
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry tiedottaa 1/2017 

Päijät-Hämeen Urheilugaala la 14.1.2017, Lahti 
Ilmoittaudu mukaan Päijät-Hämeen Urheilugaalaan su 8.1. mennessä.  Maakunnan liikunta- ja 
urheiluväen yhteen kokoava Päijät-Hämeen Urheilugaala järjestetään la 14.1.2017 klo 17 
Sibeliustalossa. Gaala nostaa esiin alueen urheilijoita, urheilutekoja ja toimijoita. Vuoden 2017 
gaalassa juhlaillallisen ja palkitsemisten lisäksi tarjolla jatkobileet Jukka Pojan johdolla. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja kustaa.ylitalo@phlu.fi.   
  

Liikkuva koulu -kehittämisavustukset haettavissa  
Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset ovat haettavissa 23.1.–10.3. Avustusta haetaan 
oman alueen aluehallintovirastosta. Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustuksista 
ministeriön verkkosivuilla, kun haku aukeaa. Tukea hankehakuun ja lisätietoja 

krista.pollanen@phlu.fi. 
  

Liikunnalla tukea työelämään – LITTI 2 hanke 
Liikunnalla tukea työelämään LITTI 2 -hankkeelle on myönnetty rahoitusta vuosille 2017 - 2018. Uuden 
hankkeen hallinnointimaksu on 50 euroa/kk ja seurat voivat ilmoittaa työntekijä tarpeesta. Alkava vuosi tuo 

muutoksia palkkatukijärjestelmään ja  yhdistyksiä tullaan tiedottamaan asiasta. Lisätietoja 
projektipäällikkö arto.virtanen@phlu.fi sekä yksilövalmentajat jukka.sinkkonen@phlu.fi ja 
eemeli.salomaki@phlu.fi  sekä täältä (sivuja päivitetään tammikuun  aikana). 
  

Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri 
Vierumäen Leiritulet -liikuntaleiri pidetään jälleen 5.-8.6.2017. Jotta leiri voisi tarjota alueen lapsille ja 
nuorille mahdollisimman monipuolisen lajikirjon, tarvitsemme useita kymmeniä yhteistyöseuroja mukaan 
leirin toteuttamiseen. Varmista lajisi mukana olo leirillä ja ilmoittaudu mukaan 25.1. mennessä! Lisätietoja 
ja krista.pollanen@phlu.fi. 
 

Unelmat Liikkeelle – liikkumisen unelmavuosi 2017 

Unelmat liikkeelle 2017 on urheilu- ja liikuntaväen tapa juhlistaa Suomi 100 -juhlavuotta.  Tavoitteena on 
kokeilukulttuurin keinoin löytää uusia toimintamalleja ja tapoja liikkeen lisäämiseksi. PHLU tekee vahvaa 
yhteistyötä liikkumisen unelmavuoden osalta seitsemän kunnan kanssa: Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, 
Lahti, Orimattila ja Padasjoki. Tule mukaan rakentamaan unelmavuotta ja järjestä seurasi, työyhteisösi tai 
kavereidesi kanssa erilaisia liikunnallisia kokeiluja tai tapahtumia ja rekisteröi ne kuntakohtaisille Unelmat 
Liikkeelle -sivuille. Lisätietoja. 
  

Seuratoiminnankoulutuksia 

Valmentajilla ja ohjaajilla on mahdollisuus suorittaa kaikkien lajien ohjaajille avoimia VOK-1 teemakoulu-
tuksia 20.2.-10.5. välisenä aikana Lahdessa.  
Seuran puheenjohtajille, hallituksen jäsenille ja muille seuratoimijoille suunnattu Seuratoiminnan 
kehittämisilta pidetään Lahdessa ma 20.3. 
Kevään aikana on tulossa myös Seura työnantajana -koulutus, seuratoimijoiden aamiaistapaamisia, kuntien 

ja seurojen yhteisiä seurafoorumeita ja paljon muuta. Seuraa koulutuskalenteria ja tule mukaan oppimaan 
ja kehittämään omaa seuraasi yhdessä muun seuraväen kanssa. 
 
Tiedoksi; Ilo kasvaa liikkuen PHLU -facebook ryhmä on perustettu varhaiskasvattajille hyvien 
liikuntakäytäntöjen jakamiseen. Liity mukaan! 
 
Liikunnallista vuotta 2017 kaikille! 
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