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Pohjanmaan Urheilugaalassa palkittiin viime
vuonna Elämäntyöpalkinnolla seinäjokelainen
pikaluisteluvalmentaja Aimo Klemetsö, joka
vastaa tässä juontaja Marko Hakalan kysymyksiin.
Kuva: Kirsi Kuusisto

 

Pohjanmaan Urheilugaala
striimataan 24.4. Kalevan
Navetasta

Kuten muun muassa joulukuun uutiskirjeessä
kerroimme, päätti PLU:n hallitus siirtää 12.
Pohjanmaan Urheilugaalan koronatilanteen vuoksi
järjestettäväksi myöhemmin keväällä. Uusi ajankohta
on lauantai 24.4. Gaala järjestetään aikaisemmin
suunnitellun mukaan Kalevan Navetassa Seinäjoella.

Tälläkin kertaa suuri yleisö pääsee nauttimaan gaalan
tunnelmasta, koska tilaisuus lähetetään suoratoistona
eli striimataan. Pääsylippuja gaalaan ei voida myydä.
Koska paikan päällä olevaa henkilömäärää joudutaan joka tapauksessa rajaamaan, kutsutaan Kalevan
Navettaan lähinnä palkittavat ja palkintojenjakajat.   

 

Ansku aloitti tutussa seurassa

Seura voi saada työvoimaa
monella tavalla

Urheiluseurat ja yhdistykset voivat saada työntekijän
työkokeilun, palkkatuen, oppisopimuksen tai
rekrykoulutuksen kautta. Tapoja on monenlaisia.
Anna-Liisa ”Ansku” Hirvilammi (50) on yksi
palkkatuen avulla urheiluseuraan työllistyneistä.
Anskun tapauksessa seinäjokelainen amerikkalaisen

 

UUTISKIRJE helmikuu 2021

 

Koronatuen hakuaika urheiluseuroille päättyy 15.2.
Seuratoimija: olethan muistanut opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksen urheiluseuroille?
Erityisavustus 2 on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aikana.
Avustusta voivat hakea urheiluseurat lasten ja nuorten kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan
turvaamiseksi. Hakemuksissa huomioidaan ajalla 1.6. 2020 - 31.1.2021  aiheutuneet kustannukset. Hakuaika
päättyy maanantaina 15.2.2021 klo 16.15.

Avustusta voi saada koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen,
tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin.
Avustuksen painopisteenä on lasten ja nuorten tavoitteellinen toiminta urheiluseuroissa.

Lisätietoa ja hakuohjeet löydät täältä.   

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/602241fd9efa7
https://www.plu.fi/
https://minedu.fi/-/erityisavustus-2-urheiluseuroille-toiminnan-turvaamiseksi-koronavirustilanteessa


Kuva: Kirsi Kuusisto
 

jalkapallon ja cheerleadingin erikoisseura Crocodiles
ry sai tuttuakin tutumman työntekijän riveihinsä,
Ansku kun on toiminut seuran taustajoukoissa lähes
20 vuotta.
– Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun halusin vanhemmalle
lapselleni harrastuksen ja päädyimme
cheerleadingiin. Monen muun seuran tavoin Crocoihin
tarvittiin aktiivisia tekijöitä, joten ryhdyin
joukkueenjohtajaksi, kertoo Ansku. Myös Anskun
nuorempi tytär osallistui myöhemmin seuran
toimintaan, ja hänenkin joukkueensa sai Anskusta
joukkueenjohtajan.
Ansku on ollut vuosien varrella seurassa
vapaaehtoispohjalta monessa mukana, muun muassa
talkoovastaavana ja edustusjoukkueen

pelitapahtumien taustavoimana.
– Minun oli helppo ottaa tämä työ vastaan, koska minulla oli seuran toiminnasta paljon taustatietoa ja verkosto oli
ennestään tuttu. Tiesin, että Crocoilla on ollut palkattuja seuratyöntekijöitä aikaisemminkin, joten lähdin itse
aktiivisesti ottamaan selvää palkkatuen mahdollisuudesta. Se onnistuikin sadan prosentin tuella vuodeksi.

