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Aija Saari 5.5.2017 

 
Yhteenveto VAU-strategian arviointikyselyn tuloksista 

 

VAU:n strategiaa koskeva arviointikysely lähetettiin VAU:n jäsenille ja sidosryhmille maaliskuun lopussa ja 

vastausaikaa oli runsas kuukausi. Kyselyyn sai vastata joko omasta puolestaan (83 vastaajaa) tai ryhmän 

puhemiehenä. Tällaisia ovat esimerkiksi lajijaosto tai jäsenyhdistys (8 vastaajaa). Kaikkiaan strategian 

arviointipohdintoihin osallistui 128 henkilöä (tilanne 4.5.2017). 

 

Vastaajat tarkastelivat VAU:n toimintaa monesta eri tulokulmasta. Vastaajista suurin osa (54) määritteli taustakseen 

vammais- ja kansanterveysjärjestön. Näissä oli eniten invalidiyhdistysten edustajia, mutta vastaajissa oli myös useita 

näkövammaisten alueyhdistysten, kehitysvammaisten tukiyhdistysten ja elinsiirtourheilun (munuais- ja maksa, SYKE) 

yhdistysten, sekä yksittäisiä muiden vammaryhmien (cp, epilepsia, aivovamma jne.) vastaajia. Seuraavaksi eniten oli 

urheiluseuravastaajia (15), joiden joukossa oli myös vammaisurheilulajien edustajia. Muita vastaajien näkökulmia 

olivat harrasteliikunta, urheilija, vapaaehtoistoimija, VAU:n yhteistyökumppani ja nuorisotoiminta (esimerkiksi 

vammaisten lasten vanhemmat).   

 

Kysely oli kaksiosainen. Ensiksi kysyttiin vastaajan arviota siitä, missä määrin VAU on onnistunut viidellä visiossa 

määritellyllä osa-alueellaan, 1) olosuhdetyössä, 2) seurojen ja yhdistysten tukemisessa, 3) vammaisten 

kilpaurheilussa, 4) lasten ja nuorten toiminnassa ja 5) osaamisessa (ohjaajakoulutus). Jokaiselta osa-alueelta oli 

kolme väitettä. Arviointi tehtiin asteikolla 1-5, jossa 1= täysin eri mieltä, 2=hieman eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= 

jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Jokaisen osa-alueen jälkeen oli tilaa kommenteille.  

 

Toisessa osassa vastaajat joutuivat ennustamaan miltä VAU vuonna 2024 näyttää. Tarvitaanko VAU:ta 

vammaisurheilun erityis- ja asiantuntijaorganisaationa vai korvautuuko VAU jollakin inklusiivisella vaihtoehdolla? 

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus täydentää vastauksia. 

 

Osa 1: kuinka olemme onnistuneet tavoitteissamme? 
 

VAU:n arvioitiin onnistuneen parhaiten vammaisten kilpaurheilussa ja olosuhdetyössä, ja heikoiten seurojen ja 

yhdistysten tukemisessa. Yksittäisistä väitteistä eniten samaa mieltä oltiin väitteen ”Suomalaiset vammaisurheilijat 

menestyvät kansainvälisesti.” kanssa (keskiarvo 4.4) ja eniten eri mieltä väitteen ”Vammaiset lapset ja nuoret liikkuvat 

aikaisempaa enemmän (koti, päiväkoti, koulu, vapaa-aika)” kanssa (keskiarvo 3.2). Erot osa-alueiden välillä jäivät 

kuitenkin hyvin pieniksi, joten käsittelen seuraavassa vastaajien kommenttien avulla päätulokset.   

 

1. Olosuhteet (keskiarvo 3.7)  

Tietoa on enemmän, esteettömyys huomioidaan liikuntapaikkarakentamisessa paremmin ja liikuntapalvelujen 

saavutettavuus on parantunut.  

