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Juha Järvelin PLU:n
puheenjohtajaksi
Juha Järvelin (55) Alavudelta valittiin Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry:n uudeksi puheenjohtajaksi
(kuvassa vasemmalla) sääntömääräisessä
syyskokouksessa 1.12. Kahdeksan vuotta
aluejärjestön johdossa olleelle Lasse Anttilalle
luovutettiin kokouksessa PLU:n kultainen
ansiomerkki. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä hallitukseen valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle Anita Ora, Mari Parkkali ja
Katja Ranta-aho. Uusina hallitukseen valittiin aikaisemmin hallituksessa ollut Marjo Saranpää sekä Pauliina
Suvisalmi. Hallituksessa jatkavat Tuomas Hemminki, Paula Kallionpää, Tuulikki Kangasluoma, Riitta Koski,
Jarkko Tenkula ja Jukka Vainionpää.
PLU muisti kiitoksin ja kukkasin myös kuusi vuotta hallituksessa ollutta Sinikka Koivumäkeä.

 

 

Lasselle tuli PLU:sta kuin
oma perhe

Lasse Anttilan puheenjohtajuus Pohjanmaan Liikunta
ja Urheilu ry:ssä päättyi 1.12. Hän toteaa
henkilökunnasta tulleen hänelle kuin perhe.
– Koen heidät läheisiksi ja tulen kaipaamaan. On ollut
hienoa kokea se, kun henkilökunta on luottanut
minuun ja ottanut yhteyttä. Aino-Maijasta (Siren) on
tullut minulle kuin sisko, sanoo Lasse Anttila.

Lassen oma liikuntatausta on kuntourheilu, josta hän
on viime vuosina innostunut yhä enemmän.

Haastatteluaamunakin oli taittunut seitsemän kilometrin kävelylenkki yhdessä Hilkka-vaimon kanssa. Yhteinen
uusi harrastus on kaksi vuotta sitten alkanut golfin pelaaminen.
– Koko alueen urheiluväki on tullut vuosien mittaan hyvin läheiseksi. Tulevaa ajatellen kannan huolta korona-ajan
rajoituksista, joiden vuoksi monet nuoret lopettavat liikuntaharrastuksen määräajaksi tai kokonaan. Yhtä lailla
huolestuttavaa on lasten ja nuorten vanhempien lopettaminen valmentajina tai huoltajina. Seurojen ja yhdistysten
tukemisesta olenkin vienyt terveisiä aina ministeritasolle asti.
Ainakin vielä yksi huolenaihe löytyy: Lasse Anttila kantaa huolta vähävaraisten perheiden lasten liikunnan
harrastamisesta. Maksut eivät saa olla kohtuuttomia. Omalla paikkakunnallaan Alavudella hän perusti yli 10
vuotta sitten stipendirahaston, jolla tuetaan Aseman sekä Kirkkomännikön koulujen 1 – 6 –luokkien oppilaiden
harrastamista. Kriteereinä ovat lapsen liikunnallisuus, yritteliäisyys, kädentaidot ja perheen taloudellinen tilanne.
Opettajien valitsemia stipendinsaajia on joka kevät 20 – 30.

PLU:n puheenjohtajuus on nyt takana, mutta Lassella riittää monia luottamustoimia hoidettavaksi. Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenyys ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hallituksen
puheenjohtajuus työllistävät vielä vuoden, mutta aluevaaliehdokkuus saattaa tuoda uuden, neljän vuoden pestin.
Urheilusta Lasse Anttila toteaa, ettei ole koskaan ajatellut sitä politiikan kautta.
PLU:n liikunta- ja urheiluväelle Lasse lähettää nämä terveiset:

 

 

UUTISKIRJE joulukuu 2021
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– Toivon, että pidämme toisistamme huolta. Mahdollistetaan kaikenikäisten liikunta ja pidetään lajikirjo
mahdollisimman kattavana. Toivon lisäksi, että kunnat huolehtisivat erilaisten harrastusmahdollisuuksien
toteuttamisesta.

  

Juha Järvelin haluaa edistää
koko liikuntakulttuuria

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n johtoon valittu
Juha Järvelin (55) Alavudelta näkee puheenjohtajan
roolin yhdistyksen toimintasuunnitelman toteutumisen
varmistajana. PLU:n toimintaa, niin hallituksen kuin
henkilökunnankin osalta, ohjaa syyskokouksessa
yhteisesti hyväksytty toimintasuunnitelma.
PLU:n vuoden 2022 toiminnan painopiste on toiminta-
alueen väestön fyysisen aktiivisuuden edistäminen.
Painopiste pohjaa Liikunnan aluejärjestöjen ja opetus-
ja kulttuuriministeriön kanssa sovittuun
tavoiteasiakirjaan. Lisäksi toimintaa ohjaavat
vastuullisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo- sekä
ympäristösuunnitelmat.
– Aluejärjestön tulee toimia tänä päivänä niin, että
kaikenlaisen liikunnan merkitys ymmärretään laajasti. Kuten aluejohtaja Aino-Maija Siren syyskokousväelle
kertoi, on Suomessa liikkumattomuuden hinta yhteiskunnalle 3,6 miljardia euroa, totesi Juha Järvelin.

