
FACEBOOK Katso viesti selaimessa

11. Pohjanmaan Urheilugaalassa pitkästä urheilu-
urasta palkitut Rami Hietaniemi ja Tero Pitkämäki
vastaamassa juontaja Marko Hakalan kysymyksiin.
Kuva: Kirsi Kuusisto

 

12. Pohjanmaan
Urheilugaala Kalevan
Navetassa
Pohjanmaan Urheilugaala kokoaa 30.1.2021 yhteen
liikunnan ja urheilun toimijat, urheilijat ja
yhteistyötahot 12. kerran. Gaalan järjestävät
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry sekä Pohjanmaan
Urheilutoimittajat ry, jotka myös valitsevat gaalassa
julkistettavat ja jaettavat palkinnot.
Tammikuussa 2021 gaala järjestetään Kalevan
Navetassa Seinäjoella. Tiedotamme gaalasta syksyn
mittaan lisää.

 

Kuva: Pixabay.com
 

Meillä voit asioida
tietoturvallisesti myös
turvapostilla
Haluamme turvata luottamuksellisen, arkaluontoisen
tai sääntelyn piirissä olevan tiedon turvallisen
välittämisen sähköpostitse. Sen vuoksi olemme
hankkineet käyttöömme täysin suomalaisen
Turvaposti-palvelun. Jos siis haluat lähettää meille
tietoja turvallisesti, meillä on nyt siihen valmius.

Viestin vastaanottajalla ei tarvitse olla turvapostipalvelua käytössään. Käytännössä turvapostin käyttämisestä
kiinnostunut PLU:n asiakas lähettää ensin normaalin sähköpostiviestin, jossa kerrotaan halusta käyttää
turvapostia. Sitten PLU:lta lähetetään sähköposti (turvaposti), johon asiakas vastaa. Vasta tämän jälkeen asiakas
voi asioida PLU:n kanssa turvapostin välityksellä.
Hankkimamme palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
taloussihteeri Terttu Kettumäki
terttu.kettumaki@plu.fi

 

Vastaathan
Paralympiakomitean
kyselyyn

 

UUTISKIRJE lokakuu 2020

https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARDx8ki-uvtolsYwCy2N5Kq3QR2LBLHnxY2BgtAJCzkOvTKoWn72A6PACt5N_oPpQMYVcHHC1xC3BbvU
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/email/5f7b66acb4c79
https://www.plu.fi/
mailto:terttu.kettumaki@plu.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5e6f3182-436f-4058-b23d-f067a082f951?displayId=Fin1994135


Kuva: Paralympiakomitea

 

Suomen Paralympiakomitea käynnisti syyskuussa
Avoimet ovet -urheiluseurakyselyn. Tavoitteena on
kartoittaa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun
tilaa seuroissa ja yhdistyksissä sekä sitä, millaista
tukea seurat ja yhdistykset kaipaavat palvelujen
järjestämiseen toimintarajoitteisille harrastajille.
Kyselyn kohteena ovat urheiluseurojen ohella myös
muut liikuntaa järjestävät yhdistykset kuten paikalliset
ja alueelliset vammais- ja kansanterveysyhdistykset.

Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Pakolliset
kysymykset on merkitty tähdellä. Voit palata takaisin
antamiisi vastauksiin ja tarvittaessa muokata niitä
missä tahansa vaiheessa kyselyä ennen niiden
lähettämistä. Vastaathan kyselyyn viimeistään 12.10.2020 .
Avoimet Ovet -seurakyselylinkki

Lisätietoja Suomen Paralympiakomiteasta: 
Nina Peltonen
seurakehittäjä, Avoimet Ovet -hankekoordinaattori
+358 50 400 1532
nina.peltonen@paralympia.fi

Aija Saari
tutkimuspäällikkö
+358 40 506 4208
aija.saari@paralympiakomitea.fi

 

Piirros: Pixabay.com 

Häirintävapaa urheilu ja
muita koulutuksia
lokakuussa
Viimeaikaiset uutisoinnit ovat osoittaneet, että
urheilussa esiintyy niin häirintää kuin muuta
epäasiallista käytöstä. Tärkeää on, kuinka urheilu
vastaa tähän haasteeseen. Tarvitaan entistä
paremmat keinot niin ennaltaehkäisyyn kuin
rikkomuksiin puuttumiseen. Ensin ilmiö pitää kuitenkin
tunnistaa.
Liikunnan aluejärjestöt järjestävät yhteistyössä
Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin,
Väestöliiton ja Suomen Olympiakomitean kanssa
koko maan kattavan koulutuskiertueen
urheiluseuroille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä

urheiluseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäeettiseen käytökseen.
Koulutuksessa annetaan erilaisia käytännön toimintamalleja, jotka auttavat häirintävapaan urheilun
edistämisessä.
Tiistai-illalla 20.10. Elinkeinotalolla (os. Huhtalantie 2, Seinäjoki) järjestettävä maksuton koulutus on suunnattu
niin urheiluseurojen hallituksen jäsenille, seuran hallinnon työntekijöille kuin valmentajillekin. Muista ilmoittautua
viimeistään 13.10.!

Urheiluseuran rekrytointikoulutus etänä

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran
ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen
aikana paneudutaan seuran rekrytointisuunnitelmaan. Saat päivää ennen koulutusta linkin sähköpostiisi, jonka
avulla pääset osallistumaan koulutukseen.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää rekrytointikoulutuksen torstaina 29.10. klo 17.00 - 19.00 Teamsissä.
Koulutuksen hinta on 30,00 € / hlö. Ilmoittaudu tästä linkistä!

 

Onko seurasi Tähtiseura? Tai edistättekö kestävää kehitystä?

https://link.webropolsurveys.com/S/757B7BBBB5B60215
mailto:nina.peltonen@paralympia.fi
mailto:aija.saari@paralympiakomitea.fi
https://plu.fi/hairintavapaa-urheilu-ennaltaehkaisy-ja-tapauksiin-puuttuminen-urheiluseuroissa/
https://plu.fi/rekrytointikoulutus-29-10-2020-etakoulutus/


 

Haluamme kannustaa jäsenseurojamme hakemaan Suomen Olympiakomitean seurapalkintoja. Teette
merkittävää valtakunnallista työtä harrastustoiminnan ja -mahdollisuuksien edistämiseksi! 
Palkintojen avulla Suomen Olympiakomitea haluaa kannustaa urheiluseuroja ja nostaa esiin seurojen
merkittävää jokapäiväistä työtä. Vuonna 2020 seuroja palkitaan kolmessa kategoriassa: Vuoden lasten ja nuorten
Tähtiseura, Vuoden aikuisliikunnan Tähtiseura sekä kestävää kehitystä edistävä Fiksu seura. Seurapalkintoja voi
hakea 20.10.2020 asti.

Lisätietoja ja hakulomakkeet

 

 
Hei! Muistetaan liikkua ja urheilla turvallisesti.

Suomen Olympiakomitean koronaohjeet (päivitetty 1.10.2020)

 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 10.11.2020.  

 FACEBOOK  

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

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/palkinnot/
https://www.olympiakomitea.fi/2020/09/18/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.facebook.com/pohjanmaanliikuntajaurheilu/?eid=ARCUlpzSS09NELPgoOcGYUZwlBT2mt0azjh5tw1JaVr_pYY1EvWgqs-Gsecl_1SZPnSbDdcbJdpHKSp5
https://pohjanmaan-liikunta-ja-urheilu-plu-ry.creamailer.fi/unsubscribe/59c8aa588137b/5f7b66acb4c79
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