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LIIKUNTAYHDISTYS RY

Vantaan liikuntagaala
Ke 6. helmikuuta 2019 klo 18.00-22.00
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan 
urheiluvaikuttajien ajatuksia ja palkitsemaan 
vuoden 2018 parhaita.

Vantaan Liikuntayhdistys on liikuntajärjestöjen yhteistyöelin ja edunvalvoja.

Jäseninä on 70 seuraa, joissa 30 000 henkilöjäsentä.

Toimintamuotojamme ovat mm. erilaisten keskustelufoorumien ja tapahtumien 
järjestäminen, koulutus, keskitetty yhteydenpito kaupungin suuntaan jne. Jos olette 
kiinnostuneet jäsenyydestä, ottakaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.

www.vantaanliikuntayhdistys.fi.

Sporttia kaikille -toiminnan kantava ajatus on: Liikunnan mahdollisuus kuuluu kaikille!

Sporttia kaikille ry sai alkunsa vuonna 2011. Alussa toimintaa rahoitti opetus- ja kulttuuri-
ministeriö hankkeena, jonka tavoitteena oli tukea ja edistää monikulttuurista liikunnan 
harrastamista. Hanke laajensi vantaalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamal-
la edullista tai maksutonta, kaikille avointa toimintaa matalalla kynnyksellä.

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja monikulttuurisuustyö, vantaalai-
set liikuntajärjestöt ja monikulttuuriset liikuntajärjestöt muodostavat toiminnan vahvan 
verkoston, jolla myös edistetään syrjäytymisvaarassa olevien, erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan harrastamista. Hankkeessa luotu verkostomainen toimintamalli edistää ja auttaa 
ylläpitämään urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä. Jotta 
tämä valtava monen vuoden menestyksekäs työ ei valuisi hukkaan ja toimintaa voitaisiin 
kehittää lisää tulevaisuudessa, perustettiin Sporttia Kaikille ry vuonna 2017.

www.sporttiakaikille.fi
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18.00-18.30  Ilmoittautuminen ja tervetuliaismalja

18.30-18.50  Tilaisuuden avaus
 Sirkka-Liisa Kähärä, 
 Vantaan vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja

18.50-19.10  Satsaus liikuntaan ja urheiluun 
 on satsaus tulevaisuuteen
 Sari Multala, kansanedustaja, 
 Olympiakomitean hallituksen jäsen, 
 Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

19.10-19.25  Kuntoliikunnasta huippu-urheiluun
 Veli-Matti Kallislahti, liikuntajohtaja, Vantaa

19.30-20.30  Palkitsemiset

20.30-21.30  Kahvitus

21.30  Illan päättäminen
 Sirkka Vainio, puheenjohtaja, Vantaan Liikuntayhdistys

 Illan juontaa Michaela Moua

Ilmoittautumiset ke 23.1. mennessä jasmiina.gharieb@vantaa.fi, puh. 043 826 8121.
Osallistuminen on maksuton. Pukeutuminen: smart casual.

Liikuntagaalan yhteydessä jaetaan palkintoja 
vuodelta 2018 seuraavissa kategorioissa

Valintoja varten muodostettiin raati, jossa oli edustajat Vantaan 
Liikuntayhdistyksestä, Vantaan kaupungin liikuntapalveluista, 
Vantaan Sanomista sekä Sporttia kaikille-yhdistyksestä. 

Kahdessa kategoriassa - vuoden urheilija, vuoden urheiluteko 
- ehdotuksia kysyttiin myös Vantaan Sanomien palstoilla.

Vuoden urheiluteko

Vuoden Joukkue

elämäntyöpalkinto

urheiliJan urapalkinto

erityiSmaininta, VammaiSliikunta

Vuoden ValmentaJa

Vuoden urheiliJa

Vuoden liikuttaJa

Vuoden tulokaS

Huom! Liikuntagaalan yhteydessä mitalikahvit 
2018 arvokisamitalisteille.