 

Tiedon esteettömästä rakentamisesta koetaan lisääntyneen ja VAU:n esteettömyystyö näkyy arjessa positiivisina 

muutoksina. Tosin osa koki kaupunkinsa nihkeäksi muutoksille ja vanhat tilat esteellisiksi. Moni kertoi fyysisen 

esteettömyyden lisäksi saavutettavuuden, kuljetuspalveluiden (etäisyyden) ja asenteiden ongelmista. Vastaajan 

asuinpaikka ja omat kokemukset ovat ratkaisevia. Erot paikkakuntien välillä ovat suuret. 

 

Johtopäätökset:  

Esteettömyys ja olosuhteet ovat laajoja aiheita, joita jokainen tarkastelee omasta yksilöllisestä näkökulmastaan: 
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pääsenkö minä tilaan, ja ovatko minun lähelläni olevat liikuntapaikat esteettömiä? Onko paikkakunnalla ylipäänsä 

palveluja, joihin pääsen mukaan? VAU:n ensimmäisen kolmivuotiskauden painotus esteettömyyteen ei ole mennyt 

hukkaan, sillä moni kokee tilanteen parantuneen ja ymmärryksen lisääntyneen. VAU:n tulisi pohtia keinoja, joilla 

VAU:n jäsenyhdistykset voivat tehdä työtä esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi oman paikkakuntansa 

liikuntatiloissa ja lähiympäristöissään.    
 
 

2. Seurat ja yhdistykset (keskiarvo 3.4)  

Urheiluseurat ovat tarttuneet vammaisurheiluun aikaisempaa aktiivisemmin, yhteistyö on parantunut ja 

kaikille avoin liikuntatoiminta lisääntynyt.  

 

Pienestä positiivisesta inkluusiokehityksestä huolimatta moni arvioi, että vammaiset liikkujat eivät pääse mukaan 

yleisten urheiluseurojen toimintaan. Yksi vastaaja pohtii, että ”vammaisilta puuttuu ’rohkeus’ mennä yleisten 

urheiluseurojen toimintaan.” Toinen puolestaan muistutti, että pienillä paikkakunnilla ”kun väestö ikääntyy ja 

toimintakyky huononee niin liikkujat ja liikunta vähenee.” Muutama vastaaja arveli vertaistoiminnan ehkä vähentyneen. 

 

VAU nähdään verkostojen yhteen saattajana sekä seurojen tukijana ja kouluttajana. 

- VAUlla on iso rooli urheiluseurojen valmiuksien kehittämisessä niin että sekä para- että SO urheilijat 

helpommin pääsevät mukaan seurojen toimintaan. Seurat tarvitsevat tukea siihen mitä vammaisurheilijan 

mukana oleminen vaatii heiltä ja kuinka suhtautua vammaisurheilijoihin. 
 

Johtopäätökset: VAU:n viesti yhdistysten ja seurojen välisen yhteistyön tärkeydestä on sisäistetty. Seurat nähdään  

isona mahdollisuutena. On kuitenkin hyvä muistaa, että jäsenkenttä on tässäkin jakautunut. Ikääntyvälle 

toimimisesteiselle urheiluseura ei välttämättä ole kovinkaan luonnollinen liikkumispaikka. Myös vasta-alkajat ja 

vaikeavammaiset saattavat tarvita enemmän kohdennettua tukea. Vertaistoiminnalla on sijansa jatkossakin.  

 
 

3. Vammaisten kilpaurheilu (keskiarvo 3.9)  

Kansainväliseen menestykseen ollaan tyytyväisiä, harjoitteluolosuhteiden nähdään parantuneen, mutta 

kotimaiseen sarja- ja kilpailutarjontaan halutaan parannusta. 

 

Vammaisurheilun näkyvyyden lisääntyminen on huomattu. ”Uutisointi vammaisurheilun saavutuksista on mielestäni 

lisääntynyt selvästi.” Mediahuomiota pidetään tuloksena hyvästä työstä. VAU:n vammaisurheilijan polku -työtä ja 

akatemiatyötä arvostetaan. 

