
JÄSENTIEDOTE 4 / 2015

Startti-stipendistä 
tukea yhdistyksen
liikuntatoimintaan

VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-
stipendijärjestelmällä tuetaan 
harrastuksen alkuvaiheen liikunta-
toimintaan. Jos siis yhdistyksellä 
tai seuralla on suunnitteilla esimer-
kiksi uuden harrasteliikuntaryhmän 
perustaminen, kannattaa hakea 
Startti-stipendiä aloituskustannus-
ten kattamiseen. Yhdistykset ja 
seurat voivat saada maksimissaan 
1 000 euron stipendin ja yksilöhaki-
jat maksimissaan 500 euron sti-
pendin. Stipendihaku on kahdesti 
vuodessa: helmikuun loppuun ja 
lokakuun loppuun mennessä.

Hakulomake ja lisätiedot:
www.vammaisurheilu.fi 
(Jäsenpalvelut –> Apurahat ja tuet)

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

Muita tukimuotoja mm.

Ahos-apuraha
Vammaisurheilun ja -liikunnan 
alalla kouluttautumiseen.
Haku: helmikuun loppuun

SIU-rahasto
Laajasti vammaisurheiluun ja 
-liikuntaan.
Haku: maaliskuun loppuun

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi 
(Jäsenpalvelut –> Apurahat ja tuet)

OHO, mikä vuosi!

Tähän vuoteen mahtui monta hienoa asiaa. Alkuvuonna VAU 
jakoi yhdessä Tukilinja-lehden kanssa ensimmäiset Startti-sti-
pendit, joiden avulla yhdistykset ja seurat kokeilivat uusia lajeja 
ja aloittivat uusia liikuntaryhmiä. Keväällä liittokokous valitsi 
uuden hallituksen ja valtuuston sekä vahvisti uuden kolmivuo-
tissuunnitelman, jossa painopisteenä on seura- ja yhdistystoi-
minnan kehittäminen. Kesällä Sisujengi valloitti Los Angelesin 
ja sai samalla aikaan mediailmiön. Syksyllä Suomi toimi pyörä-
tuolirugbyn EM-kisojen isäntänä ja vaikka tavoitteena ollut Rion 
paralympialaisten paikka jäi haaveeksi, saimme kansainväliseltä 
liitolta erityisen myönteisen palautteen kisojen järjestelyistä. 
Marraskuussa vuorossa oli Apuvälinemessujen yhteydessä 
järjestetty Liikuntamaa, jossa vammaisurheilun lajeihin ja välinei-
siin tutustui ennätysmäärä kävijöitä – 13 700! Vuoden viimeinen 
iso tapahtuma oli Junior Games, jossa lähes 400 koululaista 
puki ylleen numerolapun ja iloitsi liikunnan riemusta.
 
VAU:n kolmivuotiskauden (2013–2015) pääpainopisteenä ollut 
esteettömyys tiivistyi vuoden 2015 aikana viidellä paikkakunnal-
la järjestettyyn Liiku terveemmäksi esteettä -seminaarisarjaan. 
Uuden kauden (2016–2018) tavoitteena on lisätä liikettä paikal-
lisella tasolla. Tähän paikallisen ja alueellisen toiminnan kehit-
tämiseen kutsumme mukaan kaikki yhdistykset, seurat, kuntien 
liikuntatoimet sekä muut paikalliset ja alueelliset toimijat. Lähde-
tään liikkeelle hyödyntäen yhteistä osaamista. 

Sporttista joulun aikaa koko VAU:n väen puolesta toivottaa,

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
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Vapaaehtoishaku Vantaan elin-
siirron saaneiden EM-kilpailuihin 
käynnissä

Elinsiirron saaneiden ja dialyysissa olevien Eu-
roopan mestaruuskilpailut järjestetään 10.–17. 
heinäkuuta 2016 Vantaalla. Kyseessä ovat 
monilajikilpailut, joihin odotetaan noin tuhatta 
osallistujaa ympäri Eurooppaa. EM-kilpailut 
tulevat olemaan osallistujamäärältään suurin 
Suomessa järjestetty vammaisurheilutapah-
tuma.

Kisojen kanssa samaan aikaan järjestetään 
myös European Transplant Sport Week, johon 
kuuluu mm. kansainvälinen elinsiirtosymposio, 
elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten liikunta-
leiri sekä kaikille avoimia Sporttitori-kokeiluta-
pahtumia.

Etsimme ennakkoluulottomia ja reippaita va-
paaehtoisia erilaisiin työtehtäviin niin EM-kilpai-
luihin kuin tapahtumaviikon muihin tapahtumiin.

