
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje

Lue viesti selaimessa

Seuratukea Päijät-Hämeen alueelle
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki Päijät-Hämeen alueelle kasvoi 50 %

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toiminta-alueelle tukea myönnettiin kolmelletoista eri seuralle

yhteensä 136 500 €. Tuettujen hankkeiden määrä kasvoi viidellä ja tuen kokonaismäärä 45 000 € eli lähes

50 % edellisvuodesta.

Tuetut hankkeet ovat joko työntekijän palkkaamiseen tai muuhun kehittämiseen suunnattuja hankkeita.

Osa hankkeista on jatkohankkeita.

Alueen suurimmat tukisummat 15 000 € menivät jäälajeille eli taitoluistelulle, jääkiekolle ja ringetelle.

Näiden lisäksi nykyisin lähinnä jalkapalloon keskittyvä Orimattilan Pedot sai myös 15 000 euron

tukisumman. Suurimman potin, yhteensä 23 000 €, keräsi kuitenkin Lahden Hiihtoseura, joka sai tukea

sekä koko seuran hiihtokoulun kehittämishankkeelle että erikseen alppijaoston hankkeelle. Opetus- ja

kulttuuriministeriön listan kaikista tukea saaneista seuroista löydät täältä.

PHLU onnittelee kaikkia tukea saaneita seuroja ja toivottaa menestystä seuratyöhön myös jatkossa!

Seuraavan kerran seuratukea voi hakea marras-joulukuussa 2018.

Vielä ehdit ilmoittautua Vierumäen Leiritulille
Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri järjestetään 4.-7.6.2018 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Leiri

innostaa 8-14 -vuotiaita lapsia liikkeelle ja mukaan odotetaan noin 500 lasta ja nuorta.

Leirin ilmoittautuminen on auki 6.5. asti. Vielä ehdit mukaan!

Katso leirivideo tästä ja ilmoittaudu leirille täältä. Lisätietoja krista.pollanen@phlu.fi.

Seurafoorumi Padasjoella
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry järjestää yhteistyössä Padasjoen vapaa-aikatoimen kanssa

urheiluseuroille ja muille yhdistyksille yhteisen seurafoorumin, jossa käydään läpi kunnan ja alueen

ajankohtaisia seura- ja yhdistystoiminnan asioita ja myös valtakunnallisia kehityssuuntia. Seurafoorumi on
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hyvä paikka seuroille olla kehittämässä kunnan vapaa-aikatoimintaa, oppia ja jakaa hyviä käytänteitä ja

verkottua muiden seuratoimijoiden kanssa. Seurafoorumi pidetään ti 15.5. klo 17.30-19.30
valtuustosalissa Kuntalassa. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu täältä.

Asikkalan seurafoorumi pidetään tänään ja huomenna on vuorossa Lahden seurafoorumi. Lisätietoja

kustaa.ylitalo@phlu.fi.

Toiveesta lisäkoulutus - aiheena EU:n uusi tietosuoja-asetus
Euroopan unioni hyväksyi huhtikuussa lopullisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen. Asetuksen piirissä

ovat kaikki organisaatiot ja yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja. Tämä tarkoittaa tietoa, jotka voidaan

liittää henkilöön, esim. henkilön nimi, yhteystiedot, kilpailutilastot. Asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Tule koulutukseen kuulemaan ja keskustelemaan, miten urheiluseuran tulisi käytännössä soveltaa ja

huomioida uudet asetukset.

Koulutus järjestetään to 31.5. klo 17.30-19.30 Lahden Urheilukeskuksessa. 
Koulutuksen hinta on jäsenseuroille 50 €/hlö ja muille 65 €/hlö.

Kouluttajana toimii Olympiakomitean jäsenjärjestöpäällikkö Rainer Anttila. Ilmoittaudu mukaan 24.5.

mennessä täältä! Lisätietoja kustaa.ylitalo@phlu.fi.

Unelmien liikuntapäivä
Unelmien liikuntapäivä järjestetään jälleen 10.5.2018, helatorstaina. Tule rakentamaan yhdessä

liikkumisen liputuspäivää!

Kerätkää ihmisiä ympärille, pohtikaa omia liikkumisen unelmianne ja ideoikaa, miten toteutatte niitä

yhteisenä liikkumisen juhlapäivänä urheiluseurassa, työpaikalla tai perheen kanssa!

Voitte kokeilla uutta lajia, harrastaa pihapelejä, pitää kävelykokouksen, tutustua lähiluontoon – mitkä

tahansa ideat kelpaavat!

Päivän tueksi maaliskuun alussa julkaistaan karttapalvelu, jonne pääsee ilmoittamaan sekä kaikille avoimia

että vain teidän porukalle tarkoitettuja tapahtumia. Ihan kaikki tapahtumat – suuret ja pienet, avoimet ja

suljetut – kannattaa ilmoittaa! Näin olemme yhdessä tekemässä Suomen suurinta liikuntatapahtumaa, joka

näkyy ja kuuluu isosti myös mediassa.

Lisätietoja Unelmien liikuntapäivästä täällä!
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Nuoria töihin seuroihin
Lahden kaupunki ja Sijaishaltija Oy ovat käynnistäneet ensimmäistä kertaa Lahdessa Kesäduuni-

kampanjan, jonka tarkoituksena on työllistää lahtelaisia -01-02 syntyneitä nuoria, joilla on kesätyöseteli

kesäksi töihin.

Nuori työskentelee kesällä 10 päivää, 6h/päivä, ja saa työstä palkkaa 360 euroa.

Työnantajalle yhden työntekijän hinta on 26,60 €/pvä (4,43 €/h sis. alv), joten tämä on erittäin

hyödyllinen kampanja niin työnantajalle kuin nuorelle!

Kaikki työt ryhmän ohjauksesta siivoukseen, huoltoon, lasten hoitoon, vanhusten auttamiseen,

toimistotöihin ovat soveliaita nuorille.

Voit käyttää hyötyä eduksesi ja työllistää yhdistykseen myös useita nuoria!

Voit käydä ilmoittamassa itsesi työnantajaksi helposti täältä ja hakea hankkeesta lisätietoja.

Harrastamisen laivaseminaari 15.-17.9.2018
Suuren suosion saavuttanut Lasten liikuttajien laivaseminaari uudistuu! Tänä vuonna seminaarissa

keskitytään harrastamisen edistämiseen laajemmin. Seminaarissa etsitään yhdessä ratkaisuja, jotta

jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa.

Tapahtuma on suunnattu kaikille lasten harrastuskulttuurin kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman

järjestää Suomen Olympiakomitea yhteistyössä useiden harrastejärjestöjen kanssa

Ohessa ilmoittautumislinkki: https://www.matkapojat.fi/harrastamisen-laivaseminaari
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Voit päivittää tietosi tästä tai poistua postituslistalta.
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