 

Lajien pienistä osallistujamääristä seuraa se, että hyvätasoisia kisoja on Suomessa hankala järjestää. Joissakin 

lajeissa on vuoden aikana vain yhdet tarpeeksi haastavat kisat. Luokittelutiedon puute voi estää lajin kilpailutoimintaan 

pääsyn.  

 

VAU:ssa on paljon lajeja. Osa ”omia” ja osa ”integroituvia”. Lisäksi jäsenseuroilla on vielä omat lajinsa, jotka eivät 

perinteisessä mielessä edes kuulu vammaisurheilun valikoimaan, mutta joissa halutaan käynnistää vammaisille 

soveltuvaa toimintaa (esim. cheerleading). Jotkut lajit saavat VAU:lta enemmän huomiota ja tukea kuin toiset. Yksi 

vastaaja muistuttaa, että ”omista” lajeista tulisi pitää parempaa huolta.    

 

Johtopäätökset: VAU:n toimijakenttä on monimuotoinen myös kilpa- ja huippu-urheilussa ja lajien kirjo on laaja. 

Pääosa urheiluihmisistä tutkailee VAU:n toimintaa omien lajilasiensa kautta. Jos vastaaja sattuu olemaan aktiivinen 

urheiluihminen, hän suosittelee ”huippu-urheilun kehittämistä”. Harrasteliikuntaihminen puolestaan ilmoittaa, että kilpa- 
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ja huippu-urheilu ”ei ole järjestöni päämäärä”. Lajitaustasta riippumatta urheiluihmisillä on yhteistä huoli kotimaisen 

sarja- ja kilpailutoiminnan tilasta. Tarvitaan toimenpiteitä, jotta matalan kynnyksen kilpailemisen mahdollisuudet 

paranisivat. Luokitteluun pääsyä tulisi helpottaa lajista riippumatta.  
 

 

4. Lasten ja nuorten liikunta (keskiarvo 3.5)  

Tapahtumia ja kokeilumahdollisuuksia on, mutta ei tarpeeksi. Lasten ja nuorten vähenevä liikkuminen 

huolestuttaa.  
 

Vammaisia lapsia halutaan kannustaa matalan kynnyksen ryhmiin mukaan. ”Monessa lajissa voisi lanseerata matalan 

kynnyksen ryhmiä ja harrastemielessä tehtävää kilpailutoimintaa, joka motivoi ja mahdollistaa myös siirtymisen 

kilpailutoimintaan.” Jos lapsi innostuu lajista, haasteena on jatkoryhmien puute. 

 

VAU nähdään yhteensaattajana, asiantuntijana ja tapahtumien fasilitaattorina. 

- Tarvitaan paikallisia harrastetärskyjä Turun mallin mukaan… joissa nuoret ja urheiluseurat pääsevät suoraan 

kontaktiin. 

- Iso plussa Junior Games -tapahtumalle, sen tyyppistä lisää! 

 

Startti-stipendin ohella Valtti-ohjelmaa ja VAU;n lasten tapahtumia kiitellään, mutta alueellinen eriarvoisuus 

huolestuttaa useita.  

- Huono puoli on se, että niitä on vain harvoin ja ne ovat kaukana. Voisiko mitenkään kehitellä konseptia, joka 

on toteutettavissa useammalla paikkakunnalla peräkkäin, jotta ihan oikeasti lapset pääsisivät mukaan. Kaikilla 

perheillä ei ole mahdollisuutta lähteä kauas pitämään hauskaa tai kokemaan liikunnan riemua.  

- Pääkaupunkiseutu on hyvin hoidettu, mutta maalaiskunnissa mahdollisuuksia ei juuri ole. 

- Onko kaikilla vammaisilla lapsilla mahdollisuutta paikkakunnallaan harjoitella? Pitääkö ajaa harrastamaan 

kymmeniä tai satoja kilometrejä?” 

 

Vastaajat muistuttavat, että vanhempien esimerkki ja rooli kuljettajana on tärkeä, aivan kuten vammattomillakin. 

”Riippuu perheen liikunnallisuudesta, liikkuvatko lapsetkin.” 

