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Ansökan till KEHU är 
öppen 1.4.–15.5.
KEHU är ett utvecklingsprogram om 
motionsverksamhet för VAU:s med-
lemsföreningar. Programmet inleder 
nu sitt tredje år. KEHU är öppet för 
varje medlemsförening och med-
lemssällskap i VAU. I programmet 
fördjupar man sig i medlemmarnas 
önskemål och utmaningar i anknyt-
ning till utvecklingen av deras egen 
motionsgren. Närmare information och 
ansökningsblanketter finns på adres-
sen www.vammaisurheilu.fi/palvelut/
jasenpalvelut/kehittamisohjelma.
Ansökningstiden pågår 1.4–15.5 och 
de föreningar och sällskap som är 
med i programmet får närmare infor-
mation senast i maj.

Ansökningstiden för 
stipendiet Startti t.o.m. 
slutet av april
Med hjälp av VAU:s och tidskriften Tu-
kilinjas gemensamma stipendiesystem 
Startti stöder man ekonomiskt den 
inledande fasen av enskilda idrottsu-
tövares funktionshinderidrotts- och 
funktionshindermotionsverksamhet. 
Stipendiet kan sökas individuellt av 
personer i alla åldrar som är i den in-
ledande fasen av atta utöva sin egen 
idrottsgren, men som i sin utövning 
av funktionshinderidrott eller funktion-
shindermotion har klara mål uppställ-
da för sig själva. Sökande kan också 
vara sådana sällskap och föreningar 
som ordnar verksamhet kring funktion-
shinderidrott eller funktionshindermoti-
on eller som planerar att inleda sådan 
verksamhet. En enskild sökande 
beviljas ett stipendiebelopp på högst 
500 euro och en förening eller ett 
sällskap ett stipendiebelopp på högst 
1 000 euro. Tiden för nästa ansökan 
går ut i slutet av april. Stipendiet kan 
sökas med en elektronisk blankett på 
adressen www.vammaisurheilu.fi (–> 
Apurahat ja tuet).

Val är viktiga

För närvarande pågår förberedelserna inför VAU:s kommande för-
bundsmöte. Förbundsmötet hålls i Radisson Blu Royal Hotel i Helsing-
fors lördagen den 28 april. I november i fjol bad valberedningskom-
mittén medlemsföreningarna och medlemssällskapen komma in med 
förslag till VAU:s förtroendeposter. Inom utsatt tid 1.3 fick vi in många 
förslag och efter det har valberedningskommittén inlett sitt arbete. 
Målet är att till förbundsmötet ge förslag till ny förbundsstyrelse och nytt 
förbundsfullmäktige, i vars sammansättningar man förutom perspektivet 
på jämlikhet och geografiskt läge också ska beakta hela medlemsfältet 
så omfattande som möjligt. Beslut om nya förtroendevalda fattas på 
förbundsmötet. Till mötet kan varje medlemsförening sända en officiell 
mötesrepresentant, som har en röst.
  Under förbundsmötesvåren har jag besökt fjorton orter och diskuterat 
målen med VAU:s verksamhet. Vad ska vi göra på riksnivå för att alla 
villiga på lokal nivå ska ha möjligheter att utöva sina fritidsintressen, 
ska ha möjligheter att sträva efter sina egna bästa resultat? På diskus-
sionerna har vi gått igenom förhållandena på de olika orterna ur före-
ningarnas och idrottssällskapens perspektiv. Diskussioner har förts om 
motionärernas och idrottarnas stigar och om olika tjänster kring dessa 
stigar. VAU:s tidigare vision VISIO 2021 har många gånger konstaterats 
vara bra, men efter fjolårets utvärdering och diskussioner som förts i år 
är jag säker på att vi kan skapa ett ännu bättre gemensamt mål. Jag vill 
tacka varje kommentator, kritisk tänkare, utmanare och sparringpartner 
för att de har deltagit i diskussionskvällarna om funktionshinderidrottens 
och funktionshindermotionens framtid.
  I mars fick vi njuta av finländska framgångar i de paralympiska spelen. 
De här toppidrottarna är personer som har lagt ribban högt. Var och en 
av oss har möjlighet att ställa upp egna mål – de kan vara mål som gäl-
ler hälsomotion eller mål som gäller toppidrott eller en vilja att möjliggö-
ra framgångar för andra.

Riikka Juntunen, verksamhetsledare
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VAU-bidrag för regional 
verksamhet

VAU stöder sina medlemsföreningar och med-
lemssällskap att tillsammans ordna lokala motionse-
venemang. Bidrag kan sökas för evenemang som 
ordnas av minst två medlemsföreningar som repre-
senterar olika sektorer i VAU. Sökande kan således 
vara exempelvis en funktionshinderförening, en stö-
dförening, en förening för personer med utvecklings-
störning eller ett idrottssällskap. I ansökan ska föru-
tom kontaktuppgifter också ingå uppgifter om målet 
med evenemanget och målgrupp, tidpunkt, plats 
samt preliminär budget för evenemanget. Beloppet 
på bidraget är högst 250 euro per evenemang.
Ansökan görs på en elektronisk blankett på 
adressen: https://www.webropolsurveys.com/
S/6200B03BDFEF2164.par

Närmare information: VAU, nätverkskoordinator Tiina 
Siivonen, tfn 040 833 48 69, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi

Evenemang kring anpassad 
motion i Helsingfors 21–22.8

Evenemanget kring anpassad motion (tidigare spe-
cialmotion) är ett nationellt evenemang som ordnas 
vart fjärde år, där man dryftar aktuella frågor inom 
idrott och motion för personer med nedsatt rörelse- 
och funktionsförmåga. I år ordnas evenemanget i 
yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors 21–22.8.
I evenemanget deltar beslutsfattare, planerare, 
forskare och aktörer inom motions-, idrotts-, so-
cial-, hälsovårds- och undervisningsbranschen. På 
programmet finns intressanta föreläsningar, tema-
sessioner och praktiska demonstrationer. Teman är 
bland annat digitalisering, spelifiering, naturmotion, 
mätning av funktionsförmågan och anpassad motion 
på svenska. Evenemanget ordas av Liikuntatieteelli-
nen Seura i samarbete med aktörer inom branschen. 
Närmare information och anmälningar på adressen: 
www.lts.fi/soveltava-liikunta

Webbplatsen Välineet.fi har 
förnyats

Välineet.fi är en gemensam webbtjänst för sektorer 
i Finland som hyr ut verksamhetsredskap och hjälp-
medel inom funktionshinderidrott och funktionshin-
dermotion. Syftet med webbplatsen är att göra det 
lättare för kunderna att hitta lämpliga hjälpmedel och 
verksamhetsredskap som de är i behov av. Nationel-
la aktörer som deltar i webbtjänsten är Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA som sorterar 
under VAU och Malike som sorterar under Kehitys-
vammaisten Tukiliitto. Regionala aktörer som deltar i 
webbtjänsten är Liikuntakeskus Pajulahti och Sata-
kunnan ammattikorkeakoulu samt Uleåborg, Åbo och 
Jyväskylä stad. På webbplatsen finns information om 
skidanläggningar som erbjuder specialgrupper lämp-
lig slalomutrustning och bowlinghallar som erbjuder 
hjälpmedel för bowling. Webbplatsen har nu förnyats 
och är lättare att använda än tidigare. Den finns på 
adressen www.välineet.fi.
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