Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje

Lue v iesti selaimessa

Seuratoimijoiden verkostotapaaminen
Osana Sport Päijät-Häme strategiaa järjestetään seuratoimijoiden yhteinen
tapaaminen ma 11.9. klo 16.45-18.15 Lahdessa FC Lahden kotipelin
yhteydessä. Illan aikana kuullaan kokeneen ja menestyneen valmentaja Harri
Kampmanin näkemyksiä valmennuksesta ja keskustellaan ajankohtaisista
seuratoiminnan asioista sekä kannustetaan FC Lahti voittoon! Tilaisuus on
maksuton. Ilmoittaudu heti mukaan!

Yhdistyksen hallinnon koulutuspaketti
Seurojen ja muiden yhdistysten laadukas toiminta vaatii johtokunnan
jäseniltä sitoutumista ja osaamista. Miten johdetaan hyvää seuraa? Miten
varmistetaan toiminnan laatu ja jatkuvuus? Millaisia palveluja tuotetaan jne.?
Nyt on tarjolla hyvä kattava yhdistyksen hallinnon koulutuspaketti.
Koulutus soveltuu sekä urheiluseuroille, että muille rekisteröidyille
yhdistyksille.
Koulutus järjestetään syksyn 2017 aikana Lahdessa ja se sisältää neljä
lähijaksoa. Lisätietoja ja ilmoittumiset 20.9. mennessä.
Syksyllä järjestetään myös pe-la 27.-28.10. seuraseminaari Tallinnassa.
Siellä aiheena on seuran talous ja muutosjohtaminen. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset 2.10. mennessä.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus käynnistyy
Nyt viimeistään syyskauden käynnistyessä on tärkeää panostaa ohjaajien ja
valmentajien ammattitaitoon ja osaamiseen. Yhteinen eri lajien ohjaajille ja
valmentajille tarkoitettu VOK -1 Superviikonloppu osa 1. järjestetään
Lahdessa pe-la 29.-30.9. Koulutuksessa käydään läpi mm. harjoittelun
suunnittelua ja arviointia sekä oppimista ja opettamista harjoitustilanteessa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 22.9. mennessä.

Lastenliikunnan tulevat seminaarit
Liikkuva koulu seminaari järjestetään pe-la 29.-30.9. Suomen
Urheiluopistolla Vierumäellä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset.
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa seminaari järjestetään la 14.10.
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahdessa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset.

KKI-hanketukea liikunnan järjestämiseen ja
kouluttamiseen
KKI-hanketukea voit hakea syyskuun ajan, 1.-30.9.2017.
KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille,
jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja
kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen
liikuntaharrastuksen pariin.
Hakijana voi olla mikä tahansa rekisteröity yhteisö esim. urheiluseura, yritys
tai terveysjärjestö. Tutustu hanketuen kriteereihin ja suunnittele oma hanke.
Inspiraatiota voi hakea myös KKI-blogista, jossa tuetut hankkeet kertovat
toiminnastaan.
KKI-koulutustuki
Taloudellinen tuki vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa
edistävään koulutukseen. Jatkuva haku.
Lisätietoja KKI-ohjelma, laura.pajunen@likes.fi ja PHLU,
keijo.kylanpaa@phlu.fi

Seuroilla mahdollisuus esitellä toimintaa
opiskelijoille
Liikkuva Lahti on yhteistyössä lukioiden ja LAMKO:n kanssa toteuttamassa
lokakuussa Unelmien hyvinvointikuukautta Lahdessa.
Seuroille kuukausi tarjoaa mahdollisuuden näkyvyyteen ja
harrastusmahdollisuuksista tiedottamiseen. Haluaisiko seuranne tarjota
esimerkiksi yhden kokeilukerran lajin parissa? Onko seuralla avoimia
pelivuoroja, joihin opiskelijat voisivat tulla myös mukaan?

Nyt on helppo tapa lisätä lajitietoutta ja saada uusia harrastajia mukaan.
Kaikki 8.9.mennessä ilmoitetut lajikokeilut ja seurojen tapahtumat
ilmoitetaan opiskelijoille jaettavaan kalenteriin. Lisätietoja.

PHLU:n hallitusvalinnat syyskokouksessa
Jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia PHLU:n hallituksen jäsenistä
ehdollepanotoimikunnalle kirjallisesti 29.9. mennessä. Kirjallinen
esityspohja ja nykyisen hallituksen kokoonpano löytyy täältä.
Syyskokous pidetään ke 29.11.2017 klo 18.00 Lahden Urheilukeskuksessa.

Voit päivittää tie tos i täs tä tai pois tua pos titus lis talta.
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