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Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilu ry muuttaa Piirille
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) muuttaa
tämän vuoden lopulla Piirin alueen tiloihin.
Kesäkuussa allekirjoitetulla vuokrasopimuksella
sinetöitiin liikunnan aluejärjestön muutto Seinäjoen
uusimpaan kaupunginosaan, Törnävän sairaalaalueen historialliseen ympäristöön.
PLU muuttaa Piirille Elinkeinotalolta, jossa sen 10vuotinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2021 lopulla.
Vuokrasopimuksen allekirjoittivat Johannes Karhu
(kuvassa oikealla) Piiriltä ja Pohjanmaan Liikunta ja
Lasse Anttila (vasemmalla) ja Johannes Karhu
kättelivät vuokrasopimuksen allekirjoittamisen
Urheilu ry:n puheenjohtaja Lasse Anttila.
päätteeksi. (Kuva: Kirsi Kuusisto)
– Piirin toimitilat ja luontorikas ympäristö tarjoavat
loistavat puitteet esimerkiksi leirien ja seminaarien järjestämiselle. Muuton myötä aluejärjestölle tarjoutuu paljon
uusia mahdollisuuksia, totesivat Lasse Anttila ja aluejohtaja Aino-Maija Siren.
– On hienoa saada Piirille tunnettu toimija. Jo kesäkuun alussa oli hienoa nähdä alueellamme PLU:n leirien
lapsia ja nuoria ohjaajineen liikkumassa ja tuomassa alueelle elämää, totesi Johannes Karhu. PLU:n
PäiväSporttis-leiriläiset nauttivat liikkumisen ilosta Piirin ruohikoilla ja pihoissa kesällä kahden viikon ajan.
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto avataan Piirin TB-rakennuksessa 1.1.2022.

Harrastamisen Suomen
malli laajenee uusiin
kouluihin
Hyödynnä maksuton webinaari 14.9.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kunnille
avustusta harrastamisen Suomen mallin
toteuttamiseen syksyllä alkavalle lukuvuodelle.
Avustusta sai 235 kuntaa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi
avustusta 5 956 800 euroa 70 hakijalle.
Harrastamisen Suomen mallista on parhaillaan käynnissä pilotit 117 kunnassa ympäri maata, eli mallin mukainen
toiminta laajenee syksyllä merkittävästi. Avustukset myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat
toimia kuntien lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat.
– On hienoa, että Suomen malli laajenee ja yhä useammalla lapsella ja nuorella on uusia mahdollisuuksia löytää
mieluisia harrastuksia. Teemme nyt töitä Suomen mallin vakiinnuttamiseksi. Siinä meitä auttaa myös elokuussa
toimintansa aloittava Suomen mallin yhteyspiste, joka tukee kuntia ja harrastusten järjestäjiä, tiede- ja
kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo.
Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset toteutetaan lasten ja

nuorten omien toiveiden pohjalta.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämät tuet

Ilmoittaudu 7.9. mennessä
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät maksuttoman webinaarin "Harrastamisen Suomen mallilla liikkumissuositukset
käytäntöön" tiistaina 14.9.2021 klo 13.00 - 15.00. Webinaarin kohderyhmänä ovat kuntien nimeämät
harrastamisen Suomen mallin yhdyshenkilöt, harrastustoimintaa järjestävien seurojen ja yhdistysten
vastuuhenkilöt, harrastustoiminnan ohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Webinaarin toteuttaa Liikunnan
aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanke. Hankkeeseen on saatu rahoitusta OKM:ltä.
Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 7.9.!

Oma tunnus liikkuu ja tuntee kuten lapsetkin
Harrastamisen Suomen malli on saanut oman visuaalisen ilmeen ja tunnuksen, jotka tulevat kaikkien
harrastamisen Suomen mallissa mukana olevien toimijoiden käyttöön. Ilme näkyy harrastusten viestinnässä
lapsille, nuorille, perheille ja yhteistyökumppaneille. Kuntia ja harrastusten järjestäjiä tukeva Suomen mallin
yhteyspiste aloittaa toimintansa elokuussa.
– Harrastamisen Suomen mallin H-tunnus on helposti lähestyttävä, selkeä, hauska ja aktiivinen. Se elää kuten
lapsetkin; liikkuu, tuntee ja harrastaa. Se saa, aina tilanteen mukaan, uusia olomuotoja animoinnin avulla. Se voi
tanssia ja laulaa, tai harrastaa vaikka sirkusta tai tähtitieteitä. Tärkeintä kuitenkin on, että lapset ottavat sen
omakseen ja tekevät H-kirjaimesta omat tulkintansa, sanoin tai kuvin, kertoo ilmeen ja tunnuksen suunnittelija
Ilkka Kärkkäinen.

