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Startti-stipendi on iso 
apu niin yksilöille kuin 
yhdistyksillekin

VAU ja Tukilinja-lehti käynnistivät 
vuoden 2015 alussa Startti-sti-
pendijärjestelmän, jolla tuetaan 
vammaisurheilu- ja -liikuntatoi-
minnan alkuvaihetta. Haku on 
kahdesti vuodessa: helmikuun 
loppuun ja lokakuun loppuun 
mennessä.

Stipendiä voivat hakea niin 
yksilöt kuin yhdistykset ja seu-
rat. Kevään haussa lähti jakoon 
yhteensä 16 400 euroa 18 yksi-
löhakijalle ja 19 yhteisöhakijalle. 
Yksilöhakija saattoi saada mak-
simissaan 500 euroa ja yhteisö-
hakija maksimissaan 
1 000 euroa.

Tukea jaettiin esimerkiksi fris-
beegolf-radan rakentamiseen 
yhdistyksen lomapaikkaan ja yh-
distyksen sokkopingistoiminnan 
käynnistämiseen. Yksilöhakijat 
saivat tukea mm. sähköpyörä-
tuolijalkapallon, ratsastuksen ja 
taitoluistelun välinehankintoihin 
ja muihin harrastuskuluihin.

Seuraava Startti-stipendihaku 
päättyy lokakuun loppuun.

Hakulomake ja lisätiedot:
www.vammaisurheilu.fi (–> Pal-
velut –> Jäsenpalvelut –> Apura-
hat ja tuet)

Yhteyshenkilö: VAU, koulutus-
koordinaattori Piia Korpi, piia.
korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 
044 767 1368

Valintojen kevät

VAU:n jäsenistö kokoontuu vuosikokoukseen Helsinkiin lauan-
taina 25.4. valitsemaan uuden hallituksen ja valtuuston, joiden 
kokoonpanosta ehdollepanotoimikunta on tehnyt esityksen. Esi-
tyksessä on painotettu maantieteellisen näkökulman ja sukupuol-
ten välisen tasa-arvon lisäksi sitä, että ehdokkailla on kokemusta 
vammaisurheilusta ja -liikunnasta joko yhdistyksissä tai urheilu-
seuroissa.

VAU:n hallitus on yhdessä toimiston kanssa valmistellut kolmi-
vuotissuunnitelman (2016–2018), jossa painotetaan vammaisur-
heilun ja -liikunnan kehittämistä yhdistys- ja seuratoiminnassa.
 
Tällä hetkellä VAU:n jäseninä on 200 paikallista vammaisyhdis-
tystä, joissa monessa järjestetään monipuolista vertaisliikuntaa. 
VAU:lla on jäseninä myös urheiluseuroja, jotka ovat halunneet 
avata ovensa vammaisille henkilöille. Jos VAU haluaa olla toteut-
tamassa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista, tarvitsemme tulevaisuudessakin jäseniksi sekä aktiivisia 
yhdistyksiä, jotka mahdollistavat vertaispohjaisen liikuntatoimin-
nan että urheiluseuroja, jotka ottavat vammaiset henkilöt mukaan 
toimintaan. 

VAU:n visio elinvoimaisesta vammaisurheilusta ja -liikunnasta yh-
dessä ja erikseen on kaiken toimintamme tavoitteena. Jatketaan 
yhdessä kohti kaikille avointa liikuntakulttuuria! 

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Liiku terveemmäksi esteettä 
-seminaarit ja Sporttitorit viidellä 
paikkakunnalla

VAU on kansallisen Liiku terveemmäksi -vuo-
den 2015 koordinaattori. Vuoden teemana on 
liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus.

Teemavuoden kunniaksi VAU järjestää yhdessä 
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n, 
Näkövammaisten Keskusliiton, Valtakunnallisen 
vammaisneuvoston ja paikallisten toimijoiden 
kanssa Liiku terveemmäksi esteettä -tapahtu-
makiertueen.

Kiertue koostuu viidellä paikkakunnalla 
järjestettävästä maksuttomasta esteettömyys-
seminaarista sekä sen perään järjestettävistä 
Sporttitori-kokeilutapahtumista. Seminaari on 
maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittau-
tumista.

Liiku terveemmäksi esteettä -kiertue 2015
Seminaarit klo 12.00–16.00, Sporttitori 16.00–18.00
12.5. Rovaniemi, Lapin AMK
– Ilmoittautumiset 30.4. mennessä
20.5. Espoo, Laurea AMK, Otaniemi
– Ilmoittautumiset 8.5. mennessä
30.9. Vaasa, Vaasan ammattiopisto
– Ilmoittautumiset 18.9. mennessä
7.10. Mikkeli, Etelä-Savon ammattiopisto
– Ilmoittautumiset 25.9. mennessä
5.11. Tampere, Messukeskus
– Ilmoittautumiset 23.10. mennessä
Huom! Tampereen tapahtumassa ei ole erik-
seen Sporttitoria, sillä seminaari järjestetään 
Liikuntamaan yhteydessä.

Ilmoittautumiset: 
www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai
puhelimitse Tarja Lukjanov, puh. 09 613 191

Lisätiedot: VAU, Jukka Parviainen, puh. 045 
677 0516, jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

Liikuntamaa lähestyy

VAU järjestää Suomen suurimman vammaisur-
heilun ja -liikunnan esittelytapahtuman Liikun-
tamaan 5.–7. marraskuuta Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksessa Apuväline-messujen 
yhteydessä.
Lisätiedot: www.liikuntamaa.fi

Musiikin julkinen esittäminen 
VAU:n jäsenyhdistysten tapahtu-
missa

VAU on Valon jäsenjärjestönä mukana Valon, 
Teoston ja Gramexin välisessä sopimuksessa 
liittyen musiikin tekijänoikeuskorvauksiin. Sopi-
muksen perusteella VAU:n jäsenyhdistykset ja 
-seurat saavat esittää musiikkia taustamusiik-
kina omissa liikunta- ja urheilutapahtumissaan 
korvauksetta ja ilman erillistä lupaa. Sopimus 
on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka.

Uutta VAU:n jäsenpalveluissa

Ensi vuoden alusta VAU:ssa alkaa uusi kolmi-
vuotiskausi, jonka pääpainopisteenä on liikun-
ta- ja urheilutoiminnan kehittäminen yhdistyk-
sissä ja seuroissa. Tähän on jo valmistauduttu 
nimeämällä VAU:lle jäsenpalvelukoordinaattori, 
jonka tehtäviin kuuluu kehittää ja vahvistaa 
VAU:n ja jäsenten välistä vuoropuhelua. Jäsen-
yhdistykset ja -seurat ovat VAU:lle tärkeitä ja 
haluamme tukea niiden liikuntatarjontaa. Lii-
kunnan tärkeys on hyvä tiedostaa ja sen tueksi 
on VAU:n kautta haettavissa erilaisia tukia. 
Mutta ennen kaikkea se vaatii aktiivisuutta ja 
innostusta tehdä liikuntaa yhdessä.

Iloisin jäsenpalveluterveisin,
jäsenpalvelukoordinaattori Viivi Kuja-Kyyny 
viivi.kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi 
puh. 044 752 9360