Lisää tukimahdollisuuksista Teams-infossa 24.2.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry pystyy auttamaan erikokoisia ja eri lajien seuroja työllistämiskysymyksissä
kahden hallinnoimansa työllisyyshankkeen, Oma Polku II:n ja VETO-hankkeen avulla. Hankkeissa työskentelee
projektipäällikkö ja viisi työvalmentajaa.
VETO-hankkeen työvalmentaja Tuula Sundberg  kannustaa ottamaan rohkeasti yhteyttä.
– Jos seura tarvitsee esimerkiksi kesäksi tekijöitä, voisi työkokeilu olla sopiva vaihtoehto. Koska työkokeilu ei ole
työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, mutta työnhakijalle se on työllisyyttä edistävä palvelu. Seuran
kannattaa harkita myös oppisopimusta, koska siihen voi hyödyntää myös palkkatukea. Palkkatukea voi saada
myös osa-aikaiseen työsuhteeseen. Autamme mielellämme oikean rekrytointitavan löytämisessä, sanoo Tuula
Sundberg.

Työllistämisen tukimahdollisuuksia käydään läpi Teams-infossa keskiviikkona 24.2. klo 17.30 – 18.30. Seura
voi kysyä infon aikana tai sen jälkeen mahdollisista jatkotoimista työvalmentajan kanssa.
Ilmoittaudu Teams-infoon sähköpostitse osoitteeseen timo.hamalainen@plu.fi viimeistään 22.1. Saat seuraavana
päivänä linkin infoon.
Oman alueesi työvalmentajien yhteystiedot sekä lisätietoja PLU:n työllisyyshankkeista:
Oma Polku II
VETO

 

 

Poimintoja PLU:n koulutuksista helmikuussa
Uutta tietoa ja intoa toimintaan voi hakea pelkästään helmikuun aikana Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n
koulutuksista. Parhaillaan pilottivaiheessa etenevästä harrastamisen Suomen mallista järjestetään
verkostotilaisuus perjantaina 12.2. klo 9.30 - 11.30.  Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten
hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton
harrastus koulupäivän yhteydessä.
Harrastamisen Suomen malli edistää koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyötä. Siksi myös monien
urheiluseurojen kannattaa olla tässä aktiivisia. Jo hankkeen pilottivaiheessa monessa alueemme kunnassa
järjestetään jo nyt kerhotoimintaa lasten ja nuorten omien toivomusten pohjalta. Seuraava haku kunnille aukeaa
maaliskuussa ja koskee syksyllä alkavia harrastuksia. Ilmoittaudu verkostotilaisuuteen viimeistään 11.2.

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) laitteet voivat toimia hyvänä oppimisen ja liikuttamisen välineenä. Tiistaina
23.2. järjestettävässä koulutuksessa perehdytään myös siihen, miten miten liikkuminen ja toiminnallisuus
yhdistyvät TVT-taitojen harjoitteluun ja mediakasvatukseen. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen parissa
työskenteleville. Ilmoittaudu tästä!

Seuratoiminnan tehostamiseksi myös koulutus hyvän seuran hallinnosta on aina paikallaan. Järjestämme sen
keskiviikkona 17.2. klo 17.00 - 19.00.

 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 9.3.2021.  

mailto:timo.hamalainen@plu.fi
https://plu.fi/hankkeet/oma-polku-tyollisyyshanke-2/oma-polku-tyollisyyshanke/
https://plu.fi/hankkeet/veto-hanke/
https://plu.fi/harrastamisen-suomen-malli-verkostotilaisuus-pe-12-2-2021/
https://plu.fi/digiloikka-liikkuen-webinaari-23-2-2021/
https://plu.fi/hyvan-seuran-hallinto-koulutus-17-2-klo-17-00-19-00-teams-koulutuksena/
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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