
FACEBOOK Katso viesti selaimessa

Sirkusartisti, käsilläseisoja Jukka-Pekka Matero
ihastuttaa taidoillaan 13. Pohjanmaan
Urheilugaalassa.

 

Ilmoittaudu Pohjanmaan
Urheilugaalaan!
Tule juhlistamaan vuoden 2022 maakunnan
urheiluhetkiä kanssamme menneeltä kaudelta!
Nämä hetket ovat syntyneet urheilijoiden unelmista ja
rohkeudesta taustajoukkojen ja valmentajien
merkittävää panosta unohtamatta.13. Pohjanmaan
Urheilugaala järjestetään Seinäjoki Areenassa
lauantaina 4.2.2023 klo 19.30 – 02.00.

Gaalan järjestävät Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
sekä Pohjanmaan Urheilutoimittajat ry, jotka valitsevat
myös gaalassa julkistettavat ja jaettavat palkinnot.
Juhlaillan juontaa Marko Hakala. Lopuksi tanssitaan
aidon tanssimusiikin tahtiin Himmiät Tähäret -
yhtyeen säestämänä.

Illalliskortin hinta on 70,00 € / hlö. Ilmoittaudu viimeistään torstaina 19.1.2023 täyttämällä ao. linkistä avautuva
lomake.

Ilmoittautumislinkki

 

 

UUTISKIRJE tammikuu 2023

 

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/63b3ebf7a0cd0
https://www.plu.fi/
https://plu.fi/tervetuloa-pohjanmaan-urheilugaalaan-4-2-2023/
https://plu.fi/tervetuloa-pohjanmaan-urheilugaalaan-4-2-2023/


 

 Himmiät Tähäret vastaa gaalaillan tanssimusiikista. (Kuva: Foto-
Kapanen)

 

 Jonna Pirttijoki on mukana musisoimassa! (Kuva:
Aino Palomäki)



 



Kuva: Janne Liias

 

Jäsenseurat esittäytyvät:
Alahärmän Kisa
Aloitamme uutiskirjeessämme jäsenseurojen esittelyt
aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä
vastausvuorossa on vuorossa Alahärmän Kisa ry.
Kysymyksiimme vastasi puheenjohtaja Juha Kärnä.

Koska seuranne on perustettu?
Voimistelu- ja urheiluseura Alahärmän Kisa on
perustettu vuonna 1917.

Mitä lajeja seuranne ohjelmassa on tällä hetkellä?
Seurassa toimii tällä hetkellä seitsemän lajijaostoa: lentopallo, jalkapallo, sulkapallo, suunnistus, yleisurheilu,
mäkihyppy ja voimailu.

Mikä on jäsenmääränne?
Seuran jäsenmäärä on noin 330 henkilöä.

Mitä seuran toiminnassa on tulossa / suunnitelmissa vuodelle 2023?
Tänä vuonna ei ole mitään tavallisuudesta poikkeavaa tulossa. Jokainen laji yrittää kehittää toimintaansa ja
saada lisää harrastajia ja kouluttaa uusia valmentajia. Seura on monessa lajissa ns. kasvattajaseura.

Onko muuta, mitä haluaisit kertoa seuranne tämänhetkisestä toiminnasta?
Seura on ns. yleisseura. Alahärmän Kisan lentopallojaosto oli järjestämässä viime kesän maailman suurinta
lentopallon Powercup-tapahtumaa yhdessä KauWin, YJ:n ja KJV:n sekä lentopalloliiton kanssa. Muut jaostot
olivat mukana kiitettävästi. Kaiken kaikkiaan talkoolaisia oli 650 henkilöä.
Tälle vuodelle seuralla ei ole normaalista toiminnasta poikkeavia suunnitelmia. Pieni seura kykenee tuottamaan
mm. suunnistuksen Jukolan viestiin kaksi joukkuetta ja Venloihin yhden joukkueen.

Alahärmän Kisan verkkosivu

 

Gaalassa taituroi myös Eira Nevanpään Taideliikuntakoulun akrobatiaryhmä. (Kuva: Pekka Suovaara)

 

Aloita vuosi osallistumalla 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!

 

https://www.alaharmankisa.fi/
https://plu.fi/category/koulutukset/


 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy 7.2.2023.  

 FACEBOOK  

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

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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