
FACEBOOK Katso viesti selaimessa

KesäSporttiksella saa monenlaisia
liikuntaelämyksiä. (Leirikuvat: Kirsi Kuusisto)

 

Ilmoittautuminen avattu

KesäSporttis tulee taas!
Talvea vielä eletään, mutta ajatukset ovat jo kesässä
ja KESÄN LEIREISSÄ! Järjestämme lasten
liikuntaleirin, KesäSporttiksen, Seinäjoella 13. -
16.6.2023. Leiri on suunnattu 7 - 13 -vuotiaille lapsille.
Perheen pienimmille (4 - 6 -vuotiaille) järjestetään
päivän kestävä leiriseikkailu (14. ja 15.6.). Leirien
pääpaikkana on Seinäjoen lukio.

Suureen suosioon nousseet Sporttisleirit tavoittavat lapsia ja nuoria ympäri vuoden. Leirien tavoite on antaa
lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua alueemme erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Leiriemme pääperiaate
on "TULE SELLAISENA KUIN OLET ". Liikkua voi oman halun ja tason mukaisesti. Ammattilainen ei siis tarvitse
olla, kun leirille osallistuu, vaan leirille voi tulla ihan vasta-alkajat ja ensimmäistä kertaa lajia kokeilevat!
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.5.2023.

Info- ja ilmoittautumislinkki KesäSporttikselle

 

 

UUTISKIRJE maaliskuu 2023

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/63fdb201bd83c
https://www.plu.fi/
https://www.sporttis.fi/kesasporttis/leiri-info/


 

 

Perheen pienimmät päiväksi
leiriseikkailulle

Perheen pienimmät pääsevät näkemään ja kokemaan
liikuntaleirin hulinat. Leiriseikkailu on tarkoitettu 4-6-
vuotiaille lapsille. Leiriseikkailu järjestetään yhden
päivän mittaisena (klo 9.00-16.00). Voit siis valita
leiripäiväksi joko keskiviikon 14.6. tai torstain 15.6.
(leiriseikkailupäivien ohjelma on sama molempina
päivinä). Mukaan mahtuu 30 leiriläistä /päivä!

Päivään kuuluu ruokailut, liikuntaa, temppuja,
seikkailua, kasvomaalausta, askartelua,
kioskivierailua ja yllätys. Mukana menossa on myös
Sampo-leijona!  

Info- ja ilmoittautumislinkki Leiriseikkailulle

 

https://www.sporttis.fi/kesasporttis/sampo-leijonan-leiriseikkailu/


Alajärven Ankkurien tämän hetken kirkkain tähti,
seiväshyppääjä Mikko Paavola tähyää jo kesän
2023 MM-kisoihin Unkariin. Kuva: Jyrki Paavola

 

Jäsenseurat esittäytyvät:
Alajärven Ankkurit
Aloitimme vuoden alussa uutiskirjeessämme
jäsenseurojen esittelyt aakkosjärjestyksessä.Nyt
vastausvuorossa on Alajärven Ankkurit ry.
Kysymyksiimme vastasi puheenjohtaja Tapio Rajala.

Koska seuranne on perustettu?
Marraskuussa 1944. Vuonna 2024 pidämme 80-
vuotisjuhlan, jota valmistelemaan hallitus valitsi
työryhmän.  

Mitä lajeja seuranne ohjelmassa on tällä hetkellä? 
Lentopallo, hiihto, junnupesis ja yleisurheilu. Kaksi vuotta sitten edustuspesäpallo (Superpesis) eriytyi omaksi
seuraksi Alajärven Ankkuritpesis ry:ksi.

Mikä on jäsenmääränne (noin)? 
Jäsenmäärä on nyt noin 500.

Mitä seuran toiminnassa on tulossa / suunnitelmissa vuodelle 2023? 
Aloitamme tämän vuoden aikana 80-vuotisjuhlavalmistelut. Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa jaostoittain
vahvaa työtä jokaisessa ankkurilaisessa urheilumuodossa. Jaostot osallistuvat aktiivisesti paikallis- ja
valtakunnantason harraste- ja kilpatoimintaan. Seura jakaa yhteiset sinikeltaiset arvot, tavoitteet ja asenteen
jaostojen omien tavoitteiden saavuttamisessa.  

Onko muuta, mitä haluaisit kertoa seuranne tämänhetkisestä toiminnasta? 
Alajärven kaupunki on panostanut liikuntapaikkarakentamiseen ja luonut näin seuran eri lajijaostoille erinomaiset
olosuhteet toteuttaa omaa toimintaansa. Seurana Ankkurit tukee ohjaajien ja valmentajien työtä ja heidän
osaamisen kehittämiseksi panostetaan.

