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Temat för Kuntokuu i 
mars: vinterredskap 
och tips om skidåkning

Kuntokuu fortsätter i år varje 
månad, trots att vi tar en paus 
med att fylla i konditionskorten ett 
tag. Vi strävar efter att ge tips och 
berättelser som ska motivera våra 
medlemmar. I mars presenterar 
vid hjälpmedel för vintergrenar. De 
hjälpmedel vi presenterar kan alla 
hyras runt om i Finland via webbp-
latsen Välineet.fi.

Telefonförbindelsen 
öppen till medlemmar-
nas ordförande

Under januari och februari ringde 
VAU runt till våra medlemmars 
ordförande. Det upplevde vi posi-
tivt och vi kom än en gång ett steg 
närmare våra medlemmar. Av VAU 
önskas mycket kontakt och många 
möten. Det här är också ett mål 
med vår medlemsservice. För att 
vi ska känna till och förstå behov 
och tankar på det fält vi verkar är 
det viktigt att vi är i kontakt med 
vår medlemskår. 

I form hela året

Ett utvecklingsprogram för VAU:s föreningar inleddes förra hösten 
och med fyra föreningars krafter har man tagit itu med program-
met. ”KEHU” som är förkortningen på utvecklingsprogrammet 
hittades under föreningarnas första sammankomster. Att ge 
respons är inte lätt och många gånger låter vi bli att ge positiv 
respons, trots att det finns orsak till det. I varje förening finns det 
personer som utför arbete utan egen nytta för att uppnå gemen-
samma mål. Inom ramen för VAU:s KEHU-program utvecklar 
föreningarna sin egen motionsverksamhet och idrottssällskapen 
utvidgar sin verksamhet till att omfatta handikappidrott och han-
dikappmotion. Min önskan är att vi under vårens ansökningsrun-
da får med nya ivriga utvecklare, utöver de som redan är med. 
Livskraftiga föreningar är kärnan i verksamheten, föreningar och 
sällskap som är i god form är framgångsrika nu och också i fram-
tiden.

Ända sedan VAU bildades har vi ordnat motionsmånaden Kunto-
kuu två gånger om året, under vilka medlemskåren uppmuntras 
att röra på sig. I år ville vi sätta vår medlemskår i rörelse på annat 
sätt än tidigare år. För varje dag i februari gjorde vi en egen gym-
pagummibandsrörelse, som finns på webbplatsen www.kuntokuu.
fi. Rörelserna kan man göra antingen i stående eller i sittande 
läge och de kan kombineras enligt eget val. Tack till Marjo och 
Risto som har verkat som modeller i videorna! Under våren sam-
lar VAU in respons om sin egen verksamhet – vad har vi lyckats 
med och vad bör vi utveckla?

Må-väl hälsningar,
Riikka Juntunen
verksamhetsledare
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KEHU-ansökan öppnas i maj

VAU körde igång utvecklingsprogrammet för 
medlemsföreningens motionsverksamhet 
(KEHU) i fjol och den första rundan pågår fort-
farande. Vi har redan lärt oss ett och annat och 
när den nya rundan kör igång är vi återigen klo-
kare. En ny KEHU-ansökan öppnas i maj och 
den är öppen för alla VAU:s medlemssällskap 
och föreningar. Programmet fokuserar på med-
lemmarnas önskemål och svårigheter i fråga 
om utveckling av motionsverksamheten. När-
mare uppgifter senare – vi hörs!

Drömmarnas motionsdag 
firas 10.5.
 
Drömmarnas motionsdag är en dag då Fin-
lands folk, kommuner, föreningar och aktörer 
uppmuntras att ordna ett eget Drömmarnas 
motionsevenemang och motionsförsök i den 
egna närregionen. Evenemanget kan vara 
öppet för alla eller en glad dag som firas på 
den egna gårdsplatsen. Man kan registrera 
sitt evenemang och samtidigt se hur mycket 
som gick av stapeln i den egna regionen under 
dagen. VAU sporrar sina medlemmar att delta i 
det här glada motionsjippot där man gör saker 
och ting tillsammans! Närmare information på 
adressen www.unelmienliikuntapaiva.fi.

Aktuellt med Ahos och Startti 
ansökningar igen i oktober

Ansökningstiden för stipendierna Startti och 
Ahos går ut i slutet av februari. Nästa ansök-
ningstid går ut i slutet av oktober det här året. 
Vid behov ger VAU uppgifter om och stöd vid 
ansökningen av stipendierna. Det lönar sig all-
tid att ansöka! Närmare information: Piia Korpi, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi, tfn 044 767 13 
68.

Bocciabollar till salu
År 2017 har varit en gyllene tid för bocciabollar! 
Så gott som varje dag har det varit efterfrågan 
och vi försöker motsvara behoven efter bästa 
förmåga. En ny last har anlänt. Närmare uppgif-
ter och beställningar lämnas och sköts av Anu 
Boman: anu.boman@vammaisurheilu.fi, tfn 044 
361 33 22.

Kort

• VAU har sänt en elektronisk medlemsförfrågan  
  till medlemmarna. I förfrågan kartlägger vi med-
  lemmarnas motionsverksamhet under fjolåret.

• Möte för VAU:s förbundsfullmäktige i Kisa-
  kallion urheiluopisto i Lojo 13.5 i samband med 
  Special Olympics -karneval. Ett gemensamt 
  förbundsmöte för alla medlemmar hålls nästa 
  gång på våren 2018.

• VAU är värd i EM-tävlingarna i goalball i 
  Liikuntakeskus Pajulahti 18–22.9.2017. För 
  medlemsföreningarna ordnas ett eget program 
  under tävlingsdagarna. Välkommen till läktarna 
  och alla kringprogram!


