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Koulutustoiminta on oleellinen osa seura- ja 

liikuntatoiminnan kehittämistyötä 

  
PHLU:n avoimet syyskauden koulutukset: 

 

Seuran johtokunnan jäsenille ja muille vastuuhenkilöille kohtaamispaikkoja ja 

koulutusta  

• ke 5.9. klo 8-9, Seuraväen syyskauden avajaisaamiainen, Seurahuone Lahti, 

maksuton 

• ti 18.9. klo 17.30-20.30, Seura työnantajana koulutus (3 h), Lahti, 25 €/hlö 

(LITTI -hankkeen asiakkaille maksuton) 

• to 4.10. klo 17.30-20.30, Hyvän seuran hallinto (3 h), Lahti, 25 €/hlö (LITTI-

hankkeen asiakkaille maksuton) 

• 6.-7.10. Tähtiseurapäivät, Helsinki, hinnat alkaen 130€ 

• 2.-3.11. Seuraseminaari, Tallinna, hintatiedot myöhemmin 

Valmentajille ja ohjaajille koulutusta  

https://mailchi.mp/fcfcd8887c98/pijt-hmeen-liikunta-ja-urheilu-ry-kuukausitiedote-62018?e=%5bUNIQID%5d


• ti 21.8. ja to 23.8. klo 17-20, Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (6 h), Lahti, 65 

€/hlö (Lasten liike -ohjaajille maksuton) 

• la 8.9. klo 9-15, Lasten liikunnanohjaajakoulutus (6 h), Lahti, 65 €/hlö (Lasten 

liike -ohjaajille maksuton) 

• ti 11.9. klo 17-20, Tervetuloa ohjaajaksi (3 h), Lahti, 30 €/hlö 

• pe-la 21.-22.9. Valmentajien ja ohjaajien Superviikonloppu osa 1, Lahti, 120 

€/hlö 

• la 29.9. klo 10-17, Valmentajaklinikka: havainnointi ja päätöksentekotaidot 

urheilussa, Pajulahti, 80 €/hlö 

• ti 2.10. klo 17.30-20.30, Qigong -kiinalaisen terveysliikunnan teemailta 

aikuisliikkujille ja vertaisohjaajille (3 h), Lahti, 30 €/hlö 

• la 6.10. klo 10-18, Hätäensiapukoulutus (8 h), 40 €/hlö (LITTI-hankkeen 

asiakkaille maksuton) 

• pe-la 14.-15.12. Valmentajien ja ohjaajien Superviikonloppu osa 2, Lahti, 120 

€/hlö 

VarhaIskasvattajille verkostotapaamisia ja koulutusta  

• to 13.9. klo 12-14, Sysmä, maksuton 

• to 1.11. klo 14-16, Lahti, maksuton 

• la-su 24.-25.11. klo 9-17, Liikuntaleikkikoulu -koulutus alle kouluikäisten 

lastenohjaajille, Lahti, 190 €/hlö 

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa ja Lisää Liikettä -hankkeet jatkuvat eli 

sparrausta ja mentorointia niin varhaiskasvatukseen kuin kouluihin on saatavilla 

syksyn ajan maksutta hankkeiden puitteissa. 

 

Tulevat Liikkuva koulu seminaarit 

Etelä-Suomen AVI ja liikunnan aluejärjestöt järjestävät yhteistyössä maksuttomia 

seminaareja koulutoimijoille. Lisätietoa päivistä on tulossa syyskuun aikana, mutta 

laitathan päivämäärät jo muistiin.  

• 27.9. Forssa 



 

• 2.10. Kotka 

• 1.11. Imatra 

• 15.11. Järvenpää   

Lisätietoa päivistä on tulossa syyskuun aikana, mutta laitathan päivämäärät jo 

muistiin. 

 

PHLU:n syksyn kaikki koulutukset ja tapahtumat 

löydät tapahtumakalenteristamme PHLU:n nettisivujen etusivulta! 

 

Räätälöimme koulutuksia myös tilauksesta seuroille, kunnille ja työyhteisöille 

tarpeiden ja toiveidensa mukaan.  

Lisätietoja ja koulutusten tilaukset: 

seuratoiminta kustaa.ylitalo@phlu.fi  

lasten liikunta krista.pollanen@phlu.fi 

aikuisliikunta keijo.kylanpaa@phlu.fi 

   

       

Liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa - 

seuratoiminnan kehityssuunnat 
Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016-tutkimuksen mukaan 

seurakentän keskeisimpiä trendejä ovat eriytyminen, moninaistuminen, 

ammattimaistuminen ja kustannustason nousu. Kolmen vuosikymmenen aikana 

seuratoiminta on monimuotoistunut, laajentunut ja vahvistunut.  Myös seurojen 

asiantuntemus ja osaaminen on kohentunut. Vapaaehtoisten toiminnassa koetaan 

haasteita, vaikka aktiivisimpien toimijoiden määrä on kasvanut. Seuratoiminta 

https://www.phlu.fi/
https://www.phlu.fi/


 

koskettaa suoraan tai välillisesti suurta osaa koko kansasta. 

Lue lisää tutkimuksesta, lähde: Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat 

muutoksessa 1986−2016 (Pasi Koski & Pasi Mäenpää), Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:25, 

   

 

 

Valtakunnallinen harrasteviikko 3.-9.9.2018 
Koulut ja järjestöt yhdistävät voimansa ja toteuttavat valtakunnallista Harrastusviikkoa 

kouluissa 3.-9.9. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla 

taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Harrastusviikkoon täältä.  

 

    

Taloudellista tukea liikunnan järjestämiseen 
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan 

edistämiseen hanketukihaun kautta. Hanketukea jaetaan paikillisille toimjoille, jotka 

järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa 

terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen 

liikuntaharrastuksenpariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, 

sekä työyhteisöille. 

Hanketuen hakuaika on 1.-30.9.2018. 

Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja hakulomake löytyy täältä ja lisätietoja 

keijo.kylanpaa@phlu.fi. 

   

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160926
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160926
https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki


 

 

PHLU:n tavoitteena on paikallistason liikunta- ja 

urheilutoiminnan tukeminen niin, että seuroilla ja muilla 

paikallisilla toimijoilla on entistä paremmat onnistumisen 

edellytykset. 

Ole rohkeasti yhteydessä - kehitetään alueen 

liikuntatoiminnasta entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa 

yhdessä! 
PHLU:n asiantuntijat ja yhteystiedot löydät täältä. 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Voit päivittää tietosi tästä tai poistua postituslistalta. 

   

  

 

 

 

https://www.phlu.fi/phlu/henkilokunta/
https://phlu.us15.list-manage.com/profile?u=6afcd37004db1be260c4ba469&id=2f0b27cba9&e=%5bUNIQID%5d
https://phlu.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=6afcd37004db1be260c4ba469&id=2f0b27cba9&e=%5bUNIQID%5d&c=a119f4075a
https://www.facebook.com/PaijatHameenLiikuntajaUrheilu/
https://www.phlu.fi/
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