Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu - uutiskirje
Lue viesti selaimessa

Vierumäen Leiritulilla liikunnan riemua
Kiitos kaikille yli 450 leiriläiselle, ohjaajalle ja toimijalle hienosta leiristä! Leiristä löytyy kuvia täältä
ja palautetta voit antaa tästä.

Suuren suosion saaneen VESOTE-koulutuksen toinen jakso
käynnistyy - ilmoittaudu pikaisesti mukaan!
Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) kärkihanke etenee kohti konkreettisia käytänteitä ja toimenpiteitä.
Liikuntaneuvonnan, ravitsemuksen ja uniterveyden verkko- ja lähikoulutuspäivät käynnistyvät
Päijät-Hämeessä. Koulutus tarjoaa työkaluja ja infoa elintapaohjauksen tueksi yksilö- ja
ryhmäohjaukseen sote- ja kuntapuolen ammattilaisille sekä järjestöille ja yksityisille.
Ilmoittaudu verkkokoulutuksiin Phhykyn koulutuskalenterin kautta viimeistään huomenna.
Linkki koulutuskalenteriin.
Koulutukset ovat maksuttomia osallistujille. Lisätietoja matti.nieminen@phlu.fi.

Päijät-Hämeen Urheilugaala la 19.1.2019 Suomen Urheiluopistolla
Päijät-Hämeen Urheilugaala on alueellinen urheilun ja liikunnan palkitsemisjuhla, jonka keskeisenä
tavoitteena on nostaa esiin alueen urheilijoita, urheilutekoja ja toimijoita ja sitä kautta lisätä urheilun
arvoa ja näkyvyyttä Päijät-Hämeessä ja sen lähiympäristössä.
Varaa aika kalenteriisi ja tule Vierumäelle viettämään ikimuistoinen ilta yhdessä muun urheilu- ja
liikuntaväen kanssa! Ilmoittautuminen aukeaa syyskuun alussa! Ehdotuksia palkittavista voit antaa
jo nyt täällä! Lisätietoja kustaa.ylitalo@phlu.fi.

Tänään julkaistu raportti - Valtion urheiluseuratuki on tärkeä mutta
ei yksin riittävä
Valtion jakamalla seuratuella on saatu lisää harrastajia, perustettu uusia harrastusryhmiä,
koulutettu vapaaehtoistoimijoita sekä palkattu päätoimisia työntekijöitä seuroihin.
Urheiluseuroihin ja niiden tukemiseen liittyy ristiriitaisia odotuksia ja vaateita: toiminnan tulisi olla
ammattimaista; se ei saisi kuitenkaan maksaa paljoa. Seuratuella on vastattu molempiin sekä
lisäksi erilaisiin vaihtuviin sisällöllisiin alatavoitteisiin.
Vuosina 2013–2017 seuratoiminnan kehittämiseen on myönnetty yhteensä 20,8 miljoonaa euroa.
Tukea on jaettu kaikkiaan 1 080 seuralle. Kaksi kolmannesta tuesta on mennyt seuratyöntekijöiden
palkkaukseen ja kolmannes toiminnallisiin tukiin. Tuki on ollut veikkausvoittovarojen tuoton jakoa.
Rahaa palkkaukseen ja toimintaan
Merkittävin vaikutus palkkatuella on ollut seuroille, joissa palkattu henkilö on ollut ensimmäinen
päätoiminen työntekijä. LIKESin julkaiseman raportin mukaan näissä seuroissa on otettu isoja
askelia systemaattiseen seurahallintoon sekä prosessien luomiseen ja kirjaamiseen.
Konkreettisesti tämä on tarkoittanut esimerkiksi valmiita asiakirjapohjia ja yhteystietoluetteloita,
tietojen siirtämistä paperilapuilta taulukko-ohjelmiin sekä sähköisten viestintävälineiden
käyttöönottoa.
Seuratuen toiminnallisilla tuilla on rahoitettu koulutusta. Myös uusia toimintamuotoja on voitu
käynnistää pienellä riskillä. Seuratuki on valmentanut ison määrän vapaaehtoistoimijoita
projektiyhteiskunnan työtapoihin: puhumaan hanke- ja kehittämiskieltä, tiliöimään, kirjaamaan ja
raportoimaan.
Lisätietoja LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisemassa raportissa Seuratuki kansalaistoiminnan
tukimuotona. Havaintoja seuratuen seurannasta vuosilta 2013–2017 .

Liikunnan aluejärjestöt tavoittivat yli 290 000 henkilöä vuonna

2017
Yli 2500 yhdistyksen ja yhteisön jäsenpohjan omaavat liikunnan aluejärjestöt toimivat aktiivisesti
paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi. Maakuntapohjaisesti toimivat aluejärjestöt edistävät
oman toiminta-alueensa liikuntatoiminnan kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-,
koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille.
Urheiluseurojen lisäksi aluejärjestöjen toiminta tänä päivänä suuntautuu vahvasti myös kouluihin,
päiväkoteihin, kuntiin ja yrityksiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 liikunnan aluejärjestöjen
järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitettiin 290 700 osallistujaa.
Vuoden 2017 tunnuslukuja
Liikevaihto: 14 095.640,00 euroa
Jäsenmäärä: 2 512 yhdistystä tai yhteisöä
Koulutuksiin osallistuneet: 44 931 henkilöä
Tapahtumiin osallistuneet: 245 814 henkilöä

Aurinkoista kesää kaikille!
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