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Jukka Marttalan mielestä kesätyösetelit
mahdollistavat seuran toiminnan kehittämisen.
(Kuva: Kirsi Kuusisto)

 

Seinäjoen Maila-Jussien toiminta
laajenee kesäksi

Kesätyösetelit
mahdollistavat monen
lapsen ja nuoren
liikuntaharrastuksen  
Liikunta- ja urheiluseurat pääsevät hyödyntämään
nyt toista vuotta opetus- ja kulttuuriministeriön
Liikunnan aluejärjestöille myöntämiä seteleitä,
joilla työllistetään ja osallistetaan 15 - 29 -vuotiaita
nuoria kesätöihin.

PLU ry:n alueella 700 euron arvoisia seteleitä myönnetään yhteensä 235 ajalle 1.5. – 30.9.2022. Tänä vuonna 90
vuotta täyttävä Seinäjoen Maila-Jussit hyödyntää kesätyösetelimahdollisuutta tulevana kesänä toisen kerran. Heti
haun avauduttua seura haki viittä seteliä, joka on seurakohtainen maksimimäärä.
- Tarvetta olisi jopa 10 kesätyöseteliin. Ensimmäiset setelit tulevat käyttöön toukokuun aikana, kun aloitamme
päiväkoti- ja koulukierrokset, joissa kohderyhminä ovat eskarilaiset ja ykkös-kakkosluokkalaiset. Tarvetta on
kesäkuussa Pesisliikkarin ja Pesiskoulun puolella, joihin palkkaamme vastaavan vetäjän sekä ohjaajan. Lisäksi
junioreille vedetään ekstraharjoituksia, kertoo toiminnanjohtaja Jukka Marttala.

Nuorten työllistämisessä kesätyösetelien avulla hän pitää hyvänä apuna seuralle, koska seura pystyy
laajentamaan toimintaansa. Kesätyöseteleihin kohdistettu raha pystytään lisäksi hyödyntämään niin, etteivät
junioritoiminnan maksut nouse.
- Kesätyösetelien turvin pystymme myös tarjoamaan kesätyötä useammalle nuorelle. Ennen kesätyösetelien
aikaa pystyimme työllistämään koko kesän aikana vain kolmesta neljään nuorta, kertoo Marttala ja lisää, että
seura on perustamassa kesätyösetelin turvin myös ns. pelailuryhmää nuorille, jotka eivät halua osallistua enää
sarjapeleihin, vaan haluavat säilyttää pesäpallon mielekkäänä harrastuksena. Lisäksi apuvoimia tarvitaan
heinäkuun lopussa Seinäjoella järjestettävälle valtakunnalliselle C-ikäisten Nuorisoleirille, jonne odotetaan 1400
pelaajaa.

Maila-Jusseilla on käynnissä kaksivuotinen ohjaajahanke, jonka avulla saadaan toimintaan nuoria valmentajia ja
apuvalmentajia. Osa heistä on itsekin edelleen aktiivisesti SMJ:ssä pelaavia nuoria. Kaikkiaan SMJ:ssa pelaa
lähes 600 junioripelaajaa. Kesällä vilskettä siis riittää, koska sarjoihin on ilmoitettu 43 joukkuetta.
Voit tutustua seuran toimintaan tarkemmin tästä linkistä.

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 jaetaan niin kauan kuin rahoitusta riittää, kuitenkin niin, että viimeiset
tukipäätökset tehdään 30.6.2022.   

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön
seuratuen avulla

 

UUTISKIRJE toukokuu 2022

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/6267db500b4e4
https://www.plu.fi/
https://www.smj.fi/
https://plu.fi/urheiluseurojen-nuorten-kesatyosetelit-hakuun-plun-toiminta-alueella/


Teemu Turunen toivoo seuratuella järjestettävän
toiminnan lisäävän padelin harrastajamäärää ja
yhdenvertaisuutta. (Kuva: Kirsi Kuusisto)

 

Padel or Die! ry haluaa
lisää padelin harrastajia
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikunta- ja
urheiluseuroille yhteensä 4 615 200 euroa
seuratoiminnan kehittämistukea. Haku oli viime
vuoden lopulla. Yksi ensimmäistä kertaa seuratukea
saanut alueemme seura oli seinäjokelainen Padel or
Die! ry. Seuralle myönnetty tukisumma on 12 500
euroa.

