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Joko ilmoittauduit 11. Pohjanmaan
Urheilugaalaan?

Seinäjoki Areenassa
luvassa huippuhieno ilta
Kenestä Vuoden Urheilija? Kuka saa Elämäntyö-
palkinnon? Mikä on Vuoden Joukkue? Entä kuka voisi
tulla valituksi Vuoden Valmentajaksi? 11.
Pohjanmaan Urheilugaalassa lauantaina 25.1.2020
Seinäjoki Areenassa muun muassa nämä kysymykset

saavat vastauksensa. Ilta on erityinen myös sen vuoksi, että ensimmäiset Pohjanmaan liikunnan ja urheilun Hall
of Famen kunniagalleriaan nimettävät urheilijat julkistetaan.

Ovet avataan klo 19.00 ja ohjelma alkaa klo 19.30. Palkitsemisten välissä on luvassa maittava illallinen. Illan
musiikista vastaa loppumetreille saakka Tommi Soidinmäki & Vastakaiku .

 

Marko Hakala luotsaa gaalailtaa 25.1. Kuva: Kirsi
Kuusisto

 

Illan juontaa urheilun monitoimimies Marko Hakala
Nurmosta. Illalliskortin hinta on 65 € / hlö (sis.
tervetuliaismaljan, palkitsemistilaisuuden ohjelmineen,
runsaan buffet-illallisen noutopöydästä,
jälkiruokakahvit).

Muista hyödyntää tarjouksemme seuroille:
ostaessasi 10 illalliskorttia maksat vain 9 (hinta 585,00
€). Ilmoittaudu viimeistään 21.1.2020! Lisätiedot: Kirsi
Martinmäki p. 040 740 3849 tai kirsi.martinmaki@plu.fi

Käy myös äänestämässä vuoden 2019
sykähdyttävintä pohjalaista urheiluhetkeä. Arvomme
äänestäneiden kesken kaksi illalliskorttia
tämänvuotiseen gaalaan. Äänestys päättyy tiistaina
21.1.2020.

 

Täydennä osaamistasi PLU:n
koulutuksissa

Lähde oppimaan uutta tai kertaamaan vanhaa
koulutuksiimme talven ja kevään aikana. Tarjolla on
koulutuksia seuran hallinnosta, taloushallinnosta,
oppimisesta ja ohjaamisesta harjoitustilanteessa,

 

UUTISKIRJE tammikuu 2020
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Kuva: Kirsi Kuusisto

 

rekrytoinnista, herkkyyskausien huomioimisesta sekä
kehittymisestä valmentajana ja ohjaajana.
Koulutuksen hinta on 35 - 90 € / hlö koulutuksesta
riippuen.

Tutustu tarkemmin koulutuksiimme ja ilmoittaudu!
 

 

 

”Avantokauden alkamista odottaa kuin
kuuta nousevaa, kun tietää sen hyödyt
omalle terveydelle.”

Avantouinnista terveyttä

Ensiksi avanto laittaa mielen virkeäksi, sitten se
rentouttaa ja takaa makeat yöunet. Avantoon
mennään saunan kera tai ilman, ja se on jokaisen
oma makuasia. Tärkeää on aloittaa avantouinti
rauhallisesti, ja löytää sitten se oma rytmi ja tyyli
tekemiseen. Itse olen aktiivinen avantouinnin
harrastaja. Pyrin käymään avannossa kaksi kertaa
viikossa, ja viipyilen vedessä sekunneista useampaan minuuttiin. Avantouinti sopii lähes kaikille, joten suosittelen
edes joskus kokeilemaan miltä se omalla kohdalla tuntuu.

Minulle avantouinti toimii ensisijaisesti stressin lievitykseen. Aktiivisena liikkujana olen myös huomannut sen
vaikuttavan lihasten palautumiseen ja särkytilojen lievittymiseen. Pari kertaa on flunssa pyörtänyt tulonsa, kun
avannossa on käynyt, ja päänsäryt katoaa tykkänään. Kylmäuinnin säännöllisyyden myötä käsien iho on pysynyt
ehjänä. Sauna kuuluu ehdottomasti minun avantotyyliini, tykkään useiden pulahdusten välissä käydä ottamassa
kunnon löylyt. Viimeisen pulahduksen jälkeen suihkun kautta pois, villasukat jalkaan ja vällyjen väliin!

FAKTAT AVANTOUINNIN HYÖDYISTÄ

saa endorfiinit eli mielihyvähormonit hyrräämään

parantaa unenlaatua ja lievittää stressiä

ihon kuivuminen vähentyy

aktivoi ruskeaa rasvaa ja voi vaikuttaa suotuisasti painonhallintaan

saa kortisolin erittymään, mikä helpottaa kiputiloja.

HYVÄ MUISTAA

kuuntele omaa kehoa, etene sen ehdoilla

älä kastele päätä

älä mene avantoon flunssaisena tai muuten sairaana. Äläkä alkoholin vaikutuksen alaisena.

keskustele lääkärisi kanssa avantouinnista ennen aloittamista, mikäli sairastat sydän- ja
verisuonisairauksia tai vaikeaa astmaa.

 

https://www.plu.fi/koulutukset/?E118457rangeMonth=2020-02&x118457=


teksti: nuorisokouluttaja Iida Kasari, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 4.2.2020.  

 FACEBOOK  

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