Järvelinin mielestä liikuntaa ja kilpaurheilua ei pidä ajatella ns. nollasummaperiaatteella eli että yhden osa-alueen
varat olisivat pois toisilta. Hän haluaa edistää liikuntakulttuuria kokonaisuutena.
– Kokonaisvaltaisesta liikunnan edistämisestä hyötyvät niin kuntourheilijat, kilpaurheilijat kuin huiputkin. Keinoiksi
tähän pääsemiseen näen se, että ensin pitää muuttaa kieli, jolla puhumme eli puhumme koko liikuntakulttuurin
edistämisestä. Puheet rupeavat kyllä muuttumaan teoiksi, ja lopulta hyöty sataa kaikkien laariin, sanoo Juha
Järvelin.

Tamperelaissyntyinen, rikoskomisariona työskentelevä Järvelin luonnehtii itsensä liikunta- ja urheilumieheksi
sekä yleisseuraihmiseksi, joka seuraa liikuntaa ja urheilua laajasti. Hän meni 11-vuotiaana mukaan Tampereen
Pyrinnön toimintaan, punavalkoisiin väreihin, kuten nykyseurallaan Alavuden Urheilijoillakin on. Järvelin on
Alavuden Urheilijoiden sekä sen yleisurheilujaoston puheenjohtaja. Urheilutaustaa on yleisurheilun lisäksi myös
hiihdosta ja jalkapallosta sekä toimitsija- ja valmennustehtävistä pitkältä ajalta.

Tekstit ja kuvat: Kirsi Kuusisto

 

 

PLU:n toimialueella vuosina 2017 - 2020

Laaja-alaisesti liikuntaa edistäviä hankkeita lähes 200

Järjestyksessään kuudes raportti liikuntaa laaja-alaisesti edistävistä EU-hankkeista julkaistiin EU-aamukahvien
yhteydessä marraskuun lopulla.
Kaikkiaan vuosina 2017-2020 liikunnallisia EU-hankkeita löydettiin hankerekistereistä 1399. Hankkeiden
kokonaiskustannusarviot nousivat lähes 280 M€ ja julkinen tuki yli 115 M€.
PLU:n toimialueelta hankkeita kertyi lähes 200, ja niiden julkinen tuki oli yli 10 M€ neljän vuoden aikana.
Hankkeita olivat muun muassa Kurikan Ryhdin "Kivenkova kamppailusali", jolla paremmin varustettu sali saatiin
palvelemaan kamppailu- ja voimaharjoittelusta kiinnostuneita harrastajia ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Ähtärissä liikuntahanke "Mustikkavuoren tekonurmi" mahdollisti käytetyn hiekkatekonurmen asennuksen
Mustikkavuoren hiekkamurskepintaisen pesäpallokentän päälle. Hanke toteutettiin Ähtärin Urheilijoiden toimesta.
Kyrönmaan Koskihäjyt ry puolestaan nosti hankkeellaan "Kyrkösjärven melontaelämyshanke" maakunnan
melontaharrastuksen puitteet uudelle tasolle.
Mittava, syys-marraskuussa tehty selvitystyö tuotti yhteenvetoraportin ja hankelistauksen. Raportti tehtiin osana
PLU:n hallinnoimaa EU Sport 2021-hanketta. Pääkirjoittajana toimi PLU:n erityisasiantuntija Timo Hämäläisen
ohjauksessa hankekoordinaattori Anni Kettunen.

 

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



Kuva: John Bryan

 

Aloitetaan vuosi juhlavasti:

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.

 

 

lisäkoulutusta myös konkareille.

Joulukuussa järjestämme webinaarin "Mahdollisuuksien kunta - miten mahdollistan yhdenvertaisen liikunnan ja
urheilun". Tule kuuntelemaan, mitä kerrottavaa kirjailija, toimittaja, juontaja ja viihdyttäjä Roman Schatzilla on
asiasta. Webinaarin ajankohta on 14.12.2021 klo 9.00 - 12.00, ja se toteutetaan Zoom-alustalla. Ilmoittaudu
tästä!

TUTUSTU MYÖS MUUHUN TARJONTAAMME!

 

 Näin meillä tänään. Ensi viikolla toimisto on jo Piirillä!  

   

https://plu.fi/mahdollisuuksien_kunta/
https://plu.fi/category/koulutukset/


 

 Kuva: Pixabay.com  

 Seuraava, vuoden 2022 ensimmäinen uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 11.1.  
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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