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KEHU är öppen!

Utvecklingsprogrammet för VAU:s 
medlemsföreningar och med-
lemssällskap (KEHU) inleddes i fjol 
och den första rundan pågår fort-
farande. En ny KEHU-ansökan är 
nu aktuell och öppen för alla VAU:s 
medlemssällskap och medlemsfö-
reningar. Programmet fokuserar på 
medlemmarnas önskemål och svå-
righet i anknytning till motionsverk-
samhet. I utvecklingsprogrammet 
bedöms föreningens/sällskapets 
egen nuvarande verksamhet och 
planeras och initieras ny verksam-
het. Utvecklingsprogrammet är före-
ningsspecifikt, med andra ord deltar 
endast aktörer från en förening i 
samma utbildning. En förutsättning 
för att komma med i programmet 
är att minst sex föreningsmed-
lemmar som är intresserade av 
motionsverksamhet deltar i utveck-
lingsdagen. Föreningen/sällskapet 
ansvarar endast för lokaliteter och 
traktering under utbildningsdagen. 
VAU ansvarar för utbildarens utgif-
ter. Ansökningsblanketter till utveck-
lingsprogrammet finns på VAU:s 
webbplats på adressen www.vam-
maisurheilu.fi. Närmare uppgifter: 
Tiina Siivonen, tfn 040 833 48 69, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.

Kolla webbplatsen 
Kuntokuu.fi!

På den förnyade webbplatsen 
Kuntokuu.fi hittar du olika mo-
tionstips och idéer om nya grenar 
och redskap. På webbplatsen finns 
också motionskort som du kan 
skriva ut eller registrera dig och fylla 
i dem elektroniskt under årets lopp. 
Nästa Motionsmånad infaller under 
september.

Kunde vi bli framgångsrika?

Ishockeytränaren för Hämeenlinnan Pallokerho Antti Pennanen 
talade nyligen på ett seminarium om de fem nycklarna till fram-
gång: 1) att vara osjälvisk, 2) att kunna förlåta, 3) att förändra 
sina vanor, 4) att värdesätta grundläggande göranden och 5) att 
finna en omgivning där människor kan samarbeta.

Osjälviskhet eller uppoffrande kan vara att använda sin egen 
tid till godo för andra. Inom förenings- och sällskapsverksamhet 
behövs personer som är färdiga att utföra uppoffrande arbete. 
I föreningar och sällskap gör man saker och ting med iver och 
engagemang – och ibland går det vilt till och någon kan ge sig 
iväg och smälla dörren efter sig. Hur många gånger skulle inte en 
ursäkt och en förlåtelse ha förändrat sådana situationer? Ibland 
kan framgång kräva att man ändrar på sina egna vanor. Kunde 
kanske ”jag har alltid gjort så här” nästa gång vara ”kunde jag 
göra det här på något annat sätt”? Att utföra de där grundläggan-
de görandena låter trist och därför glömmer vi ofta bort att upps-
katta det. Det är ändå något som vi bör fästa uppmärksamhet på. 
För mig själv gick Pennanens femte nyckel direkt hem: ”Sök en 
omgivning där människor kan samarbeta.” Den nyckeln kan jag 
anamma och omforma till en anvisning riktad till mig själv: ”Bygg 
upp en omgivning där människorna kan samarbeta”. På vilket sätt 
kan jag föra samarbetet framåt och vidare?

Verksamheten i föreningar och sällskap beror av oss själva och 
vanligtvis behövs samarbete för att uppnå framgång. Utveck-
lingsprogrammet KEHU som är avsett för VAU:s föreningar och 
sällskap är planerat för dem som vill utveckla sin verksamhet. 
Ansökan är öppen, välkommen med!

Sommarhälsningar,
Riikka Juntunen
verksamhetsledare
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Vinnarna i medlemsenkätens 
utlottning
I början av 2017 sände VAU till sin medlemskår 
en enkät om motionsverksamhet. Bland alla som 
besvarade enkäten gjordes en utlottning, där man 
hade möjlighet att vinna ett gympapaket, d.v.s. 
anvisningar och gympagummiband. Fru Fortuna 
gynnade följande medlemsföreningar och medlems-
sällskap: Pieksämäen Invalidit ry, Valkeakosken 
Näkövammaiset ry, Pirkanmaan Munuais- ja mak-
sayhdistys PirMu ry och Vantaan Salamat ry.

