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Löydä oma seura -palvelu auttaa harrastuksen pariin
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU julkaisi marraskuun lopulla verkkosivuillaan uuden Löydä oma
seura -palvelun.
Löydä oma seura -palvelusta voi hakea niitä urheiluseuroja, yhdistyksiä ja muita toimijoita, joilla on tarjota
vammaisurheilun tai soveltavan liikunnan toimintaa. Toimijoita voi hakea muun muassa sijainnin, lajin ja
toiminnan kohderyhmän mukaan.
Seurat voivat ilmoittaa omat tietonsa mukaan palveluun. Lue lisää tästä>

Valmennusohjelma urheilun päätoimisille
LiikU järjestää alueen seurojen ja lajien päätoimisille työntekijöille POTKE 2 – valmennusohjelman, jonka
tarkoituksena on auttaa osallistujia hallitsemaan omaa työtään ja tehtäviä sekä vahvistaa työhyvinvointia.
Valmennusohjelma on tarkoitettu toiminnanjohtajille, seurasihteereille, seuratyöntekijöille,
valmennuspäälliköille tai vastaaville seurojen ja lajiliittojen päätoimisille toimijoille.
Valmennus sisältää 5 yhden päivän lähijaksoa. Tämä on järjestyksessään toinen valmennusohjelma.
Tässä ensimmäisen jakson osanottajien kommentteja:

”Sain uusia ideoita ja toimintatapoja käytännön
työhön, erilainen koulutustapa saa
keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia”
- Pasi Lehtonen, Pallo-Iirot, junioripäällikkö

”Piristysruiske seura-arkeen, oli kiva saada
esimies mukaan koulutukseen, kun hän oli
uusi tehtävässään, suosittelen ehdottomasti”
- Marja Kytönen, VG-62:n toiminnanjohtaja
”Koulutus auttoi verkostoitumaan ja jakamaan
seura-asioita yli lajien ja oli hyvää vastapainoa
toimistossa yksintyöskentelylle”
- Anette Isoviita, Liikuntaseura Pori, toiminnanjohtaja
Valmennusohjelman vetäjänä toimii Olli Jalamo; http://jalamo.fi/
Lisätietoja linkistä.
Ilmoittautumiset 15.12. mennessä

WDSF- ja WDSF PD- tuomarilisenssien maksu muuttuu
vuodenvaihteessa
Starting from this year WDSF will ask your active adjudicators, chairpersons and PD athletes to pay the
fee directly to the WDSF by using a similar process as the WDSF e-Card renewal.
January 1st
WDSF will send all WDSF officials, WDSF PD officials and PD athletes an email message with a link where
they can renew their WDSF license.
During the renewal process they are also asked to pay the fee by credit card directly to the WDSF. They
will receive the paid invoice directly themselves once we have received the payment.
February 1st
All WDSF (non-PD) adjudicators and chairpersons which have not renewed will be marked as "Resting",
"Resting" means that their education is still valid but they decided not to use their license that year.

April 1st
All WDSF PD adjudicators which have not renewed will be marked as "Resting".
All WDSF PD athletes which have not renewed will be marked as "Retired".

OneDancen vuodenvaihteen ajot 3.-4.1.2018
Jäsenrekisteri oneDancessa tehdään vuodenvaihteen huoltotöitä ja mm. ikäsarja-ajot 3.-4.1.2018. Älä
käytä rekisteriä tuona aikana!

Seurojen jäsenluettelot 15.1.2018
Seurojen jäsenluettelot tilanteessa 31.12.2017 (henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon
sääntöjen mukaisesti 15.1.2018 mennessä. Mikäli jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa,
riittää ilmoitus toimistolle jäsenten lukumäärästä ja siitä, että yhdistyslain mukainen lista on
tulostettavissa sieltä suoraan. Muistakaa päivittää myös seurojen perustiedot oneDanceen! Huomioikaa
oneDancen vuosihuolto, jonka aikana järjestelmää ei saa käyttää.

Toimiston joulunaika ja muuton valmistelut
Liiton toimisto on suljettuna 22.12.2017-1.1.2018. Myös liiton luottamushenkilöt hiljentyvät perheineen
pyhien viettoon eivätkä ole jatkuvasti tavoitettavissa tuona ajankohtana.
Toimisto on suljettuna tammikuussa viikon 4 (22.-28.1.2018) toimiston muuton takia. Muuttovalmistelut
voivat aiheuttaa myös yksittäisiä muita kiinniolopäiviä pitkin tammikuuta, tiedotamme niistä erikseen.
Muutamme yhdessä 50 muun urheilun lajiliiton, Olympia- ja Paralympiakomitean sekä Suekin kanssa
Pitäjänmäelle osoitteeseen Valimotie 10.

Kilpailulisenssikausi päättymässä
Vuoden 2017 kilpailu- ja harrastajalisenssien viimeinen mahdollinen ostopäivä on sunnuntai 10.12.2017
Vuoden 2018 kilpailu- ja harrastajalisenssit tulevat myyntiin suomisport.fi -kanavan kautta viikolla 50.
Osto-ohjeistusta ja tapaturmavakuutuksen tuoteseloste lisätään liiton sivuille ja asiasta tiedotetaan
viimeistään viikon 50 aikana. Kilpailusääntöjen mukaisesti kilpailulisenssi on oltava voimassa
osallistuttaessa vuoden ensimmäiseen kilpailuun.

