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Anne Heinon työnkuva laajeni lokakuun lopussa
Heli Pynttärin jäätyä äitiyslomalle. Kuva: Kirsi
Kuusisto

 

Anne Heino sijaiseksi
Parkanolainen Anne Heino sijaistaa vuoden 2022
loppuun va. nuorisopäällikkö Heli Pynttäriä hänen
äitiyslomansa ajan. Hanketyö on Annelle tuttua
Liikkuva koulu –hankkeessa ja varhaiskasvatuksessa
Parkanossa. Aikaisemmin Anne on työskennellyt
muun muassa vastaavana liikunnanohjaajana sekä
Suupohjan liikuntaneuvontahankkeessa Kauhajoella.

Anne liittyi PLU:n joukkoon jo kesällä ja toimii myös
muun muassa VETO-työllisyyshankkeen
elintapaohjauksessa. Hänet tavoittaa sähköpostitse
osoitteesta anne.heino@plu.fi ja puhelimitse
numerosta 040 480 6383.

 

Kuva: John Bryan

 

Merkitse kalenteriisi:

Pohjanmaan
Urheilugaala 29.1.2022
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry sekä Pohjanmaan
Urheilutoimittajat ry järjestävät Pohjanmaan
Urheilugaalan lauantaina 29.1.2022 Hotelli-Ravintola
Almassa Seinäjoella.

Gaalassa julkistetaan ja jaetaan palkintoja, nautitaan
maittava illallinen sekä vietetään ohjelmallinen ilta samanhenkisen liikunta- urheiluväen seurassa. Tiedotamme
gaalasta myöhemmin lisää seuraavassa uutiskirjeessä, verkkosivullamme ja sosiaalisessa mediassa.

 

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt

Seuratukea haetaan tänä
vuonna jo marraskuussa
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää
seuratoiminnan kehittämistukea (seuratukea) haetaan
tänä vuonna aikaisemmin. Haku alkoi 1.11. ja päättyy
30.11. klo 16.15.
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä
monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

 

UUTISKIRJE marraskuu 2021
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https://www.plu.fi/
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Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset.

PLU:n seurakehittäjä Kirsi Martinmäki ohjeisti seuraväkeä Teams-infossa viime viikolla. Seuran toiminnan
kehittämisessä hän painotti muun muassa innovatiivisuutta ja laatua.
- Tuen hakeminen edellyttää seuran hallituksen sitoutumista eli päätöstä sekä merkintää siitä
kokouspöytäkirjassa. Toiminnan suunnitteluun olisi hyvä nimetä oma työryhmä. Hakemuksessa kannattaa
kuvata mahdollisimman selkeästi, mitä seuran toimintaa aiotaan kehittää tuen avulla ja miten toiminnan laatu
kehittyy. On hyvä saada myös nuorten oma ääni kuuluviin, neuvoi Kirsi Martinmäki.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla
innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää
lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Yksi tuen alatavoitteista on yhdenvertaisuus: tuen avulla seurojen
toivotaan edistävän yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
Seuratukea haetaan joko toiminnalliseen tai palkkaukseen. Tukea voi käyttää myös välinehankintoihin. Tuki voi
olla yksi- tai kaksivuotinen. 
Haku tapahtuu sähköisenä Suomisport-palvelussa. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2022.

Hakuohjeita ja lisätietoja seuratuesta 2022

 

 

 

Työnsuunnittelija haussa
Onko Sinulla riittävä kokemus työelämästä, mitä
täydentää monipuolinen koulutustausta? Tai
kokemusta maahanmuuttajien kanssa toimimisesta, mielellään työllistämisnäkökulmasta? Myös
ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen ohjausote sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito ovat plussaa. Hallitset
tietokoneen ja Teams-sovelluksen peruskäyttötaidot, Sinulla on vähintään B-ajokortti sekä oma-aloitteisuutta ja
kykyä toimia osana tiimiä.
Jos vastasit edellä mainittuihin kyllä, hae VETO-hankkeeseen maahanmuuttajapilotin työnsuunnittelijaksi
Seinäjoen seudulla ajalle 1.1. - 31.12.2022.
ESR-rahoitteinen ”Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta -kehittämishanke” (VETO-hanke) pyrkii
asiakaslähtöisesti yhdistämään työllistämisen ja elintapojen kehittämisen. Työtä on tehnyt lupaavin tuloksin kaksi
päätoimista työvalmentajaa sekä osapäiväisesti toimivat elintapaohjaaja ja projektipäällikkö.

