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Jorma Hyytiä yllättyi Elämäntyöpalkinnosta.

 

Elämäntyöpalkinnon
saaja Jorma Hyytiä
korostaa yhteisöllisyyttä
Yksi vaikuttavimmista henkilöistä pohjalaisessa
urheiluelämässä, opetusneuvos Jorma Hyytiä (70)
palkittiin Elämäntyöpalkinnolla Pohjanmaan
Urheilugaalassa Hotelli-Ravintola Almassa viime
lauantaina. Kuortaneen Urheiluopiston rehtorina
vuosina 1992 – 2014 työskennellyt Hyytiä kertoo
valinnan tulleen gaalan palkintojakoa seuratessa
täytenä yllätyksenä.
- Tulin paikan päälle Impi ja Asko Jokisen säätiön
hallituksen puheenjohtajana palkinnonjakajan
roolissa. Kun juontaja Marko Hakala alkoi puhumaan
Kuortaneen Urheiluopistosta, alkoi asia selvitä minulle,
kertoo tänään uudelta asuinpaikkakunnaltaan
Lahdesta tavoitettu Elämäntapapalkinnon saaja.
Hyytiät muuttivat Lahteen viime kesänä.

Gaalaillan haastattelussa Hyytiä kehotti kaikkia
huolehtimaan lasten ja nuorten turvaverkosta heidän
tulevaisuutensa turvaamiseksi. Korona-aika on
verottanut myös urheiluseurojen harrastajamääriä,
minkä korjaamiseksi hän löytää muutamia keinoja.
- Parempaan päästään entistä laadukkaamman, asiakaslähtöisemmän toiminnan kautta. Myös yhteistyötä
koulutoimen, opettajien ja lasten vanhempien kanssa kannattaa vaalia pitäen mielessä urheilun monipuoliset ja
mittaamattomat arvot, totesi Hyytiä korostaen asenteellisella puolella yhteisöllisyyttä ja verkostojen, ei niinkään
huippu-urheiluun tähtäävän toiminnan merkitystä.

Jorma Hyytiän työ liikunnan ja urheilun hyväksi jatkuu. Hän on lupautunut Lahdessa ensi vuonna järjestettävien
maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn Hopeasomman loppukilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi.
Vaikka lakeuksien maisemat jäivät ainakin toistaiseksi taakse, toteaa Hyytiä sielun jääneen Etelä-Pohjanmaalle.
Hän on myös edelleen Etelä-Pohjanmaan Urheilun Tukijat EPUT ry:n johtokunnan jäsen.
Jorma Hyytiä on edistänyt suuresti myös suomalaista terveysliikuntaa. Omasta kunnostaa hän huolehtii
hiihtoladuilla, kävelylenkeillä ja tenniksen parissa.

 

Janne Mäkelä jälleen
mestaruusjahdissa
Vimpelin Vedon pesäpalloilija Janne Mäkelä (40) sai
vastaanottaa Pohjanmaan Urheilugaalassa Vuoden
Urheilijan palkinnon. Pikkupoikana alkanut
pesäpalloharrastus oli mukana elämässä C-ikäisiin
saakka. Viiden vuoden tauon jälkeen mies saatiin
takaisin pesiskentille, ja menestystä on riittänyt.
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Tinja-tytär pääsi Pohjanmaan Urheilugaalaan
seuraamaan Janne-isän palkitsemista.

 

Kolminkertainen Suomen mestari, Superpesiksen
viime vuoden lyöjäkuningas ja Kultaisen mailan saaja
jahtaa tulevalla kaudella kasvattajaseurassaan neljättä
mestaruutta.
- Elämä on nykytilanteessa kovaa treenaamista ja
sovittamista työ- ja perhe-elämään. Aina se ei ole
helppoa, totesi kevytmetallivalurina työskentelevä
Janne Mäkelä. Myös Mäkelän perheen 11-vuotias
poika sekä gaalaan isänsä kanssa osallistunut 8-
vuotias Tinja-tytär harrastavat pesäpalloa.

Rakkaus lajiin on pitänyt Mäkelän pesäpallon parissa
vuodesta toiseen. Nuorempana omat tavoitteet olivat
tärkeitä, nykyään tärkemmäksi on tullut vinkkien
antaminen nuoremmille.
- Omaan tekemiseen tulee toisaalta buustia, kun
joukkueeseen tulee mukaan nuoria pelaajia, totesi
Mäkelä.