 

Johtopäätökset: VAU:n ohjelmat ja tuet koetaan oikeansuuntaisina. Toimenpiteitä toivotaan myös koululiikunnan 

suuntaan. Tämän kyselyn valossa isoimmaksi haasteeksi näyttäytyy alueellinen eriarvoisuus. Miten pystytään 

kuromaan pienemmäksi kaupunkien monien mahdollisuuksien ja maaseudun rajallisen harrastustarjonnan välistä 

kuilua?  

 

 

5. Osaaminen (keskiarvo 3,7)  

Ohjaajakoulutusta on tarjolla, ohjaajat ja valmentajat osaavat asiansa, mutta heterogeeninen toimijakenttä 

tarvitsee täsmäapua joustavammin ja nopeammin. 

 

Vastaajat näkevät yhteistyön lajiliittojen ja seurojen kanssa tärkeänä. Osa on tyytyväinen VAU:n koulutuksen määrään 

ja laatuun, osa ei. Tietyistä erityispiirteistä (elinsiirtourheilijoiden harjoittelu, jonkin lajin valmennus) toivotaan seuroille 

täsmäkoulutuksia. Yksi vastaaja toivoo koulutusta urheiluvalmennuksesta. Yksi epäilee, että yhteisissä 

vertaisohjaajakoulutuksissa ei ehkä pystytä huomioimaan ryhmien erityistarpeita. Vastaajien koulutustoiveet 

jakautuvat moneen suuntaan.  

 

Johtopäätökset: Nykyinen koulutustarjonta tuntuu tyydyttävän enemmistöä, mutta toimijakentän heterogeenisuus 
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näkyy myös kehittämistoiveiden kirjona. Se, että halutaan hyvin yksilöllisiin tarpeisiin kohdistuvia koulutuksia, 

mieluiten edullisesti ja lähellä omaa kotipaikkakuntaa. Mahdoton haaste?   

 

Osa 2. Miltä näyttää VAU vuonna 2024? 

 

Tässä vaiheessa sai unelmoida. Vastaaja sai valita kunkin kysymyksen kohdalla miltä vammaisten henkilöiden liikuntapalvelut 

näyttävät/pitäisi näyttää vuonna 2024. Ohjeeksi annettiin mielikuva integraation prosessista janana tai jatkumona. Mitä lähempää 

vasenta reunaa (1), sitä todennäköisempää, että perinteinen erityisliikunta erityispalveluineen ja -järjestöineen vallitsee myös 2024. 

Vastaavasti mitä lähempänä oikeaa reunaa (5), sitä todennäköisempää, että 2024 vammaiset liikkujat ja palvelut ovat sulautuneet 

yleisiin rakenteisiin (inkluusio). Kysymyksiä oli yhdeksän. Keskiarvo kertoo kuinka lähelle tai kauas inkluusion ideaalista päästään. 

Vammaiskilpaurheilun ja lasten liikunnan nähdään olevan lähimpänä inkluusion ideaalia. Kauimpana ollaan viestinnässä ja 

organisoitumisessa. Omaa vammaisurheilun lehteä ja viestintää, sekä VAU:ta ja muita omia erityisjärjestöjä puolustetaan eikä 

haluta lakkauttaa. 

 

6. Millainen organisaatio tarvitaan huolehtimaan vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan 
palveluista vuonna 2024? 

Tilanne nyt: VAU on työskennellyt inkluusion puolesta. Suurin osa vammaisurheilulajeista on jo oman lajiliittonsa alaisuudessa. Suomessa on 

VAU:n lisäksi kaksi suurta vammaisurheilun/erityisliikunnan toimijaa (Paralympiakomitea, SoveLi), sekä useita pienempiä diagnoosipohjaisia 

järjestöjä. 

Vastaajien määrä: 90 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Suomessa on yksi tai useampia 

erityisliikuntajärjestöjä, joiden pääasiallinen 

tehtävä on palvella vammaisia liikkujia ja 

urheilijoita/ toimia erityisasiantuntijana. 

