
JÄSENTIEDOTE 1 / 2014

KKI-ohjelman 
hanketukea voi 
hakea syyskuussa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 
jakaa taloudellista tukea paikal-
lisille toimijoille, jotka järjestävät 
aloittelijoille sopivaa liikuntatoi-
mintaa sekä kehittävät keinoja 
houkutella terveytensä kannalta 
liian vähän liikkuvaa aikuisväes-
töä liikuntaharrastuksen pariin.
Hanketukea voi hakea kahdesti 
vuodessa: 1.3.–31.3. ja 1.9.–
30.9.

Lisätiedot ja hakemukset: 
www.kkiohjelma.fi/hanketuki/
kki-hanketuki

Kuntokuu lähestyy
– tilaa kuntokortit!

Syyskuu on taas Kuntokuu, ja 
kuntokortit yhdistyksille ovat 
tilattavissa.

Tilaukset: VAU, toimisto@
vammaisurheilu.fi, puh. 044 752 
9360

Lisätiedot: www.kuntokuu.fi

Tulevia tapahtumia

30.6.–5.7.2014 Espoo 
Maalipallon MM-kilpailut
Lisätiedot: www.goalball2014.fi

26.–27.8.2014 Jyväskylä
Erityisliikunnan päivät
Lisätiedot: 
www.lts.fi/soveltava-liikunta

Kokouksia, juhlaa ja isoja kisoja

Liittojen ja yhdistysten kevään merkkejä ovat kokoukset. VAU:n 
liittovaltuuston kokous pidettiin Vantaalla 26.4 ja siellä hyväksytty 
vuosikertomus postitetaan kaikkien jäsenyhdistysten ja -seurojen 
puheenjohtajille tämän jäsenkirjeen yhteydessä. Keväällä 2015 
vuorossa on VAU:n liittokokous, johon jokainen jäsen voi lähettää 
oman edustajansa. Liittokokouksessa päätetään uuden hallituk-
sen ja liittovaltuuston jäsenet, joihin ehdollepanotoimikunta kerää 
esityksiä jäsenistöltä loppuvuodesta. 

Ennen kesää Suomen Paralympiakomitea ja VAU järjestävät 
vammaisurheilun juhlaseminaarin Helsingin Kalastajatorpalla 
perjantaina 23.5. Seminaarissa luodaan katseet menneisiin 
vuosikymmeniin, kuullaan menestyneiden urheilijoiden tarinoita 
unohtamatta nuoria urheilijoita, jotka kertovat paneelissa tule-
vaisuuden toiveistaan. Seminaarin juontavat YLE:n tutut urheilu-
toimittajat Jouko Vuolle ja Riikka Smolander. 

VAU:n kesä pitää sisällään monien paikallisten tapahtumien 
lisäksi maalipallon MM-kilpailut, jotka pelataan kesä-heinäkuun 
vaihteessa Espoossa. Kilpailujen aikana Espoon Tapiolassa 
on avoinna Tapahtumatori, jossa pääsee viettämään mukavaa 
kesäpäivää ja kokeilemaan eri liikuntalajeja. Kaikkiin alkusarjan 
otteluihin on ilmainen sisäänpääsy. Tarjoamme jäsenyhdistyksille 
myös mahdollisuuden omaan varainhankintaan osallistumalla 
kisojen finaaliotteluiden lipunmyyntiin. 

Aurinkoisin liikuntaterveisin
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Uusien vertaisohjaajien 
koulutus Oulussa 7.–9.11.

VAU:n Ilo liikkua -ohjelma kouluttaa vertais-
ohjaajia eli Iloliikuttajia. Vertaisohjaajat ovat 
nimensä mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai 
toisella kropassaan rempat ja rajoitteet koke-
neita. Iloliikuttajat ohjaavat helposti sovelletta-
vaa liikuntaa, johon kaikki voivat osallistua.

Uusien vertaisohjaajien koulutus järjestetään 
7.–9. marraskuuta 2014 Oulussa. Paikka tar-
kentuu lähempänä ajankohtaa.

Koulutusviikonlopun hinta: 95 euroa, sisältää 
täysihoidon, materiaalit ja ohjauksen.

Haku koulutukseen 18.10. mennessä vapaa-
muotoisella kirjoituksella, johon tulee kertoa 
itsestäsi, liikunnan harrastamisesta ja mihin 
VAU:n jäsenyhdistykseen kuulut.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VAU, Tiina Sii-
vonen, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 
4869

Muut koulutukset

5.9.2014 Kuopio
Motoasemat-koulutus
Ilmoittautumiset: Anu Hämäläinen, puh. 044 
752 9373, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi

18.10.2014 Kouvola
Motoasemat-koulutus
Ilmoittautumiset: Tiina Siivonen, puh. 040 833 
4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

18.10.2014 Kouvola
VAU-työpaja 4a: 
Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimiminen
Ilmoittautumiset: Piia Korpi, puh. 044 767 
1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Paikallista toimintaa! -seminaari 
ja Kuntokeikka Kuopiossa 5.–6.9.

VAU järjestää maksuttoman seminaarin vam-
maisurheilun ja -liikunnan paikallisesta toi-
minnasta perjantaina 5. syyskuuta 2014 klo 
9.00–16.00 Kuopiossa, Pohjois-Savon opistolla 
(Kansanopistontie 32). Seminaari on tarkoitettu 
kaikille VAU:n jäsenyhdistyksille sekä muille 
paikallisille yhdistystoimijoille, kuntatoimijoille, 
urheiluseuroille, liikunnanohjaajille ja opiskeli-
joille.

Ilmoittautumiset 22.8. mennessä ja lisätie-
dot: Anu Hämäläinen puh. 044 752 9373, 
anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi

Kuntokuun liikunnallinen starttitapahtuma Kun-
tokeikka järjestetään 6. syyskuuta 2014 klo 
12.00–16.00 Kuopiossa, Pohjois-Savon opistol-
la (Kansanopistontie 32).

Ilmoittautumiset 29.8. mennessä: Jonna Su-
honen, jonna.suhonen@kvtl.fi, puh. 0207 718 
253.

VAU:n liikuntaloma Teneriffalla

VAU ja Matka-Agentit järjestävät ensimmäisen 
VAU:n esteettömän liikuntalomamatkan Tenerif-
fan lämpöön marraskuussa 2014.

Lue lisää: www.matka-agentit.fi/vaun-matka-
teneriffalle-1-tai-2-viikkoa


