Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje

Lue v iesti selaimessa

Kansalline n liikuntafoorumi järje ste tään tänä v uonna
Lahde ssa 30.-31.10.2017
Lahden Sibeliustalossa järjestettävä Kansallinen liikuntafoorumi 2017
kunnioittaa Suomen 100-vuotisjuhlaa.
Päivien alustajina ja kommentaattoreina toimivat mm. Eurooppa-, kulttuuri- ja
urheiluministeri Sampo Terho, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori,
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, Veikkauksen varatoimitusjohtaja
Velipekka Nummikoski, Hintsa Performancen Annastiina Hintsa sekä
kansanedustajat Hjallis Harkimo, Ville Skinnari ja Juha Rehula. Vastaavista
päätoimittajista paikalla ovat mm. Merja Ylä-Anttila MTV Uutisista sekä
Jouko Jokinen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Seuratoiminnan kehittämistukien haku
OKM:n seuratoiminnan kehittämistukien hakuaika vuodelle 2018 on 13.11.15.12.2017. Lisätietoa asiasta ministeriön sivuilla.
PHLU järjestää oman seuratuki-infon ti 17.10. klo 18-20 Lahden
Urheilukeskuksessa. Ohjelmassa on klo 18-19 infoa uudesta
Olympiakomitean laatuohjelmasta ja klo 19-20 seuratuki asioista. Tervetuloa

mukaan!

Tulossa
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -seminaari Pajulahdessa la

14.10.2017
Päivä pitää sisällään mm. luennon liikunnan vaikutuksista lapsen
kehitykselle sekä työpajoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.
Seuraseminaari Tallinnassa 27.-28.10.2017
Urheiluseuroissa eletään jatkuvassa muutoksessa. Tallinnan
seuraseminaarissa käsitellään mm. seuran taloutta ja muutosjohtamista.
Luvassa myös rentoa yhdessäoloa ja hyvää ruokaa! Lisätiedot ja
ilmoittautuminen.
Yhdistyksen hallinnon koulutuspaketti Lahdessa 7.11.2017-17.4.2018
Seuraavana ohjelmassa; Johtaminen ja strategiatyö hyvässä seurassa sekä
hyvän seuran hallinto ti 7.11. klo 17.30-20.30.
Koulutus soveltuu urheiluseuroille ja muille rekisteröidyille yhdistyksille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Vastaa seuratoiminnan talouskyselyyn
Olemme laatineet kyselyn, jossa haluamme kuulla näkemyksiä seurojen
tulovirtojen kehityksestä tulevaisuudessa. Tulemme käsittelemään ja
keskustelemaan tuloksista ESLU:n ja PHLU:n yhteisessä
seuraseminaarissa Tallinnassa 27.-28.10.2017.
Voitte jättää kyselyn lopussa sähköpostiosoitteenne, johon lähetämme
kyselyn yhteenvedon automaattisesti, sillä vastaaminen ei edellytä
seminaariin osallistumista. Käsittelemme kaikki vastaukset nimettöminä.
Vastaa kyselyyn 19.10.2017 mennessä.

PHLU:n hallitusvalinnat syyskokouksessa
Jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia PHLU:n hallituksen jäsenistä
ehdollepanotoimikunnalle kirjallisesti 6.10. mennessä. Kirjallinen
esityspohja ja nykyisen hallituksen kokoonpano löytyy täältä.
Syyskokous pidetään ke 29.11.2017 klo 18.00 Lahden Urheilukeskuksessa.

Meidän juttu
Etelä-Suomen Sanomissa aloitetaan julkaisemaan palstaa ”Meidän juttu”.
Juttuja palstalle voivat kirjoittaa kaikki urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt.
Palstalle toivotaan juttuja menestyksistä, juhlista tai muista jutun arvoisista
tapahtumista ja asioista. Palsta ei ole tarkoitettu yhdistyksen normaalista
toiminnasta kertomiseen. Jutun palstalle voi jokainen kirjoittaa itse ja lähettää

sen kuvien kera toimitukseen. Yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomat ja PHLU.
Lisätietoja asiasta.

PHLU:n Joulumaa
Iloinen perheliikuntatapahtuma
järjestetään jälleen pe 1.12.2017
klo 17-19.30 Lahden
Urheilukeskuksessa. Kutsumme
seuroja ja muita toimijoita mukaan
tapahtuman toteuttajaksi.
Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Päijät-Hämeen
Urheilugaala
Gaalaa vietetään la 20.1.2018 Isku
Areenalla Lahdessa.
Tule mukaan juhlistamaan vuoden
2017 urheilutekoja yhdessä muun
urheilu- ja seuraväen kanssa.
Voit myös jättää omat ehdotukset
palkittavista gaalan nettisivuilla.
Ilmoittaudu pian mukaan ja
varmista paikkasi sykähdyttävässä
urheilun palkitsemistilaisuudessa.
Ilmoittaudu mukaan.

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