16 29 20 21 4 

Keskeiset toiminnot, palvelut ja 

erityisosaaminen löytyvät 

Olympiakomiteasta. Erillisiä 

erityisliikuntajärjestöjä ei tarvita. 

2,64 

 
 
 

7. Kenen tulisi vastata liikuntapaikkojen esteettömyydestä vuonna 2024? 

Tilanne nyt: VAU tuottaa tietoa liikuntapaikkarakentamisen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta ja tekee liikuntapaikkojen 

esteettömyyskartoituksia. Ensimmäisen kolmevuotiskauden aikana tehtiin mm. Esteettömät sisäliikuntatilat -opas, kartoitettiin kaikki liikunnan 

koulutuskeskukset (urheilu- ja liikuntaopistot) ja oltiin vaikuttamassa siihen, että vuoden 2016 alusta lähtien liikuntapaikkarakentamisen 

valtionavustuksen edellytyksenä on esteettömyys. 

Vastaajien määrä: 90 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja 

liikuntapalvelujen saavutettavuus ovat 

erityistietoa, jota varten tarvitaan omat 

erityisosaajat VAU:ssa. 

14 20 24 23 9 

Asiantunteva liikunnan kattojärjestö (OK) 

huolehtii myös liikkumis- ja 

toimintaesteisten henkilöiden liikunnan 

saavutettavuudesta ja 

yhdenvertaisuudesta. 

2,92 

 
 
 
 

8. Missä on vammaiskilpaurheilun paikka vuona 2024? 

Tilanne nyt: VAU suunnittelee, järjestää, kehittää ja koordinoi lähes 40 lajin harraste- ja kilpailutoimintaa. Kehitysvammaisten Special Olympics -
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toiminta on osa VAU:n toimintaa. Osa vammaisurheilulajeista on integroitu osaksi lajiliiton toimintaa. Näissä lajeissa VAU toimii kehityskumppanina 

toiminnan organisoinnissa ja vastaa ensisijaisesti vammaisurheilijan polusta. VAU järjestää eri lajien arvokilpailuja säännöllisesti. 

Vastaajien määrä: 90 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Vammaiskilpaurheilulajien paikka on 

erillisessä vammaisurheilujärjestössä. 
6 19 25 26 14 

Vammaiskilpaurheilulajien paikka on lajin 

kattojärjestössä, siellä missä 

vammattomat lajinharrastajat ovat. 

3,26 

 
 
 
 

9. Mistä vammaiset lapset ja nuoret (tai perheet) saavat liikuntatietoa, missä he liikkuvat tai 
harrastavat vuonna 2024? 

Tilanne nyt: Lasten ja nuorten toimintaa toteutetaan Sporttiklubin alla. Sporttiklubi on liikuntaohjelma alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on 

jokin liikunta-, näkö- tai kehitysvamma tai jotka ovat saaneet elinsiirron. Toimintaan kuuluvat mm. Junior Games -kisat, Valtti-ohjelma, 

lumitapahtumat ja leirit. 

Vastaajien määrä: 91 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Vammaiset/erityistä tarvitsevat lapset ja 

nuoret tarvitsevat kyseiseen vammaan 

perehtynyttä erityisosaajaa voidakseen 

osallistua liikuntaan. He liikkuvat omissa 

erityisryhmissään. 

8 16 26 30 11 

Vammaiset/erityistä tukea tarvitsevat 

lapset ja nuoret ovat jo lähikouluissa ja 

liikkuvat siellä missä muutkin ikätoverit. 

3,22 

 
 
 
 

10. Ketkä ovat VAU:n jäseniä 2024? 

Tilanne nyt: VAU:n jäseniä voivat olla Suomessa vammaisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsellään on 

henkilöjäseniä. Tällaisia ovat mm. paikalliset vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri lajien urheiluseurat sekä muut vammaisurheilua edistävät ja 

tukevat yhteisöt. Tällä hetkellä VAU:n jäseninä on 200 yhdistystä ja 40 urheiluseuraa, joissa on yhteensä noin 70 000 henkilöjäsentä. 

