
Seminariet Liiku terveemmäksi esteettä ordnas i Vasa Yrkesinstitut (Krutkällarvägen 2), onsdagen den 30.9.2015 
kl. 12.00–16.00. Målet är att främja tillgängliga idrottsanläggningar och jämlik motionsutövning.

Seminariet är avgiftsfritt. På grund av kaffeserveringen önskar vi att de som deltar i seminariet anmäler sig på 
förhand. Anmälningar senast 18.9.2015 på adressen www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus eller till Invalidförbundet, 
byråsekreterare Tarja Lukjanov, tfn 09 613 191. 

Efter seminariet har deltagarna möjlighet att testa olika grenar av handikappidrott och anpassade idrottsaktiviteter, 
sina kunskaper om tillgänglighet samt bekanta sig med lokala handikapporganisationer i Sporttitori 16.00–18.00.

12.00–14.00 sker presentationerna på svenska, tolkning till finska. Efter kaffepausen ges presentationerna på 
finska, tolkning till svenska. 

Program

Seminarium om tillgänglig 
hälsomotion i Vasa 30.9.2015

12.00 Tillgänglighet börjar med att identifiera hindren 

– Inledning: verksamhetsledare Aino-Maija Siren, 
   Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu rf.
– Tillgänglighet är inte en åsiktsfråga: arkitekt Niina 
   Kilpelä, Tillgänglighetscenter ESKE
– Hur förverkligas ett tillgängligt och åtkomligt motions-
   evenemang?: verksamhetsledare Riikka Juntunen,   
   VAU rf.
– Tillgänglighet och understöd för att uppföra idrotts-
   platser: enhetschef Ismo Myllyaho, regionförvalt-
   ningsverket för Västra och Inre Finland.
– På vilket sätt kan kommunens handikappråd påverka?: 
   planerare Tea Hoffrén, Riksomfattande handikapp-
   rådet

14.00 Kaffe

14.30 Kommer du fram till idrottsanläggningen, kan 
du fungera?
– Tillgänglig sinnesmiljö: tillgänglighetsombudsman 
   Hanna-Leena Rissanen, Synskadades Centralför- 
   bund rf.
– Tillgänglighetskartläggningar på idrottsplatser: arkitekt 
   Niina Kilpelä, Tillgänglighetscenter ESKE
– Varifrån kan man få stöd till motionsaktiviteter?: 
   planerare av organisationsarbete Marianne Niemi,  
   Invalidförbundet rf.
– Hyr ett hjälpmedel för motion!: hjälpmedelsinstruktör  
   Jukka Parviainen, VAU rf.
– Hur förverkligas tillgänglighet i idrottsanläggning-
   arna i Vasa och i dess närmiljö?: Slutdiskussionen 
   leds av specialidrottskoordinaator Tatjana Asplund 
   och handikapp- och tillgänglighetsombudsman Tiina 
   Mäki, Vasa stad

Närmare information: 
– Invalidförbundets tillgänglighetsexpert Marika Nordlund, tfn 050 492 3020, marika.nordlund@invalidiliitto.fi
– VAU:s forskningschef Aija Saari, tfn 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi
– Vasa stads specialidrottskoordinaator Tatjana Asplund, tfn 0400 893 665