- Haimme tukea pääasiassa lasten ja nuorten
harrastajamäärien lisäämiseen sekä
yhdenvertaisuuden edistämiseen. Haluamme lisätä erityisesti tyttöjen lukumäärää sekä helpottaa vähävaraisten
perheiden harrastamismahdollisuutta, kertoo puheenjohtaja Teemu Turunen.

Seuran joka toinen viikko kokoontuva hallitus linjasi viime vuoden lopulla, mihin seura haluaa panostaa jatkossa.
Vasta parin vuoden ikäinen seura pystyi hakemaan tukea nyt ensimmäistä kertaa, koska takana oli ensimmäinen
kokonainen tilikausi.
Käytännössä Padel or Die! ry haluaa luoda tuen avulla eri ikäisistä koostuvan junnuryhmän, joka harjoittelee
ohjatusti yhdestä kahteen kertaan viikossa. Ryhmästä toivotaan löytyvän myös kilpaurheiluun jatkossa
panostavia junioreita.
- Toivomme toimintamme johtavan myöhemmin akatemiatyyppiseen lajin harrastamiseen. Tällä hetkellä seuralla
ei ole palkattua työntekijää, vaan toimimme vapaaehtoispohjalta. Jos saamme uutta tukea myöhemmin, voimme
palkata ohjaajia ja mahdollisesti valmentajan, kaavailee Turunen.

Seuralla on jäseniä 310, mutta padelin suosio näyttää Turusen mukaan jatkavan kasvuaan. Padel or Die! ry
vastaa lajin suosioon: Jalostajankujalla Seinäjoella sijaitsevan hallin viereen valmistuu kesällä toinen halli.
Turunen uskoo, että harrastuspaikkojen lisääntyessä myös harrastajamäärä jatkaa kasvuaan. Myös naiset ovat
innostuneet lajista, mistä on osoituksena heille suunnatun kurssin suuri suosio.

Lisätietoja seuran omilta sivuilta.  

 

Kuva: KesäSporttis 2019, Kirsi Kuusisto

 

Vielä viikko aikaa
ilmoittautua
KesäSporttikselle
Jos omat lapsesi tai tuttavien tenavat kaipaavat
tekemistä kesäkuun ensimmäiselle viikolle, meillä on
siihen hyvä vaihtoehto: 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. Se sisältää kaksi leirivaihtoehtoa: lajileirin tai liikuntaleirin.

Ilmoittautuminen 16.5.2022 mennessä!

 

 

Maksuton seurailta 18.5. sekä muita koulutuksia
Vielä ehdit mukaan VOK1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen. Lauantaina 21.5.2022 järjestetään
Seinäjoella osiot Taitoharjoittelu 3h sekä Harjoittelun suunnittelu ja arviointi 3h. Osallistua voi joko molempiin tai
vain toiseen osioon. Ilmoittautumiset viimeistään 12.5.2022. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://plu.fi/vok-1-
tason-valmentajakoulutus-21-5-2022/

Lisäksi muistutuksena Olympiakomitean ja PLU:n järjestämä seurailta Seinäjoella 18.5.2022. Illan ohjelmassa
muun muassa Tähtiseuratoiminta, Vastuullinen seuratoiminta sekä ajankohtaiset seuratoiminnan asiat. Tilaisuus
on maksuton ja tarkoitettu kaikille urheiluseuroille. Ilmoittautumiset viimeistään 14.5.2022. Lue lisää ja
ilmoittaudu mukaan: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/seuraillat/

 

https://podry.fi/
https://www.sporttis.fi/kesasporttis/
https://plu.fi/vok-1-tason-valmentajakoulutus-21-5-2022/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/seuraillat/


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!

 

Huom. PLU:n lankapuhelinnumero on poistettu käytöstä!
Infomme numero on 040 351 9035.

Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 7.6.2022.
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

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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