Vastaajien määrä: 91 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

VAU:n jäseniä ovat pääosin vammaisten ja 

pitkäaikaissairaiden henkilöiden yhdistykset. 
5 7 25 34 20 

VAU:n jäsenissä on runsaasti sellaisia 

urheiluseuroja, jotka toteuttavat liikuntaa 

vammaisille ja pitkäaikaissairaille 

henkilöille. 

3,63 

 
 
 

11. Missä vammaiset ihmiset kuntoilevat tai liikkuvat virkistysmielessä vuonna 2024? 

Tilanne nyt: Vammaiset henkilöt liikkuvat pääosin yhdistyksissä ja seuroissa. VAU:n tehtävä on tukea jäsenyhdistyksiä järjestämällä kampanjoita ja 

ylläpitämällä palveluja. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta (SOLIA) on tärkeä osa VAU:n harrasteliikunnan tukemista. 

Vertaisohjaajakoulutuksissa koulutetaan Iloliikuttajia yhdistyksiin ohjaajiksi. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Kuntokuu-kampanja kannustaa 

liikkumaan säännöllisesti. 
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Vastaajien määrä: 90 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Vammaiset henkilöt harrastavat ja liikkuvat 

omissa vain vertaisryhmissään tai 

yhdistyksissään. 

1 6 18 33 32 

Vammaisten henkilöiden yhdistykset 

tekevät yhteistyötä yli diagnoosirajojen, 

urheiluseurojen ja kuntien kanssa. 

3,99 

 
 
 

12. Millaista osaamista kentällä tarvitaan vuonna 2024? 

Tilanne nyt: VAU järjestää käytännönläheistä koulutusta urheiluväelle ja vertaisohjaajille sekä eri alojen ammattilaisille, kuten opettajille ja 

valmentajille. Koulutusten toteutuksessa painottuvat yhdessä toimiminen ja ratkaisukeskeisyys. Ahos-tuki mahdollistaa uusien ideoiden hakemisen 

myös maailmalta. 

Vastaajien määrä: 90 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Kentällä tarvitaan eniten kohdennettua tietoa 

eri vammaryhmien erityispiirteistä ja 

diagnooseista. 

5 7 14 30 34 

Kentällä tarvitaan eniten rohkeutta kohdata 

erilaisuutta sekä ideoita soveltaa liikuntaa 

erilaisiin tarpeisiin. 

3,9 

 
 
 
 

13. Kuka huolehtii, että vammaisurheilu näkyy ja kuuluu vuonna 2024? 

Tilanne nyt: VAU julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Vammaisurheilu & -liikunta -lehteä, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen 

vammaisurheilun ja -liikunnan maailmaan. VAU:n verkkopalvelu palvelee osoitteessa www.vammaisurheilu.fi. VAU julkaisee vuosittain myös 

erilaisia oppaita, julkaisuja ja esitteitä toiminnan tueksi ja tiedon lisäämiseksi. 

Vastaajien määrä: 91 

 

 1 2 3 4 5  Keskiarvo 

Vammaisurheilulla on oma lehti, 

tiedotuskanavat ja vahva asema 

vammaisurheilun tiedottajana. 

30 18 18 18 7 

Omaa vammaisurheilun tiedotusta ei 

tarvita, koska vammaisurheilijoiden 

saavutukset noteerataan muutenkin. 

2,49 

 
 

Osa 3: yhteenveto (VAU:n tulevaisuus) 

 

VAU:ta tarvitaan jatkossakin niiden lajien monilajiliittona, joilla ei ole mahdollisuutta integroitua yleiseen 

lajiliittoon. 

 

- Vaikka mennään kohti inkluusiota ja yhteistyötä vammattomien kanssa, VAU:lla ja vammaisurheilun 

erityisosaajilla on tarvetta tulevaisuudessakin! VAU on myös vastuussa niistä lajeista, joita ei voida integroida 

lajiliittoon (lajit, joilla ei ole lajiliittoa muualla, esim. maalipallo ja sokkopingis). 

