
FACEBOOK Katso viesti selaimessa

Välillä mentiin piiloleikkejä. Kirkonrotta peitti
silmänsä kunnolla, jotteivat piilot paljastu heti
leikin alkaessa.

 

Vihdoinkin leiri!
Toteutamme tällä ja ensi viikolla liikunnallisia
päiväleirejä Törnävän alueella Seinäjoella. Leiripäivät
on suunnattu 7-13-vuotiaille.

Leiriohjelmaa on maanantaista perjantaihin. Jokaisen
leiripäivän sisältö on erilainen. Ohjelmassa on
lajikokeiluja, liikunnallisia kesäpelejä ja leikkejä sekä
olympialaiset viimeisenä leiripäivänä.
- Haluamme tarjota lapsille tekemistä ja liikuntaa. Kun
kaikki leiripäivät lasketaan, mukana on 168 lasta,
kertoo PLU:n va. nuorisopäällikkö Heli Pynttäri. 
Kuvat: Kirsi Kuusisto

 

 

UUTISKIRJE kesäkuu 2021

 

Huomioi kesän aukioloajat
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto on siirtynyt kesäaukioloaikaan. Toimisto on avoinna 1.6. - 30.7.2021
maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 15.00. Toimisto on suljettu 5.7. - 23.7.2021 .

Taloussihteeri Terttu Kettumäki on töissä myös muun toimiston ollessa suljettuna. Hän on lomalla viikot 31 - 33
(2. - 22.8.2021).

 

 Kivaa tekemistä ja liikuntaa PäiväSporttiksilla   

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/60acd18b0ae22
https://www.plu.fi/


Saara Kurikka-Oja sai kesätöitä Jalasjärven
Jalaksen yleisurheilukerhojen ja liikuntakerhon
kerhonvetäjänä. Kuva: Kirsi Kuusisto

 

Saaran kerhokesä
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen
turvin monet 15 - 29 -vuotiaat nuoret saavat
mielekkään kesätyön ajalla 1.5. - 30.9.2021.
Avustuksella katetaan enintään 700 euron osuus /
henkilö sisältäen sivukulut nuoren palkka- tai
palkkiokuluista.
Jalasjärven Jalaksen yleisurheilukerhoja vetää tänä
kesänä 15-vuotias Saara Kurikka-Oja Jalasjärveltä.
Kerhot työllistävät häntä Jalasjärven
yleisurheilukentällä heinäkuun loppuun saakka
maanantaisin ja torstaisin sekä Koskuen koulun
pihapiirissä maanantaisin. Eilen aloitti Koskuen
liikuntakerho, jossa oli osanottajia kymmenkunta.
- Ensin tutustutttiin, sitten leikittiin hippoja, pelailtiin
jalkapalloa ja tehtiin yleisurheiluun liittyviä juttuja,
kertoo Saara. Lisäksi Saara työskentelee Jalaksen
yu-seurakisoissa. 
Omasta yleisurheilutaustasta on Saaran mukaan
kerhojen vetämisessä paljon hyötyä. Saara on juossut
pikamatkoja ja viestejä, työntänyt kuulaa sekä
heittänyt keihästä. Lisäksi Saara kertoo saaneensa
paljon uusia vinkkejä Pirjo Lehtisen vetämästä
Lasten Liike -ohjaajakoulutuksesta. Jalaksen
toiminnan lisäksi Saara vetää kesällä viiden viikon
ajan myös 4H-kerhoa, joten hän viettää todellista
kerhokesää.

 

Kunnon pohjalaiseksi 2020 valittu Anne Kotila
vastaanottamassa palkintoaan Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtajalta Lasse
Anttilalta ja seurakehittäjä Kirsi Martinmäeltä.