Hakulomake ja vapaaehtoisten toimenkuvat 
löytyvät kisasivuilta: www.vantaa2016.fi

Lisätiedot: VAU, tapahtumakoordinaattori
Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869,
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Puhallustikkasettejä i-puodista

Puhallustikka on kaikille sopiva tarkkuuslaji. 
Puhallustikkasettejä voi tilata Invalidiliiton i-
puodista hintaan 49,50 euroa. Settejä pitkään 
valmistanut Keijo Kallunkikin myy vielä omat 
varastonsa pois. Häneltä settejä voi tilata nu-
merosta 0400 456 109.

Lisätiedot ja tilaukset: www.puhallistikka.fi

Liikuntavastaavakoulutus 
Peurungassa 12.3.2016

VAU järjestää jäsenyhdistystensä ja -seurojen-
sa liikuntavastaaville koulutuksen lauantaina 
12. maaliskuuta 2016 klo 9.30–16.00 Laukaan 
Kylpylähotelli Peurungassa. Koulutuksessa 
päivitetään liikuntavastaavien VAU-tietämystä, 
tutustutaan vammaisurheiluun ja -liikuntaan 
sekä käydään läpi toimintatapoja ja työkaluja, 
jotka helpottavat liikuntavastaavan tehtäviä. 

Koulutus ruokailuineen on VAU:n jäsenyhdis-
tysten ja -seurojen jäsenille maksuton. Vain 
matkat ja majoitus ovat maksullisia.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta löytyvät jäsen-
kirjeen liitteenä olevasta mainoksesta.

Helmikuun Kuntokuu-materiaalit 
tilattavissa

VAU:n Kuntokuu-liikuntakampanjaa vietetään 
seuraavan kerran helmikuussa. VAU:n jäsenyh-
distykset voivat tilata VAU:n toimistolta mak-
sutta kuntokortteja ja jakaa niitä jäsenistölleen. 
Kuntokorttiin täytetään omat liikuntasuoritukset 
helmikuun ajalta, jonka jälkeen kortti palau-
tetaan yhdistykselle. Yhdistys lähettää kortit 
kootusti VAU:lle. Osallistujien kesken jaetaan 
lahjakortteja ja tuotepalkintoja. Yhdistykset 
voivat vapaasti järjestää Kuntokuun ympärille 
myös omia kilpailujaan ja arvontojaan.

Kuntokuuhun voi osallistua myös netin kautta 
sähköisellä kuntokortilla, jota täytetään osoit-
teessa www.kuntokuu.fi. Sähköisen kuntokortin 
täyttäjät osallistuvat automaattisesti arvontaan.

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



Liikuntavastaavien
koulutus
12.3.2016

Peurungassa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää jäsenyhdistystensä ja -seurojensa liikun-
tavastaaville koulutuksen lauantaina 12. maaliskuuta 2016 klo 9.30–16.00 Kylpylähotelli 
Peurungassa Jyväskylän kupeessa Laukaassa (Peurungantie 85).

Koulutuksessa päivitetään liikuntavastaavien VAU-tietämystä, tutustutaan vammaisurhei-
luun ja -liikuntaan, pohditaan liikuntavastaavien roolia sekä käydään läpi toimintatapoja ja 
työkaluja, jotka helpottavat liikuntavastaavan tehtäviä. Käytännössä tutustutaan frisbeegol-
fiin, joka on monipuolinen laji niin sisällä sovellettuna kuin ulkoliikuntamuotona.

Koulutukset ovat kaikille VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille maksuttomia (max. 2 per yh-
distys). Koulutuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas. VAU ei korvaa 
koulutuksesta aiheutuvia matka-/majoituskuluja. Mikäli ette ole ilmoittaneet yhdistyksenne 
liikuntavastaavan tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimettyä liikuntavastaavaa, voitte silti 
ilmoittaa koulutukseen maksimissaan kaksi henkilöä.

Ohjelma
09.30 Kahvi ja ilmoittautuminen
10.00 Tervetuloa ja VAU:n kuulumisia
11.00 Liikuntavastaavan rooli ja työkaluja tekemiseen – käytännön esimerkkejä 
 mm. avustukset, välineet, tiedon hankinta, tilat, viestintä...
12.00  Lounas
13.00 Frisbeegolfin salat teoriassa ja käytännössä
15.00 Kahvin lomassa loppukeskustelu ja hyvää kotimatkaa!

Ilmoittautumiset 15.2. mennessä ja lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

Majoitus Peurungasta: 2hh 59 euroa/hlö/vrk, 1hh 89 euroa/hlö/vrk
Varaukset 19.2. mennessä: Peurungan myyntipalvelu, puh. 020 751 6300 (mainitse VAU, 
niin saat yllä mainitun hinnan). Myöhemminkin voi varata, jos tilaa vielä on. Huoneen saa 
tulopäivänä klo 15.00, luovutus lähtöpäivänä klo 12.00.


