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Ilmoittaudu viimeistään 23.3.

12. Pohjanmaan
Urheilugaala 2.4.2022
Pohjanmaan Urheilugaala kokoaa
Hotelli-Ravintola Almaan Seinäjoelle
lauantaina 2.4.2022 klo 19.30 alkaen
yhteen liikunnan ja urheilun toimijat,
urheilijat ja yhteistyötahot jo 12. kerran.

Gaalan järjestävät Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
sekä Pohjanmaan Urheilutoimittajat ry, jotka valitsevat
myös gaalassa julkistettavat ja jaettavat palkinnot.

Tule juhlistamaan vuoden 2021 maakunnan
urheiluhetkiä menneeltä kaudelta! Nämä hetket ovat
syntyneet urheilijoiden unelmista ja rohkeudesta,
unohtamatta taustajoukkojen ja valmentajien
merkittävää panosta. Yhtenä iltana olemme kaikki
saman katon alla!

ILLALLISKORTIN HINTA ON VAIN 65 € / hlö! 
Illan juontajana toimii Marko Hakala.
Pukukoodi: tumma puku

Varaa illalliskorttisi info@plu.fi tai soittamalla 040 351
9035 viimeistään keskiviikkona 23.3.2022. Toimi
nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti.

 

 

UUTISKIRJE maaliskuu 2022

 

Seurat työllistämään nuoria: kesäseteli tulee taas!
Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa viime vuonna erittäin hyödylliseksi koettua tukea nuorten työllistämiseksi
urheiluseuroissa. Nyt avustussumma on yli kaksinkertaistettu viime kesään verrattuna.

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa 2,2 miljoonaa euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka
työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. 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.

Tiedotamme seuroja kesäsetelin käyttömahdollisuudesta ja hakemisesta lisää lähiviikkoina. Yhden kesäsetelin

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/6215df83a4524
https://www.plu.fi/
mailto:info@plu.fi


Tuulia Kurjella on työkokemusta erilaisista
ohjausluonteisista töistä. (Kuva: Kirsi Kuusisto)

 

Tuulia Kurki auttaa
eteenpäin
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoimassa
työllisyyshankkeessa Oma Polku II vaihtui vuoden
alussa työntekijä. Työvalmentaja Tuulia Kurki jatkaa
Riina Välikankaan työtä pitkäaikaistyöttömien, nuorten
ja maahanmuuttajien työllistymiseksi.
Helmikuun alussa Oma Polku II:ssa aloittanut
seinäjokelainen Tuulia Kurki (40) kannustaa
asiakkaita tulemaan toimistolle ”sellaisena, kun olet”.
Hän painottaa, ettei omaa, mahdollisesti toivottamalta
tai huonolta tuntuvaa tilannetta tarvitse hävetä.
– Meillä on taatusti palvelua matalalla kynnyksellä.
Olen itsekin ollut useaan otteeseen työttömänä
työnhakijana, töissä matalalla palkalla ja joutunut vaatimaan itselleni työntekijänä kuuluvia oikeuksia, kertoo
Tuulia.

Tuulia on valmistunut ohjaustoiminnan artenomiksi (AMK) Hämeenlinnassa vuonna 2007. Hän opiskeli
pääaineenaan pedagogista ohjaustoimintaa sekä sivuaineena terapeuttista, hyvinvointiin tähtäävää yksilö- ja
ryhmäohjausta. Työkokemusta on karttunut erilaisista ohjausluonteisista töistä, viimeksi Honkalampi-säätiöllä
Kaski Työvalmennuksessa Joensuussa. Siellä Tuulian työnkuvaan kuului myös yksilöohjaus.
Työelämän ohella Tuulian mielessä oli kuitenkin pitkään ala, joka oli jäänyt kiinnostamaan.
– Muutin takaisin Seinäjoelle vuonna 2018 ja etsin ohjausalan töitä. Rekry-messuilta sain lisäpontta hakeutua
opiskelemaan pintakäsittelyalan perustutkintoa. Valmistuin viime marraskuussa maalariksi. Työllistyin uudelle
alalle, mutta kun sopiva tilaisuus tuli eteen TE-palvelujen vastuuvirkailijan ansiosta, päätin palata auttamaan
muita työn tai kiinnostavan opiskelupaikan löytämisessä, kertoo Tuulia tähänastisesta vaiherikkaasta urastaan. 
Tuulia Kurjen tavoittaa puhelimitse numerosta 040 487 5076 ja sähköpostitse osoitteesta tuulia.kurki@plu.fi

TE-hallinto on rahoittanut kolmen työvalmentajan Oma Polku - hankkeen ajalle 1.5.2020–31.12.2022, jolla
on optio 30.4.2023 asti. Asiakkaita otetaan vastaan Kuusiokuntien kaikissa kunnissa ja Seinäjoella PLU:n
toimiston lisäksi myös Ylistaron ja Peräseinäjoen kaupunginosissa.

 

Katariina Haapasaari toimi seurakehittäjän
sijaisena myös noin 10 vuotta sitten. Kuva: Kirsi
Kuusisto

 

Katariina tuli
seurakehittäjäksi
Toimistoomme on saatu toinenkin uusi kasvo, kun
Kirsi Martinmäki siirtyi 1.3. Lisää liikettä -hankkeen
täysipäiväiseksi projektipäälliköksi. Häntä sijaistaa
vuoden ajan Katariina Haapasaari (40) Lapualta.
Katariinalle seurakehittäjän työ PLU:ssa on tuttua noin
10 vuoden takaa. Silloinkin hän toimi Kirsin sijaisena.
Alun perin Katariina on kuitenkin tullut tutuksi Sporttis-
leireiltä ohjaajana.

Tällä viikolla alkaneessa sijaisuudessa Katariina on
ensitöikseen perehtynyt PLU:n jäsenseuroille
tehtävään kyselyyn ja miettinyt seurojen
yhteyshenkilöiltä saatavista vastauksista tehtävää
raporttia.
– Lisäksi on jo sovittu auditointeja ja seurojen
hallintoon liittyviä koulutuksia, kertoo Katariina. Hänen

työpanostaan tarvitaan myös Avoimet ovet – sekä Liikettä hankkeissa.

Urheilulajeista Katariinalle on läheisin salibandy. Sitä hän on pelannut aikaisemmin liigatasolla. Laji on hänelle
rakas edelleen, sillä hän tuomaroi pelejä F-liigassa ja pelaa itsekin silloin tällöin höntsäilymielessä. Lisäksi hän
harrastaa kuntosuunnistusta.
Katariinan tavoittaa puhelimitse numerosta 040 487 9026.

 

arvo on 700,00 euroa.

mailto:tuulia.kurki@plu.fi


 

 

KesäSporttiksen
ilmoittautuminen avattu!
Kesä lähestyy kovaa vauhtia. Järjestämme
KesäSporttis-leirin Seinäjoella tiistaista 7.6.
perjantaihin 10.6. Tuttuun tapaan leirin pääpaikka on
Seinäjoen lukio, josta singahdetaan liikuntapaikoille
opettelemaan eri lajeja ja nauttimaan liikunnan ilosta!

KesäSporttis on tarkoitettu 7 – 13 -vuotiaille tytöille ja
pojille.

Ilmoittaudu vaikka heti!

 

 

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.

TUTUSTU TARJONTAAMME!

 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 5.4.2022.  

 FACEBOOK  

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

https://www.sporttis.fi/kesasporttis/ilmoittautuminen/
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/no-list
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