
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje Lue v iesti selaimessa

Päijät-Hämeen Urheilugaala la 20.1.2017

llmoittaudu mukaan ja vaikuta!
Kenestä vuoden urheilija? Kuka saa vuoden

urheiluseurapalkinnon?

Gaalaa vietetään Lahiessa Isku Areenalla la 20.1.2018 klo 17-22. Tule
mukaan juhlistamaan vuoien 2017 urheilutekoja yhiessä muun urheilu- ja
seuraväen kanssa! Varmista paikkasi sykähiyttävässä urheilun
palkitsemistilaisuuiessa ja ilmoittauiu mukaan 31.12.2017 mennessä!
Ilmoittautuminen ja lisätieiot täältä.
Ehiotuksia gaalassa palkittavista voi jättää vielä 12.12.2017 saakka täällä.
Lisätietoja kustaa.ylitalo@phlu.fi.

Nyt kannattaa toimia - jaossa resursseja
seuratoiminnan kehittämiseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan paikallistuki on haettavissa pe
15.12.2017 klo 16.15 asti. Tarkemmat hakuohjeet ja muut lisätieiot



ministeriön sivuilta. PHLU:n seurakehittäjä Kustaa Ylitalo sparraa
hakemuksia mielellään!

Palveluita seuran taloushallintoon
Tarjoamme jäsenseuroille taloushallinnon palveluita. Valittavana on
yksittäisiä palveluita tai kattava kokonaisuus, jossa huolehiimme seuran
koko taloushallinnosta.
Palvelut:
* kirjanpito ja tilinpäätökset
* palkkahallinto
* taloushallinnon konsultointi, mm. rahastonhoitajien koulutukset

Meiltä voi tilata myös rahastonhoitajille ja joukkueen johtajille suunnattua
koulutusta. Koulutuksessa saa mm. ajantasaiset tieiot verokäytännöistä ja
apua tilikartan tulkitsemiseen.
Pyyiä tarjous seurallesi sopivasta paketista! Lisätietoja sari.hallberg@phlu.fi
tai tiina.ahvonen@phlu.fi.

Lumilyhtyarpojen otollisin myyntiaika on nyt
Suomen suosituin ja tunnetuin tavara-arpa toimii jälleen tänä syksynä ja
talvena urheiluseurojen ja joukkueiien, koululuokkien sekä eri yhiistysten
varainhankinnan välineenä. Myyntipalkkio on jopa 3 euroa arpaa kohien.
Lisäksi yli 300 arvan tilaajalle on luvassa Lei Lenserin -taskulamppu kaupan
päälle. Katso lisätieiot ja tilaa arvat täältä.



PHLU:n Joulumaassa vilinää ja vilskettä
Kiitokset PHLU:n Joulumaan toteuttajille ja noin 1200 innokkaalle
osallistujalle. Ihanan talvinen ilta kruunasi pe 1.12.2017 Lahien
Urheilukeskuksessa järjestetyn liikunnallisen perhetapahtuman. Ensi
vuonna uuiestaan!

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleirin työstö käynnistyy nuorten ryhmän
kokoontumisella ke 13.12.2017 klo 17-20. Paikkana Lahien TrampoliiniPark.
Illan aikana käyiään läpi ohjauksen perusteita, tutustutaan projektin
suunnitteluun ja liikutaan yhiessä trampoliiniparkissa. Ilmoittautuminen
täältä. Lisätietoja krista.pollanen@phlu.fi.

Hyvää Itsenäisyyspäivää ja Joulun aikaa kaikille!
Toivottaa koko PHLU:n henkilökunta
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