Toimita hakemuksesi viimeistään 15.11.2021  PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Sirenille osoitteeseen
aino-maija.siren@plu.fi. Liitä hakemuksen liitteeksi ansioluettelo.

Lisätietoja VETO-hankkeesta

 

Kuva: Pixabay.com

 

Tervetuloa
vuosikokoukseen 1.12.
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n vuosikokous
järjestetään keskiviikkona 1.12.2021 klo 18.00
Elinkeinotalolla Seinäjoella (os. Huhtalantie 2,
Seinäjoki).

Valtakirjoja otetaan vastaan klo 17.30 alkaen.
Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsenjärjestö lähettää enintään kolme edustajaa, joiden yhteisessä
valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä.
Toivomme yhdistyksenne ilmoittavan ja varmistavan kokousedustajanne mukanaolon vuosikokouksessa
24.11.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@plu.fi.Toimitamme ennakkoon ilmoittautuneille
kokousmateriaalin tämän jälkeen.

 

EU-aamukahvit Teamsissä 23.11.
Mitä mahdollisuuksia liittyy EU-politiikkaan ja rahoitukseen uuden ohjelmakauden alussa? Missä mennään
liikunnan ja urheilun EU-hankkeissa ja vaikuttamisessa?
Tule kuulemaan ja keskustelemaan EU-aamukahveille tiistaina 23.11.2021 klo 9.00 - 11.15!

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
mailto:aino-maija.siren@plu.fi
https://plu.fi/hankkeet/veto-hanke/
mailto:info@plu.fi


 

OHJELMA
klo 9.00 – 9.30 Ajankohtaiset EU-asiat ministeriön näkökulmasta
opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat
klo 9.30 – 10.15 EU Sport -hankeraportti 2017–2020 ja EU-hankeosaajien koulutusprosessi 2021-
erityisasiantuntija Timo Hämälainen, PLU, liikunnan aluejärjestöt
klo 10.30 – 11.00 Ajankohtaiskatsaus EU-politiikkaan liikuntajärjestönäkökulmasta
apulaisjohtaja Heidi Pekkola, Euroopan olympiakomiteoiden EU-toimisto
klo 11.00 – 11.15 Erasmus+ Sport -tietoisku 
vastaava asiantuntija Terhi Liintola, Opetushallitus

Lisätietoja tilaisuudesta:
päällikkö, yhteiskuntasuhteet Ilmari Nalbantoglu
ilmari.nalbantoglu@olympiakomitea.fi, p. 050 574 1112
erityisasiantuntija Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@plu.fi, p. 050 585 0461

Ilmoittaudu tästä linkistä torstaihin 18.11.2021 mennessä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen
tilaisuutta.
Tähän tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki liikunnan ja urheilun EU-asioista ja EU-rahoituksesta kiinnostuneet!

 

 

Ilmoittaudu PLU:n koulutuksiin

Koulutustarjontaamme kannattaa seurata. Päivitämme uusia koulutuksia jatkuvasti kotisivullemme sekä
sosiaaliseen mediaamme. Muista myös, että meillä on koulutusta seurasi aloitteleville ohjaajille sekä
lisäkoulutusta myös konkareille.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan erilaisten kulttuuritaustojen merkitykseen ja niiden vaikutuksiin urheilussa
(erityisesti seuratoiminnassa ja valmennuksessa), kannattaa osallistua maksuttomaan webinaariin "Kulttuurien
ymmärrys urheilussa" torstaina 25.11.2021 klo 17.00 - 18.30. Webinaarin asiantuntijana toimii kouluttaja ja cross-
cultural coach Riku Laanti. Ilmoittaudu tästä linkistä.
  
TUTUSTU MYÖS SYKSYN MUUHUN TARJONTAAMME!

 

 

PLU:n toimiston paikka vaihtuu vuodenvaihteessa
Muistathan, että muutamme tämän vuoden lopulla Huhtalantieltä Piirille. Toimistomme on 1.1.2022 alkaen TB-
rakennuksessa Törnävän sairaala-alueella.

 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 7.12.2021.  

 FACEBOOK  

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