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Haku KEHUun on auki 
1.4.–15.5.
KEHU on VAU:n jäsenyhdistysten 
liikuntatoiminnan kehittämisohjelma. 
Ohjelma starttaa nyt kolmannelle 
vuodelleen. KEHU on avoin jokaiselle 
VAU:n jäsenseuralle ja -yhdistykselle. 
Ohjelmassa paneudutaan jäsenten 
toiveisiin ja haasteisiin oman liikunta-
toimintansa kehittämiseen liittyen. 

Lisätietoja ja hakulomake löytyvät 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi/
palvelut/jasenpalvelut/kehittamisohjel-
ma. Haku on auki 1.4.–15.5. ja ohjel-
maan mukaan päässeille yhdistyksille 
ja seuroille ilmoitetaan asiasta touko-
kuun loppuun mennessä.

Startti-stipendin hakuai-
kaa huhtikuun loppuun
VAU:n ja Tukilinja-lehden yhteisellä 
Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan 
harrastamisen alkuvaiheen vammais-
urheilu- ja -liikuntatoimintaa. Yksilöha-
kijoina Startti-stipendiä voivat hakea 
omassa urheilulajissaan alkutaipa-
leella olevat mutta harrastuksessaan 
tavoitteelliset vammaiset liikunnan 
harrastajat ja urheilijat iästä riippumat-
ta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset 
seurat ja yhdistykset, joissa järjeste-
tään vammaisurheilu- tai -liikuntatoi-
mintaa tai joissa suunnitellaan tällai-
sen toiminnan aloittamista. 

Yksilöhakija voi saada maksimissaan 
500 euron arvoisen stipendin ja yhtei-
söhakija maksimissaan 1 000 euron 
stipendin. Seuraava haku loppuu 
huhtikuun loppuun mennessä. 

Stipendiä voi hakea sähköisellä lo-
makkeella osoitteessa www.vammais-
urheilu.fi (–> Apurahat ja tuet).

Valinnoilla on väliä

Tällä hetkellä menossa on tulevan VAU:n liittokokouksen valmistelu. 
Liittokokous pidetään Helsingissä lauantaina 28.4. Radisson Blu Royal 
Hotellissa. Viime vuoden marraskuussa ehdollepanotoimikunta pyysi 
jäsenyhdistyksiä ja -seuroja tekemään ehdotuksia VAU:n luottamus-
toimiin. Esityksiä tuli määräaikaan 1.3. mennessä hyvin ja sen jälkeen 
ehdollepanotoimikunta aloitti työnsä. Tavoitteena on tehdä liittokoko-
ukseen esitys uudesta liittohallituksesta ja -valtuustosta, joiden ko-
koonpanossa on huomioitu tasa-arvon ja maantieteellisen näkökulman 
lisäksi koko jäsenkenttä mahdollisimman laajasti. Päätökset uusista 
luottamushenkilöistä tehdään liittokokouksessa. Kokouksessa jokaisella 
jäsenellä on mahdollisuus lähettää kokoukseen yksi virallinen kokous-
edustaja, jolla on käytössään yksi ääni.
  Liittokokouskeväänä olen käynyt 14 paikkakunnalla keskustelemassa 
VAU:n toiminnan tavoitteista. Mitä meidän pitää tehdä valtakunnallisella 
tasolla, jotta paikallisella tasolla jokainen halukas pääsee harrasta-
maan, tavoittelemaan omaa parastaan? Keskusteluissa on käyty läpi 
tilanteita eri paikkakunnilla, yhdistysten ja urheiluseurojen näkökulmas-
ta. Keskustelua on käyty liikkujan ja urheilijan polusta ja erilaisista po-
lun ympärillä olevista palveluista. VAU:n aiempi VISIO 2021 on todettu 
moneen otteeseen hyväksi, mutta viime vuoden arvioinnin ja tämän 
vuoden keskusteluiden jälkeen olen varma, että saamme tehtyä vielä 
paremman yhteisen tavoitteen. Haluan kiittää jokaista kommentoijaa, 
kriittistä ajattelijaa, haastajaa ja sparraajaa osallistumisesta vammaisur-
heilun ja -liikunnan tulevaisuusiltoihin.
  Maaliskuussa saimme nauttia suomalaisesta paralympiamenestykses-
tä. Nämä huippu-urheilijat ovat niitä, jotka ovat asettaneet riman ylös. 
Jokaisella meistä on mahdollisuus asettaa omat tavoitteemme – ne 
voivat olla terveysliikunnan tavoitteita tai huippu-urheilun tavoitteita tai 
halua mahdollistaa muiden onnistuminen.