Alajärven Ankkureiden verkkosivu

 

https://www.alajarvenankkurit.fi/


 

 

Piiri juhlii 100 vuotta
sunnuntaina 12.3.2023
Muutimme vuodenvaihteessa 2021 - 2022 Piirille, joka
juhlii tulevana sunnuntaina 12.3. olemassaolonsa 100
vuotta. TERVETULOA tutustumaan Piirin
rakennuksiin ja toimintoihin, myös meidän toimistolle
TB-rakennuksen toiseen kerrokseen osoitteessa
Seuralantie 9, 60220 Seinäjoki.
Järjestämme tiloissamme sunnuntaina ohjelmaa myös lapsille. Menossa mukana on Jekku-jänö!

Juhlapäivän ohjelmaa

KLO 12.00 PIIRIN LAPSET KERTOVAT TARINOITA / TEATTERI HYSTERIA
Tilaisuus avataan Edvard Björkenheimin alkuperäisellä avajaispuheella, jonka hän piti sairaalan avajaisissa
12.3.1923. Tämän jälkeen Piirin alueella 1950- ja 1960-luvuilla eläneet lapset muistelevat tarinoita Piirin alueesta.
Tervetuloa kuuntelemaan kiehtovia hetkiä Piirin historiasta. Hysteriassa nähtävillä myös Piirin lasten ja Törnävän
tyttien vanhoja valokuvia. Mukana muistelemassa Maija Söyri, Tuulikki Kouhi, Kaisu Rintala, Jussi Paarvala,
Unto Rissanen ja Tapio Salomäki.

KLO 14.00 SEINÄJOEN OPPAIDEN KIERROS PIIRIN ALUEELLA
Lähtö Seuralan edestä.

KLO 12.00 – 16.00 PIIRIN KIRKKO
Piirin kirkko avoinna koko tapahtuman ajan. Klo 13 sunnuntaimessu ja non-stoppina lasten pyhökouluja.

KLO 12.00 – 16.00 RAVINTOLA VERSTAAN JUHLALOUNAS
Ravintola Verstaalla tarjolla juhlalounas sekä kahvilatuotteita.

KLO 12.00 – 16.00 SAIRAALAMUSEO AVOINNA

KLO 12.00 -16.00 ATELJE-RAKENNUS AVOINNA

KLO 14.00 – 16.00 HALLINTOLA AVOINNA
Tervetuloa tutustumaan Piirin Hallintola-rakennukseen. Piirin lapset kertovat rakennuksen historiasta
rakennuksen aulassa, jonka jälkeen voi kierrellä rakennuksen eri kerroksissa.

KLO 14.00 – 16.00 PÄIVÄTANSSIT / TEATTERI HYSTERIA
Ensti sooloband järjestää juhlapäivän kunniaksi päivätanssit Teatteri Hysterian tilassa.

KLO 12.00 – 16.00 A-TALO AVOINNA
A-talon toimijat pitävät avoimien ovien päivän. Tervetuloa tutustumaan A-taloon ja sen toimijoihin. Elena Mikkilä
järjestää non-stoppina lapsille valokuvausta.

KLO 12.00 - 16.00 GO-RENTO AVOINNA

KLO 12.00 -  16.00 G-MOODI AVOINNA

 



Kuva: Pixabay.com

 

Seuroille luvassa tukea
kesätyöllistämiseen

Liikunta- ja urheiluseurat pääsevät pian taas
hyödyntämään opetus- ja kulttuuriministeriön
Liikunnan aluejärjestöille myöntämää tukea, jolla
työllistetään ja osallistetaan 15 - 29 -vuotiaita nuoria
kesätöihin.

Tuki kohdistuu erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan,
liikuttamisen ja harrastustoiminnan lisäämiseen sekä

uusien seuratoimijoiden mukaan saamiseen liikunta- ja urheiluseuroissa. Lähtökohtana on nuorten
kesätyöntekijöiden lyhytaikainen palkkaus ajalle 1.4.–30.9.2023. Palkkatuki on 700 euroa / nuori sisältäen
sivukulut.

PLU:n verkkosivuille päivitetään heti tukipäätöksen tultua hakulomake tuen hakemista varten. Tiedotamme tuen
hakemisesta yksityiskohtien varmistuttua myöhemmin lisää.

 

 

Kehitä omaa osaamista, osallistu koulutuksiimme
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 4.4.2023.  

 FACEBOOK  

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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