 

Anne Kotila, Nurmon Jymy ja
Lapuan kaupunki palkittiin

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry palkitsi liikunnan
toimijoita vuosikokouksessaan Elinkeinotalolla 24.5.
Kunnon pohjalaisen 2020 palkinnon sai vastaanottaa
seinäjokelainen Anne Kotila. Hän jäi huhtikuun
alussa eläkkeelle Seinäjoen kaupungin
liikuntatoimenjohtajan virasta.
Kunnon seurana 2020 palkittiin Voimistelu- ja
Urheiluseura Nurmon Jymy ry. Lapuan kaupungin
edustajat saivat puolestaan vastaanottaa Kunnon
kunnan 2020 palkinnon.

Lämpimät onnittelumme kaikille palkinnonsaajille!

 



Työvalmennus auttoi
eteenpäin
Kun omasta alasta ei ole selvyyttä tai
koronapandemia on sotkenut työkuvioita, kannattaa
hakea apua työvalmentajilta. Esimerkiksi
seinäjokelaiselle Jani Kullbergille (27) oli hyötyä
keskusteluista ja ammatinvalintatesteistä
työvalmentajan toimistolla.
- Tulin seitsemän vuotta sitten töiden perässä
Seinäjoelle. Olen ollut logistiikka-alalla ja ravintola-

 

Nurmon Jymyn Kunnon seura 2020 -palkinnon vastaanottivat puheenjohtaja Marja Tyynismaa (toinen
oikealta), painijaoston puheenjohtaja Markus Koivisto (keskellä) ja senioreiden puheenjohtaja Antti
Ristimäki. Reunoilla palkintojenjakajat Lasse Anttila ja Kirsi Martinmäki.

 

Kyllä kelpaa tuulettaa! Lapuan kaupungin edustajat vasemmalta Raija Talvitie, Susanna Nurmi, Heli
Hyvärinen-Näykki, Niko Savinainen, Katja Korkiamäki ja Mari Takamaa. Kuvat: Kirsi Kuusisto



Jani Kullbergille oman alan valinta selkiintyi
työvalmennuksessa. Kuva: Kirsi Kuusisto

 

alalla. Minulla on sekä baarimestarin että tarjoilijan
ammattitutkinto, mutta korona vei työn, kertoo
vaasalaissyntyinen Jani taustastaan. 
Työvalmennukseen Jani ohjattiin TE-palveluista.
Janin mielestä käynnit työvalmentaja Tuula
Sundbergin luona kannattivat, koska niillä katsottiin,
mikä on tilanne ja miten siitä päästään eteenpäin.
Seuraavaksi Jani pääsee opiskelemaan Keski-
Pohjanmaan ammattiopistoon jo lapsena

haaveilemaansa alaa.
- Toivoin neljävuotiaana mikroskooppia lahjaksi ja sainkin sellaisen lasten version. Opiskelen Kokkolassa
laborantiksi, kertoo Jani. Kaksi vuotta kestävät opiskelut alkavat elokuussa. Siihen saakka hän työskentelee
viime kesän tapaan Tropiclandiassa kokoaikaisena työntekijänä.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoi ESR-rahoitteista VETO-työllistämishanketta, jonka kohderyhmänä
ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vaikeasti työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat ja erityistä
tukea tarvitsevat. Lue lisää PLU:n työllisyyshankkeista:
VETO-hanke
Oma Polku II

 

 
Ilmoittaudu PLU:n koulutuksiin

Koulutustarjontaamme kannattaa seurata. Tutustu tämänhetkiseen tarjontaamme!
 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 10.8.2021.  

 FACEBOOK  

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://plu.fi/hankkeet/veto-hanke/
https://plu.fi/hankkeet/oma-polku-tyollisyyshanke-2/oma-polku-tyollisyyshanke/
https://plu.fi/category/koulutukset/
https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARCUlpzSS09NELPgoOcGYUZwlBT2mt0azjh5tw1JaVr_pYY1EvWgqs-Gsecl_1SZPnSbDdcbJdpHKSp5
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/unsubscribe/59c8aa588137b/60acd18b0ae22
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