 

 

12. Pohjanmaan Urheilugaalassa palkitut
Elämäntyö: Jorma Hyytiä
Vuoden Urheilija: Janne Mäkelä
Tähtiseurapalkinto: Seinäjoen Seudun Urheilijat ry
Harrastaminen koulupäivän yhteydessä: Lapuan kaupunki
Impi ja Asko Jokisen säätiö: Kauhavan Wisa ry
Aili ja Jaakko Mairon palkinnot: Veera Sauna-aho, Nestori Mannila, Alexander Ståhlberg , Vilma Mäki,
Johannes Vuorela , Otto Niittykoski
Vuoden Jokeri: Matti Takala
Vuoden Nuori Urheilija: Alexander Ståhlberg
Vuoden Joukkue: SJK (edustus) 
Vuoden valmentaja: Mikael Westö

 

   

 
Kaupunginjohtaja Satu Kankare esitti Lapuan
kaupungin kiitokset. Vasemmalla liikunta- ja
nuorisotoimen päällikkö Niko Savinainen sekä
opetuspäällikkö Juho Norrena.

 
Seinäjoen Seudun Urheilijat ry:n saaman
Tähtiseurapalkinnon vastaanottivat puheenjohtaja
Kari Ahvenlampi ja valmennustiimin
puheenjohtaja Helinä Koivumäki.

 

   



 
Puheenjohtaja Annukka Annala ja sihteeri Elina
Isomäki iloitsivat Kauhavan Wisan saamasta
palkinnosta.

 
Kuortaneen Kuntoa edustava Veera Sauna-aho
tähtää tulevana kesänä yhä pidempiin
keihäskaariin.

 

   

 Vaasan Voima-Veikkojen painijan Nestori
Mannilan tavoitteet ovat korkealla.  

Alavuden Urheilijoiden aitajuoksija Vilma Mäki
tähyää satasen suoralla tulevana kesänä Suomen
kärkeen.

 

   

 
Lappajärven Veikkojen seura-aktiivi Matti Takala
lahjoitti Jokeripalkinnon "oman kylän
junioriurheilulle".

 Lämpimät onnittelumme kaikille palkituille ja
suuret kiitokset gaalamme osallistuneille!  

 Kuvat ja tekstit: Kirsi Kuusisto  

Seurat: kesätyösetelien haku avattu
Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnan aluejärjestöille myöntämien
kesätyöseteleiden haku on alkanut Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:ssä vauhdilla.
Aluejärjestöt jakavat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa avustuksina edelleen jaettavaksi
liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin.



 

PLU ry:n alueelle myönnettiin rahoitus 235 seteliin. Lisäksi PLU ry sai tukea koulutusten järjestämiseen
kesätyöseteleihin liittyen. Uutiskirjeen ilmestyessä kesätyöseteleitä on haettu jo 76. Hakulomake julkaistiin PLU:n
verkkosivulla eilen (4.4.) puolenpäivän aikaan.
Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi PLU tukee lasten ja nuorten toimintaa
järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5. – 30.9.2022 . Nuoriksi määritellään tässä
tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat.
Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin.
Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle,
palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella voidaan
kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 € osuus / henkilö (sis. sivukulut).

Jakopäätökset PLU:ssa viikoittain

PLU ry on linjannut opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin liittyen, että

lähtökohta on, että työllistetään nuori kahdeksi viikoksi, 5 – 6 tuntia / työpäivä, max 30 tuntia / viikko. Tuki
voidaan jakaa myös pidemmälle ajalle, huolehtien kuitenkin siitä, että 50 – 60 tuntia täyttyy   
palkkatuki on 700 € / nuori, sisältäen sivukulut   
seura voi hakea max. viisi seteliä nuorten työllistämiseen   
tukea jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset tukipäätökset tehdään
30.6.2022.
  

PLU ry:n nettisivuilta löytyy hakulomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä tukea haetaan. Päätöksiä tehdään
rullaavasti, sitä mukaan viikoittain (joka perjantai) kun hakemuksia tulee. Hakemukset käsitellään ja päätökset
tehdään saapumisjärjestyksessä.

Tukea saavat seurat koulutukseen

Kesäsetelipäätöksestä ilmoitetaan seuran nimeämälle yhdyshenkilölle. Hänelle toimitetaan myös tarkemmat
ohjeet jatkotoimista sopimuksiin ja tuen maksamiseen liittyen. Avustus vaatii delegointisopimuksen tekemistä ja
raportointia. Avustuksen käytöstä on tehtävä avustus- ja tiliselvitys 15.10.2022 mennessä PLU ry:lle. Ko.
raportointiohjeet ja -pohja toimitetaan seuroille työllistämispäätöksen yhteydessä.

Tukea saavilta seuroilta edellytetään PLU:n Seura nuoren työnantajana -koulutukseen osallistumista.
Koulutukseen käytetään ministeriön tukea niin, että se on seuroille ilmainen. Tulossa on myös ohjaajakoulutusta,
josta ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Aino-Maija Siren, p. 0400 268 761, aino-maija.siren@plu.fi

Linkki hakulomakkeeseen

 

 

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 4.5.2022.  
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