Åskådarresa för VAU:s medlem-
mar till EM-tävlingarna i goalball
 Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf står 
värd i Europeiska mästerskapstävlingarna i go-
alball för synskadade i Liikuntakeskus Pajulahti i 
Nastola i Lahtis 18–22.9.2017. I turneringen deltar 
kontinentens tio bästa herrlag och tio bästa damlag. 
VAU ordnar för sina medlemsföreningar och med-
lemssällskap en åskådarresa till EM-tävlingarna 
tisdagen den 19.9 klockan 11.00–15.00, då både 
Finlands herr- och damlandslag spelar. Vi bjuder på 
program och lunch, men var och en ansvarar själv 
för sina resekostnader. Finlands herrlags spel syn-
tolkas. En syntolk berättar med ord det en person 
med synskada inte kan se. I resan ingår också möj-
ligheten att efter spelen bekanta sig med dryckes-
bolaget Hartwalls fabrik i Lahtis från klockan 16.00. 
Anmälningar senast 31.8 och närmare information 
av Tiina Siivonen, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
tfn 040 833 48 69. Berätta i samband med anmälan 
om du har matallergier och om du deltar i syntolk-
ningen.

VAU:s medlemsträff i Motions-
landet i november
Motionslandet (Liikuntamaa) och mässan Apuväli-
ne 2017 ordnas samtidigt i Tampereen messu- ja 
urheilukeskus den 9–11 november. VAU bjuder in 
sina medlemmar till mässan lördagen den 11.11. Vi 
bekantar oss med Motionslandets utbud och har ett 
diskussionsmöte om aktuella frågor i centrets café. 
Anteckna dagen i din almanacka. Närmare informa-
tion finns på webbplatsen vammaisurheilu.fi under 
juni månad!

Bocciabollar nu till rabatterat 
pris!
En ny stor sats bocciabollar för innebruk Boccia 
Superior Rio 2016 har anlänt till VAU:s kontor och vi 
kan nu sälja dem till ett ännu förmånligare pris! Ett 
set innehåller 6+6 bollar och en målboll. 

För VAU:s medlemmar är priset 250 euro, för övriga 
300 euro. I priset ingår expeditionskostnader. Be-
ställningar: Anu Boman, anu.boman@vammaisur-
heilu.fi, tfn 044 361 33 22.

Evo Activation handtyngder till 
medlemspris
VAU och det finländska företaget inom välfärds-
branschen Evo Activation Oy har ingått ett samar-
betsavtal. Evo Activation Oy tillverkar Evo aktive-
ringstyngder som är lätta att använda och som också 
är lämpliga för personer med försvagad tryckkraft. 

VAU:s medlemmar kan beställa ett tyngdset (2 hand-
tyngder + guide om muskelaktivering) till ett med-
lemspris på 45 euro (expeditionskostnader ingår). 
Beställningar: Anu Boman, anu.boman@vammaisur-
heilu.fi, tfn 044 361 33 22.

Dag med anpassad motion i 
Seinäjoki 23.8.
I Seinäjoen Urheilutalo arrangeras ett stort evene-
mang kring anpassad motion onsdagen den 23.8 
som en del av temahelheten ”Finland 100 år – Dröm-
marnas motionsår”. Målgrupp för evenemanget är 
specialgrupper. På evenemanget presenteras olika 
slag av anpassade motionsgrenar och informe-
ras om möjligheter till anpassad motion i regionen 
Seinäjoki. Som utställare verkar både föreningar, sta-
den och idrottssällskap. Under dagen arrangeras ett 
föreningsforum, Sporttitori med möjligheter att testa 
olika redskap samt seminariet Valmentaja vammai-
surheilussa. 

I evenemanget deltar Seinäjoki stads motionstjäns-
ter, VAU och SOLIA (hjälpmedelsverksamhet för 
anpassad motion). Närmare information och ett mer 
detaljerat program publiceras i början av sommaren 
på webbplatsen vammaisurheilu.fi.


