Seuratoiminnan kehittämistukea viidelletoista seuralle
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa
euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan
edistämistä.
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toiminta-alueelle myönnettiin seuratukea 15 eri
seuralle yhteensä 141 500 €. Tuettujen hankkeiden määrä kasvoi viime vuodesta kahdella ja tuen
kokonaismäärä 5 000 eurolla. Lista tukea saaneista seuroista löytyy täältä! PHLU onnittelee
kaikkia tukea saaneita seuroja!
Seuratukipäätöksiä täydennetään alkusyksyllä avattavalla erillisellä avustushaulla, joka kohdentuu
vähävaraisten perheiden lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Uusi haku perustuu siihen,
että eduskunta osoitti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä seuratukeen miljoona
euroa lisärahaa, joka oli kohdennettu nimenomaan vähävaraisten lasten liikunnan edistämiseen.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa - seurojen palvelutarvekysely
on auki 15.5. asti
Millaisia palveluita seuranne kaivataan? Autathan meitä PHLU:ssa kehittämään toimintaamme
entistä enemmän seurojen tarpeiden mukaisiksi vastaamalla kyselyyn 15.5.2019 mennessä täältä!
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Koulutukset ja verkostotapaamiset
Lastenliikunta
•

8.5. klo 8.30-10 Varhaiskasvatuksen esimiesten ja -johtajien aamukahvit, Lahti

•

14.5.2019 klo 14.30-16 Liikkuva opiskelu -verkostotilaisuus, Lahti

Seuratoiminta
•

ke 15.5. klo 8-9 Seuraväen aamiaistapaaminen, Lahti

•

ke 5.6. klo 17-19 Lahden kunta-seurafoorumi, seurafoorumin jälkeen siirtyminen Motonet
GP -yleisurheilukisoihin

•

la 21.9. Päijät-Hämeen Seuraseminaari, Pajulahti. Luennoitsijana mm. Hjallis Harkimo.

Muut
•

to 9.5. klo 9-11 Liikuntatoimenviranhaltijoiden tapaaminen ja klo 11-13 AVIhanketapaaminen (liikunnallisen elämäntavan hanketukea saaneille kunnille, myös
tuenhakua suunnittelevat ovat tervetulleita).

Ilmoittautumiset ja lisätietoja täältä.
PHLU:n koulutukset ja tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista PHLU:n nettisivujen
etusivulta!
Räätälöimme koulutuksia myös tilauksesta. Lisätietoja krista.pollanen@phlu.fi ja
kustaa.ylitalo@phlu.fi.

Tulorekisteriuudistuksen vaikutukset urheiluseuroille
1.1.2019 voimaan astunut tulorekisteri velvoittaa seurat ilmoittamaan nyt myös
vapaaehtoistoimijoille maksetut kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Mitä muuta
tulorekisteriuudistus tarkoittaa? Lisäinfoa löytyy täältä. Verohalllinto on myös laatinut aiheesta
webinaarin, joka löytyy täältä.

Lasten Liikuntaleiri Lahdessa
Kolmen seuran (JuniorPelicans, Pelicans Sb, Lahti Basketball Juniorit) ja PHLU:n yhteinen laji- ja
liikuntaleiri järjestetään 3.-7.6.2019 Lahden Urheilukeskuksessa. Leirillä voi ilmoittautua mukaan
joko salibandy, koripallo- jääkiekkoleirille tai yleisliikuntaleirille. Ilmoittautuminen ja lisätietoja leiristä
löydät täältä!

