Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje

Lue viesti selaimessa

Liikunnan
riemua
Vierumäen Leiritulet
-liikuntaleirillä on tällä
viikolla liikuttu ja
nautittu laajasta
lajikirjosta 400
leiriläisen toimesta!
Katso täältä.

Hanketukea ja avustusta liikuntaan
Alueellinen liikuntaneuvosto (AVI) myönsi PHLU:n toimialueen kuntiin
yhteensä yli 2 450 000 euroa liikuntapaikkarakentamiseen sekä
Liikunnallisen elämäntavan ja Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviin
hankkeisiin.

Tapahtumaryhmä avuksi
Onko seurassanne tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa olisi tarvetta
apukäsille? Ryhmäläiset voivat avustaa seuroja kesän ja syksyn
tapahtumissa erilaisissa työtehtävissä pääasiassa Lahden ja Hollolan
alueella. Lue lisää

Tulevia syksyn tapahtumia ja koulutuksia
Osaamisesta vetovoimaa seuratoimintaan
VOK -superviikonloput Lahdessa 29.-30.9., 17.-18.11.2017 ja maaliskuussa
2018.
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa niin yksittäisille valmentajille

ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää
valmennusosaamistaan lähellä valmentajan omaa toimintaympäristöä.
Koulutuksen tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta
yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Lue lisää ja
ilmoittaudu mukaan

Tulevaisuuden
liikuntakunta
-seminaari
Millainen on hyvä liikuntakunta
2020? Päijät-Hämeen ja EteläSuomen alueen kuntien toinen
yhteinen seminaari järjestetään tope 7.-8.9.2017 Tallinnassa.
Seminaari on suunnattu kutien
liikunta- ja sivistystoimen
viranhaltijoille sekä
luottamushenkilöille. Ohjelma ja
ilmoittautuminen aukeaa viikolla 25.

Kansallinen
liikuntafoorumi
Viidettä kertaa järjestettävä
Kansallinen liikuntafoorumi
järjestetään 30.-31.10. 2017
Sibeliustalossa Lahdessa.
Suomea ja sen palvelurakennetta
uudistetaan historiallisella tavalla.
Kutsumme päättäjät, kehittäjät,
asiantuntijat ja tutkijat toimialat
ylittäen yhteisen teeman äärelle.
Lue lisää

Seuraseminaari
Päijät-Hämeen ja Etelä-Suomen
alueiden yhteinen syksyn
seuraseminaari järjestetään pe- la
27.-28.10.2017 Tallinnassa.
Seminaarissa käsitellään seuran
johtamista ja hyvää hallintotapaa.
Seminaarin
asiantuntijaluennoitsijana on mm.
seuratoiminnan juridiikkaan
perehtynyt Asianajotoimisto
Legistumin asianajaja Teppo Laine.
Seminaariin ovat tervetulleita
seurojen puheenjohtajat,
toiminnanjohtajat ja kaikki urheilun
johtamisesta kiinnostuneet.

Päijät-Hämeen
Urheilugaala
Urheilugaalassa alueen seuraväki
kokoontuu palkitsemaan ja
juhlistamaan urheiluhetkiä kaudelta
2017. Nämä hetket ovat syntyneet
urheilijoiden unelmista ja
rohkeudesta, unohtamatta
tietenkään taustajoukkojen ja
valmentajien merkittävää panosta.
Yhtenä iltana olemme kaikki saman
katon alla! Tervetuloa

maakunnalliseen urheilugaalaan la
20.1.2018 klo 17.00 Isku Areenalle
Lahteen.
Vuoden 2017 palkittavia voi
ehdottaa palkintoraadille pitkin
vuotta täällä.
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