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Seuratuki mahdollistaa
Korikobrien matalan
kynnyksen toimintaa
Korikobrat Lapua ry oli yksi PLU:n alueella toimivista
seuroista, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea vuodelle
2021. Korikobrien hankkeessa ”Korista kaikille”
haettiin palkkatukea koordinaattorin palkkaamiseksi
toimintaan, johon seuratoimijoiden omat resurssit
eivät riittäneet.

Kaksivuotisessa hankkeessa toteutetaan puheenjohtaja Jaakko Hietalan mukaan seuralle uudentyyppistä
toimintaa.
– Koordinaattorin on tarkoitus aloittaa uutta kerhotoimintaa ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Hänen avullaan
seuramme pystyy tarjoamaan matalan kynnyksen toimintaa talvella ja katukorista kesällä. Yhtenä toimenpiteenä
on myös leirien järjestäminen seuran pelaajille loma-aikoina, kertoo Jaakko Hietala.

Tällä hetkellä Korikobrissa pelaa 13 eri ryhmää. Seuran jäsenmäärä on 223 jäsentä. Seuralla on aikomus
laajentaa harrastustoimintaa hankkeen aikana myös soveltavan liikunnan puolelle, pyörätuolikoripalloon.
– Pystymme nyt laajentamaan seuran toimintaa sille puolelle, mikä ei ole tavoitteellista toimintaa, toteaa Hietala.
Lisäksi seura saa paikalleen ”puuttuneen palasen”, kun kesällä palkattava koordinaattori tulee huolehtimaan
Tähtiseura-laatuohjelman tekemisestä.

Hanke sai OKM:n tukea 23 000 euroa. Sitä kommentoi hakemuksen tekovaiheessa PLU:n seurakehittäjä Kirsi
Martinmäki.
Koordinaattorin haku alkaa jo tämän kuun aikana ja hänen kokopäiväinen työnsä kesän aikana. Hankkeen avulla
Korikobrat Lapua saa Hietalan mukaan toimintaansa ennen kaikkea laatua. Vaikka hanke on kaksivuotinen, on
seuran tähtäin pidemmällä: alustavat budjetit on jo nyt tehty seuraavalle kolmelle vuodelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset seuratoiminnan kehittämistuesta 2021  (myönnetyt avustukset pdf-
liitteenä)
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Mitalien tilaajat huom.!
Jotta seurasi kilpailut onnistuvat kaikin puolin
mallikkaasti, tulee mitalitilaukset tehdä Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:n toimistoon viimeistään kaksi
viikkoa ennen tapahtumaa.

Jos mitalit toimitetaan postitse, huomioithan tämän ja
ole asialla mieluummin vielä aikaisemmin!

 

 

UUTISKIRJE Toukokuu 2021

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/609930e32ccfc
https://www.plu.fi/
https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


 

Ensimmäiset kesätyösetelit jaettu
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry on jakanut ensimmäiset kesätyösetelit käytettäväksi lyhytaikaiseen
palkkaamiseen 1.5. - 30.9.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa nuoren
palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö sisältäen sivukulut. Nuoreksi määritellään tässä
tukihaussa 15–29-vuotiaat.
Ensimmäisten kesätyösetelien saajien joukossa oli Kauhajoen Naisvoimistelijat ry. Varapuheenjohtaja Maarit
Kaari kertoo, että saaduilla kesätyöseteleillä mahdollistetaan toimintaa, joka on osittain jatkoa OKM:lta viime
vuonna saadulle, seuratuen avulla toteutetulle hankkeelle.
- Kesäaikana ohjattu liikunta on yleensä tauolla, joten kesätyösetelien avulla pääsemme laajentamaan
seuramme liikuntatarjontaa mahdollisesti jopa koko kesän ajaksi. Nyt meiltä on tulossa toivon mukaan kaksi
alkeisakroryhmää ja niille kaksi nuorta ohjaajiksi. Ryhmät kokoontuvat kesällä kolme kertaa viikossa, kertoo
Maarit Kaari.

Ilman kesätyöseteleitä Kauhajoen Naisvoimistelijat olisivat pystyneet tarjoamaan akrobatiavoimistelun ohjausta
vain yhden ohjaajan voimin ja kesäkuun ajan. Nyt seura pystyy maksamaan kohtuullisen suuruista palkkaa
kahdelle ohjaajalle ja kesätyön alustavien laskelmien mukaan, kuten Maarit Kaari kertoi, ehkä jopa koko kesän
ajaksi.
- Lähdimme hakemaan kesätyöseteleitä nuorten aktivoimiseksi vaikeassa tilanteessa. Kesätyötä on alkavana
kesänä muutenkin vaikea saada, joten tämä avustus on tervetullut. Kesätyökokemus on nuorelle tärkeää oppia
elämää varten.

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka
työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Aluejärjestöt työllistävät jonkin verran myös itse nuoria
erilaisiin tehtäviin. Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta
sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä
ohjausta ja huomiota.

 

 
Ilmoittaudu PLU:n koulutuksiin

Koulutustarjontaamme kannattaa seurata. Tutustu tämänhetkiseen tarjontaamme!
 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 8.6.2021.  
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