Terveisin,
Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja
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www.vammaisurheilu.fi


JÄSENKIRJE 2 / 2018

VAU-tukea alueelliseen 
toimintaan

VAU tukee jäsenyhdistysten ja -seurojensa yhdessä 
järjestämiä paikallisia liikuntatapahtumia. Tukea voi 
hakea tapahtumaan, jonka järjestämisestä vastaa 
vähintään kaksi VAU:n erilaista taustatahoa edusta-
vaa jäsenyhdistystä. Hakijana voi siis olla esimerkiksi 
invalidiyhdistys ja kehitysvammaisten tukiyhdistys 
tai yhdistys ja urheiluseura. Haussa tulee selvittää 
hakijatahot, tapahtuman tavoite, kohderyhmät, aika 
ja paikka sekä alustava taloussuunnitelma. Tukea 
myönnetään enintään 250 euroa/tapahtuma.
Hakemukset sähköisellä lomakkeella: https://www.
webropolsurveys.com/S/6200B03BDFEF2164.par
Lisätiedot: VAU, verkostokoordinaattori Tiina Siivo-
nen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vammaisur-
heilu.fi

Soveltavan liikunnan päivät 
Helsingissä 21.–22.8.

Soveltavan liikunnan päivät (entiset Erityisliikunnan 
päivät on neljän vuoden välein järjestettävä valtakun-
nallinen tapahtuma, jossa perehdytään liikkumis- ja 
toimimisesteisten liikunnan ja urheilun ajankohtaisiin 
kysymyksiin. Tänä kesänä Soveltavan liikunnan 
päivät järjestetään Helsingissä, ammattikorkeakoulu 
Arcadassa 21.–22.8.

Päivillä kohtaavat liikunta-, urheilu-, sosiaali- ja 
terveys- sekä opetusalan päättäjät, suunnittelijat, 
tutkijat ja käytännön toimijat. Luvassa on mielenkiin-
toisia luentoja, teemasessioita ja käytännön demoja. 
Teemoina ovat mm. digitalisaatio ja pelillistäminen, 
luontoliikunta, toimintakyvyn mittaaminen ja svensks-
pråkig specialmotion. Tapahtuman järjestää Liikun-
tatieteellinen Seura yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.lts.fi/
soveltava-liikunta

Välineet.fi-sivusto uudistui

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä vammaisurheilun 
ja -liikunnan apuvälineitä Suomessa vuokraavien 
tahojen yhteinen verkkopalvelu. Sivuston tarkoituk-
sena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri 
hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline. 

Mukana verkkopalvelussa ovat valtakunnallisista 
toimijoista VAU:n alaisuudessa toimiva Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA sekä Kehitysvam-
maisten Tukiliiton alainen Malike. Alueellisista toimi-
joista sivustolta löytyvät Liikuntakeskus Pajulahti ja 
Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Oulun, Turun 
ja Jyväskylän kaupungit. Lisäksi sivustolle on koottu 
ne laskettelukeskukset, jotka tarjoavat erityisryhmil-
le soveltuvia lasketteluvälineitä sekä ne keilahallit, 
joissa on käytössä keilailun apuvälineitä. 

Sivusto on nyt uusittu ja entistä helppokäyttöisempi. 
Se löytyy osoitteesta www.välineet.fi.
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