RIVE-hanke täytti
vuoden
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima RIVE
(Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus
ja Elämäntaidot) on edennyt vähän yli vuoden ikään.
Maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla on
muun muassa luotu verkostoja kahdeksan liikunnan
aluejärjestön alueella, järjestetty webinaari ja
valmisteltu seuraavan vuoden toimintaa.
RIVE-hankkeen juuret ovat Belgian pääkaupungissa
Brysselissä. Miksi juuri siellä? Siksi, että siellä
Seurat ja yhdistykset saavat Ensio Heikinkankaan
mukaan RIVE-hankkeesta lisäkontakteja ja lisäystä
kohtasivat kaksi asiantuntijaa, Kristiina Noopakka
harrastajamääriin. (Kuva: Kirsi Kuusisto)
Etelä-Suomen AVI:sta ja Timo Hämäläinen PLU:sta.
Keskustelun tuloksena syntyi idea ja kolmevuotinen hanke, jota opetus- ja kulttuuriministeriö lähti rahoittamaan.
Kesällä 2020 alkanutta hanketta veti ensimmäisen noin puoli vuotta PLU:lla Kirsi Martinmäki. Hänen apunaan oli
verkostojen kartuttamisessa nykyinen hankepäällikkö Ensio Heikinkangas.
– Verkostoissa on mukana erilaisia tahoja kuten kuntia, kaupunkeja sekä maahanmuuttajien kanssa työtä tekeviä
yhdistyksiä ja seuroja. Tällä hetkellä mukana on kahdeksan aluejärjestöä, mutta tavoitteena on saada mukaan
myös muut seitsemän, kertoo Heikinkangas. Hankepäällikön työn ohella hän toimii myös PLU:n nuoriso- ja
seurakouluttajana.

Erilaiset alueet ja tarpeet
Hankkeen yhtenä, konkreettisena tavoitteena on koota hyviä käytänteitä paikallistason toimijoille eli lähinnä
seuroille ja yhdistyksille.
– Yksi toimiva esimerkki on Turusta, jossa järjestetään yökorista. Se on suunnattu erilaisista etnisistä taustoista
tuleville nuorille ja järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa.
Toimiva malli RIVE-toiminnan toteuttamiseen onkin Heikinkankaan mukaan sellainen, jossa seurat pääsevät
järjestämään toimintaa kuntien ja kaupunkien rahoittaessa tai hakiessa eri rahoitusvaihtoehtoja. Alueet eivät
kuitenkaan ole samanlaisia: tekemisen mahdollisuudet ja tarpeetkin vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea.
Toukokuussa järjestetty Sportti yhdistää –webinaari sai paljon myönteistä palautetta. Se herätti myös yhden
osallistujan innostuksen aiheeseen liittyvän lopputyön tekemiseen. Aihe on siis herättänyt kiinnostusta
laajemminkin.

Koulutusta ja laajempia verkostoja
Ensimmäisenä hankevuotena on kartoitettu alueiden toiveita. Esiin on noussut niin koulutustarpeita, seminaareja
/ webinaareja kuin käytännönkin toimintaa.

– Hankkeella itsellään ei mahdollisuutta järjestää toimintaa eri alueilla. Neuvoja ja koulutusapua voimme kylläkin
antaa niin aluejärjestöjen vetureille, joiksi vastuuhenkilöitä nimitämme kuin seuratoimijoillekin.
Yhtenä RIVE-hankkeen haasteena Heikinkangas näkee seurojen ja yhdistysten saamisen mukaan hankkeeseen.
Niille mukana olemisesta olisi hyötyä esimerkiksi lisäkontaktien ja sitä kautta harrastajamäärien kasvamisessa.
Osallistumismaksua niille ei aiheudu, ei myöskään lisätyötä.
RIVE-hanketyö vaatii Heikinkankaan mukaan paljon asioiden selvittämistä ja uusien asioiden omaksumista. Työ
on melko haastavaa, mutta samalla luodaan uutta ja tehdään uraauurtavaa työtä maahanmuuttajien
kotouttamiseksi. Heikinkangas kuvaileekin tätä hanketyötä palapeliksi, jota kootaan pala palalta.

Ilmoittaudu PLU:n koulutuksiin
Koulutustarjontaamme kannattaa seurata. Tutustu syksyn tarjontaamme!

Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 7.9.2021.
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