Vapaaehtoistoimijoita seuran tapahtumiin ja muuhun
toimintaan
Tiesitkö, että Lahdessa sekä mm. Loviisassa ja Heinolassa toimii aktiivisesti vapaaehtoistoiminnan
verkosto ja nettipalvelu, joiden kautta seuroilla on mahdollisuus rekrytoida omiin tapahtumiinsa ja
muuhun toimintaan vapaaehtoisia?
Homma on hyvin yksinkertainen. Seura tekee ilmoituksen netissä ja hyväksynnän jälkeen se
julkaistaan paikallisella vapaaehtoistyo.fi – sivustolla, jota kautta aktiiviset vapaaehtoistyöhön
haluavat ihmiset löytävät seuran ja sen tarjoamat tehtävät. Erityisesti liikunta- ja urheilupuolen
vapaaehtoistehtäviä sivustolle toivottaisiin lisää, koska niille on selvää kysyntää vapaaehtoistyötä
kaipaavien parissa. Lisäinfoa aiheesta löytyy täältä.

Palkitseminen ja muistaminen
Vapaaehtoistyön palkka on usein hyvä mieli ja ryhmän arvostus. Vallitseeko seurassanne
palkitsemisen kulttuuri? Miten osoitatte "respectiä" seuranne toimihenkilöitä, ohjaajia, valmentajia
ja pitkäaikaisia talkootyöntekijöitä kohtaan?
PHLU tarjoaa apua seurojen palkitsemiseen. Jäsenyhdistykset voivat anoa ansioituneille
seuratoimijoille PHLU:n ansiomerkkiä. Ansiomerkkianomus täytyy tehdä viimeistään kuukautta
ennen ansiomerkin luovutusta. Lisätietoja täältä tai arto.virtanen@phlu.fi.

Valtakunnallinen Pyöräilyviikko
Valtakunnallisista Pyöräilyviikkoa vietetään 4.-12.5.2019. Päätemana on tänä vuonna
pyörämatkailu, painottuen oman kunnan pyörämatkailukohteisiin ja -mahdollisuuksiin.
Lisätietoja Valtakunnallisesta Pyöräilyviikosta löydät täältä ja Lahden Pyöräilyviikon tapahtumista
täältä.
Nyt on viimeistään oikea hetki startata pyöräilykausi käyntiin ja lähteä nauttimaan oman kunnan
upeista kohteista pyörän selässä!

Unelmien liikuntapäivä
Unelmien liikuntapäivää vietetään perjantaina 10.5.2019. Tämän vuoden teemana on eri-ikäiset
yhdessä liikkeellä. Kuka tahansa voi järjestää iloisen liikkumisen tapahtuman ja olla mukana
rakentamassa eri-ikäisten yhteistä liikkumisen juhlapäivää. Lisätietoja päivästä löydät täältä.

Harraste Lahti -sivusto
Muistithan ilmoittaa seurasi järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta Lahden alueella Harraste
Lahti -sivustolla. Maksuton Lahden kaupungin ylläpitämä sivusto on kaikkien lapsille, nuorille ja
perheille toimintaa järjestävien yhteinen ilmoitustaulu. Katso lisäinfoa täältä

Harrastusviikko tulee
Joko teidän seura ja lähikoulut ovat mukana? Koulujen ilmoittautuminen on alkanut.
Harrastusviikko käynnistää syyslukukauden 26.8.-1.9.2019. Viikko rohkaisee passiivisiakin
nuoria tutustumaan lähiseudun tarjontaan ja auttaa heitä parhaimmillaan löytämään elinikäisen
harrastuksen. Jokainen koulu toteuttaa tapahtuman haluamallaan tavalla. Harrastusviikko voi
kestää nimensä mukaisesti viikon, mutta yhtä hyvin muutaman päivän tai vaikka vain päivän. Se
voi olla myös iltatilaisuus, jolloin perheet pääsevät mukaan.
Seurojen ja yhdistysten kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä lähikouluihinsa ja innostaa ne mukaan.
Samalla voi kertoa yhteistyötoiveista. Apua ja tukea koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön
saa krista.pollanen@phlu.fi.
Tervetuloa mukaan jakamaan harrastamisen iloa! Houkutellaan yhdessä jokainen lapsi ja nuori
harrastamisen polulle. www.harrastusviikko.fi

