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Katsomomatka maali-
pallon EM-kisoihin

Maalipallon EM-kisat järjestetään 
Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Lahden Nastolassa 18.–22.9. 
VAU järjestää jäsenyhdistyksilleen 
ja -seuroilleen katsomomatkan 
EM-kisoihin tiistaina 19.9. klo 
11.00–15.00, jolloin pelaavat sekä 
Suomen miesten että naisten 
maajoukkueet. Ohjelma ja lounas 
tarjotaan, mutta jokainen vas-
taa matkakuluista paikan päälle. 
Suomen miesten peli kuvailutulka-
taan. Kuvailutulkki kertoo sanoin 
sen, mitä näkövammainen katsoja 
ei voi nähdä. 

Matkaan sisältyy myös mahdolli-
suus tutustua päivän päätteeksi 
Hartwallin juomatehtaaseen klo 
16.00 alkaen Lahdessa. 

Ilmoittautumiset 31.8. mennessä 
ja lisätiedot: Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 833 4869. 

Liikuttaako piirakka sinua?

UKK-instituutti esitteli Liikuntapiirakan suomalaisille noin 15 
vuotta sitten. Piirakka havainnollisti terveysliikuntasuosituksen 
– siis kertoi paljonko jokaisen tulisi liikkua viikoittain. Aikuisten 
piirakassa kestävyyskunnon osuus on vähintään 2 tuntia 30 
minuuttia reippaalla tai 1 tunti 15 minuuttia rasittavalla tasolla. 
Terveysliikuntasuositus ei tarkoita kahden tunnin lenkkiä viikossa, 
vaan liikkua voi myös pienissä pätkissä, sillä terveyttä edistää 
liikunta, joka rasittaa ja kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. 
Kestävyysliikunnan lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi tehdä 
vähintään kaksi kertaa viikossa. Vaikka ylläolevassa tekstissä on 
kuvattu, miten paljon minun tulisi liikkua viikossa, se ei saa minua 
liikkeelle. Oma motivaationi kumpuaa yhdessä liikkumisesta ja 
ulkona olemisesta. Oman ryhmäliikuntani löysin vuosien tauon 
jälkeen naisten koripallovuorolta ja viikoittaiset metsälenkit täyt-
tävät terveysliikuntasuosituksen tunnit ja tuovat hyvää mieltä. 
Lihaskuntoharjoituksissa minulla on parannettavaa ja se onkin 
oma haasteeni tänä syksynä.
 
Mikä sinua liikuttaa? Oletko miettinyt, mistä oma motivaatiosi 
kumpuaa? Kuulutko kanssani samaan ryhmään, joka kyllä tietää 
mitä pitäisi tehdä, mutta jotain jää silti tekemättä? Jos näin on, 
niin tartu toimeen. Muutos lähtee itsestämme. VAU:n Kuntokuu-
kampanja käynnistettiin alun alkaen terveysliikunnan edistämi-
seksi, jotta jokainen meistä olisi paremmassa kunnossa, jotta 
jokainen tuntisi voivansa paremmin. Syyskuussa kampanjoimme 
taas ja lähdemme yhdessä liikkeelle. Tule mukaan! 

Kuntokuuterveisin,
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Kuntokuu-haaste

Syyskuun Kuntokuu haastaa VAU:n jäsenyhdis-
tykset ja -seurat Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
merkeissä. Yhdistyksissä voitte kerätä yhden tai 
useamman ryhmän, joka ottaa haasteen vastaan. 
Haaste on seuraava: Liikkukaa ryhmässä Suomi 
100 -hengessä syyskuun aikana ainakin 100 km. 

Kilometrejä voi kerätä kävellen, kelaten, juosten, 
pyöräillen, uiden, potkulautaillen, rullaluistellen, 
sauvakävellen, meloen, soutaen tai vaikkapa 
yhdistellen kaikkea edellä mainittua. Ryhmässä 
jokainen tuo oman panoksensa, jolloin joku voi 
pyöräillä 20 km, toinen kävelee 5 km, kolmas ui 5 
km jne. Yhteenlaskettuna pitäisi syyskuun pää-
tyttyä olla 100 km. Ryhmä voi kerätä useimpiakin 
100 kilometrejä. Esimerkiksi 100 km on 10 hen-
gen ryhmällä 10 km /henkilö kuukauden aikana. 
Kilpailukilometreillä ei voi osallistua – tämä on siis 
arki-, hyöty- ja kuntoliikuntahaaste!

Jokainen osallistuja täyttää omaa kuntokorttiaan. 
Kuntokortteja voi tila VAU:sta tai tulostaa www.
kuntokuu.fi -sivuilta. Laittakaa kuntokortin toiseen 
ruudukkoon km-määrä sekä tapa, miten olette 
liikkuneet. Voitte täyttää myös erillistä paperia. 
Kootkaa syyskuun loputtua ryhmän kortit yhteen 
ja lähettäkää ne VAU:hun. Liittäkää mukaan pa-
peri, jossa on kerrottu ryhmän nimi ja yhdistys. 

Yhdistysten kesken arvotaan kaksi VAU:n peli- ja 
välinekoulutuspakettia, jonka sisällöstä voittanut 
taho saa päättää. Koulutus kestää kolme tuntia. 

Lisätiedot www.kuntokuu.fi, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisuheilu.fi, 
puh. 040 833 4869.

Liikuntamaa ja VAU:n jäsentreffit

Liikuntamaa ja Apuväline 2017 -messut ovat rin-
nakkain Tampereen messu- ja urheilukeskukses-
sa 9.–11. marraskuuta. VAU kutsuu jäseniään 
messuille lauantaiksi 11.11. klo 11.00–13.00. 

Aloitamme lounaalla ja tutustumme Liikuntamaan 
antiin sekä keskustelemme VAU:n ajankohtaisis-
ta asioista. Tilaisuus on VAU:n jäsenyhdistysten 
jäsenille maksuton, max. 2 per yhdistys. 

Ilmoittautumiset viimeistään 11.10. mennessä 
Tiina Siivonen, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 833 4869.

Treffataan Liikuntamaassa!


