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Åskådarresa till 
EM-tävlingarna 
i goalball
EM-tävlingar i goalball ordnas i 
Liikuntakeskus Pajulahti i Nastola 
i Lahtis 18–22.9. VAU ordnar för 
sina medlemsföreningar och med-
lemssällskap en åskådarresa till 
EM-tävlingarna tisdagen den 19.9 
klockan 11.00–15.00, då både Fin-
lands herr- och damlandslag spelar. 
Vi bjuder på program och lunch, men 
var och en ansvarar själv för sina 
resekostnader på platsen. Finlands 
herrlags spel syntolkas. En syntolk 
berättar med ord det en person med 
synskada inte kan se. I resan ingår 
också möjligheten att efter spelen 
bekanta sig med dryckesbolaget 
Hartwalls fabrik i Lahtis från klockan 
16.00. 

Anmälningar senast 31.8 och när-
mare information av Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, tfn 
040 833 48 69.

Håller motionskakan dig i rörelse?

UKK-instituutti presenterade Motionskakan för oss finländare för cirka 
15 år sedan. Kakan åskådliggjorde rekommendationen för hälsomoti-
on – det vill säga berättade hur mycket vi bör röra på oss varje vecka. I 
motionskakan för vuxna är andelen uthållighetskondition 2 timmar och 
30 minuter på rask nivå eller 1 timme och 15 minuter på ansträngande 
nivå. Rekommendationen för hälsomotion innebär inte två en timmes 
löprundor eller promenader per vecka, man kan även röra på sig i kor-
tare pass. Hälsan främjas nämligen av motion som belastar och fortgår 
minst 10 minuter åt gången. Utöver uthållighetskondition ska vi öka vår 
muskelstyrka och förbättra vår koordination och balans minst två gån-
ger i veckan. Trots att texten ovan beskriver hur mycket jag ska röra på 
mig i veckan, får den åtminstone inte mig i rörelse. Min egen motivation 
får jag av att röra på mig och motionera tillsammans med andra och av 
att vistas utomhus. Min egen gruppmotion fann jag efter några års paus 
i en korgbollstur för kvinnor och skogsrundorna som jag gör varje vecka 
uppfyller timmarna i rekommendationen för hälsomotion och får mig att 
må gott. I träningen av min muskelkondition måste jag nog göra förbät-
tringar och det kommer att vara min utmaning den här hösten. 

Vad får dig i rörelse? Har du funderat på vad det är som påverkar din 
motivation? Tillhör du samma grupp som jag, som nog känner till vad 
man bör göra, men som ändå lämnar det ogjort? Om det är så, ta dig 
i kragen. Förändringen kommer från oss själva. VAU:s Motionsmå-
nadskampanj inleddes från första början för att främja hälsomotionen, 
för att var och en av oss skulle vara i bättre skick och för att var och en 
av oss skulle må bättre. I september för vi återigen vår kampanj och 
sätter oss själva i rörelse tillsammans. Kom med! 

Hälsningar i Motionsmånadens tecken,
Riikka Juntunen
verksamhetsledare
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Motionsmånaden – en utmaning

Motionsmånaden i september utmanar VAU:s med-
lemsföreningar och medlemssällskap i tecknet av 
Finlands 100-årsjubileum. I föreningarna kan ni samla 
ihop en eller flera grupper som antar utmaningen. 
Utmaningen är följande: Rör er i grupp i andan av Fin-
land 100 under september och uppnå minst 100 km. 

Kilometrarna kan ni samla in genom att promenera, 
åka rullstol, springa, cykla, simma, åka sparkcykel 
eller rullskridskor, gå stavgång, paddla, ro eller genom 
att kombinera alla ovan nämnda. I gruppen ger alla 
sin egen insats, exempelvis cyklar någon 20 km, en 
annan promenerar 5 km och en tredje simmar 5 km 
och så vidare. Före utgången av september ska ni 
ha uppnått sammanlagt 100 km. Gruppen kan också 
samla in flera pass på 100 kilometrar. För exempelvis 
en grupp på 10 personer innebär 100 km 10 km per 
person under en månad. Med tävlingskilometrar får 
man inte delta – det här är alltså en utmaning som 
gäller vardags-, nytto- och konditionsmotion!

Varje deltagare fyller i sitt eget konditionskort. Kon-
ditionskort kan beställas hos VAU eller skrivas ut på 
webbplatsen www.kuntokuu.fi. På konditionskortets 
andra rutfält ska kilometerantalet antecknas och det 
sätt på vilket ni har rört er. Ni kan också fylla i ett se-
parat papper. Samla i början av oktober in gruppmed-
lemmarnas konditionskort och sänd dem till VAU. Bifo-
ga också uppgifter om gruppens namn och förening. 

Bland föreningarna lottar vi ut två av VAU:s spel- och 
redskapsutbildningspaket, och de föreningar som vin-
ner väljer innehållet i utbildningspaketen. Utbildningen 
tar tre timmar. 

Närmare uppgifter på webbplatsen www.kuntokuu.fi, 
Tiina Siivonen, tiina.siivonen@vammaisuheilu.fi, 040 
833 48 69.

Motionslandet och VAU:s 
medlemsträffar

Motionslandet (Liikuntamaa) och mässan Apuväline 
2017 ordnas parallellt i Tampereen messu- ja urhei-
lukeskus den 9–11 november. VAU bjuder in sina 
medlemmar till mässan lördagen den 11.11 klockan 
11.00–13.00. 

Vi börjar med lunch och bekantar oss med Motions-
landets utbud och diskuterar frågor som är aktuella i 
VAU. Evenemanget är gratis för medlemmar i VAU:s 
medlemsföreningar, max. 2 personer per förening. 

Anmälningar senast 11.10 till Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
tfn 040 833 48 69.

Vi ses i Motionslandet!