 

Integraatioprosessien aikana: 

VAU tarvitaan varmistamassa, että vammaisten tarpeet eivät jää huomiotta. 
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- Pitää paikkansa, että vammaisurheilu ja osaaminen tulisi olla omien lajiliittojensa yhteydessä ja alla, mutta 

koska yhtä aikaa pitää paikkansa, ettei siellä koskaan ole riittävää osaamista eikä aina edes huomata tarvetta, 

vammaisurheiluliiton toiminta on täysin välttämätöntä.  

- Asialla [inkluusio] on kuitenkin varjopuoli: kun menestystä haetaan, tippuu itse lajin kohderyhmän vaikeimmin 

vammaiset helposti pois joukkueesta, koska terveet pystyvät mailan käyttöön paremmin. 

 

VAU:ta tarvitaan asiantuntijana. 

- Mielestäni VAUlla on tärkeä tehtävä asiantuntijaroolissa. Sitten jos/kun OKssa on riittävästi asiantuntijuutta, 

voi tilanne olla toinen. Itse en ole selvillä millainen työnjako nyt on. 

 

VAU nähdään lajiliittojen yhteistyökumppanina. 

- VAU ry voisi tehdä yhteistyötä muiden valtakunnallisten kattoliittojen kanssa esimerkiksi jääkiekkoliiton, 

palloliiton, lentopalloliiton, koripalloliiton, uintiliiton, ampumaliiton, hiihtoliiton kanssa, jne. Ne liitot voisivat 

osallistua vammaisten liikunta- ja kilpailutapahtumiin ja huolehtivat tapahtumista VAU ry:n kanssa.  

 

VAU tarvitaan huolehtimassa viestinnästä. 

- Vammaisurheilun oma kanava tarvitaan mm. vertaistukea ja hyvien käytänteiden jakamista varten. Kuitenkin 

vammaisurheilu on saatava näkyviin lajiliittojen kanavissa. 

- VAU:n lehti sisältää niin tärkeää tietoa, että sitä ei saa lopettaa. 

 

VAU:ta tarvitaan lasten liikunnassa ja rekrytoinnissa. 

- kertomassa uusista ja olemassa olevista lajeista ja vammaisten mahdollisuuksista liikkua ja kilpailla ja 

kannustaa yhdistyksiä järjestämään tapahtumia, että saataisiin uusia harrastajia eri lajien pariin! 

- Vahvaa Vau:ta tarvitaan edelleen varsinkin lasten liikunnan kohdalla! 

 

Vahva tuki yhdessä ja erikseen -ajattelulle  

 

VAU:n strategiassaan (visio 2021) vuonna 2013 valitsema linja saa vastaajien yleisen hyväksynnän: ”Jatkakaa hyvää 

projektin rakentelua etie päin jatkossakin vain.” Yksi vastaaja painotti, että ”kysymys ei ole joko tai, molempia 

tarvitaan. Janamallia kommentoitiin myös siten että ”molemmat ääripäät tarpeen, eivätkä sulje toisiaan pois.” 

 

Yhdessä ja erikseen -ajattelu nähdään kahdella tavalla. Se on inkluusiotyön strategia, jossa rinnakkaiset vaihtoehdot 

lisäävät vammaisten mahdollisuuksia yhdenvertaisuuteen. Se on myös käytännössä toiminnan toteuttamismalli, kuten 

”istumalentopallo, jossa toimimme lajin erikoisseurana vammaiset ja terveet yhdessä.”  

 

Esimerkiksi lajiliittointegraation tukena tarvitaan VAU:ta:  

- Lajiliittointegraatio on kaunis ajatus, mutta käytännössä vammaispuoli jostain syystä unohtuu vammattomien 

rinnalla. Tästä syystä tarvitaan VAU:ta osana lajin toimintaa. Toisaalta arvostuksen ja osaamisen lisääntyessä 

unelma voisi toteutua.  

 


