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ON MUISTAMISEN AIKA
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on pirteä ja uudistuva koko kansan liikuttaja. Liittomme juhlii 97.
juhlapäiväänsä Helsingissä 26.1. perinteiden mukaan. Tapahtuma on tärkeä niin sidosryhmille kuin
seuraväelle. Palkintosadetta saavat niin urheilijat kuin pitkän linjan seuratoimitsijat nuorten liikuttajista
vähän kokeneempaan seuratoimijaan. Juhla on myös ensimmäinen Pääsihteeri Jouni Backmanille, sekä
viimeinen istuvan hallituksen ja valtuuston jäsenille. Ilmassa on suuria tunteita.
TUL:n Pohjanmaan piirikin jatkaa omien juhlien viettoa. Tällä kertaa ollaan Seinäjoella ihan uuden konseptin
parissa, sillä Teatteri Eurooppa Neljä tulee varta vasten paikan päälle esittämään ohjelmaa niin lapsille kuin
aikuisille. Toivon hartaasti, että tullilainen seuraväki ottaa kopin tästä tilaisuudesta. Näytökset ovat
lauantaina 30.1.2016 klo 14.00 Pulupoi ja Poni ja klo 19.00 Kankkulan Kaivolla. Piirin juhlakahvitus pidetään
klo 17.00 alkaen nuorisokeskuksessa. Tilaisuudessa palkitaan piirin paras urheilija, nuori urheilija,
seuratoimija, seura, valmentaja ja luovutetaan elämäntyö –palkinto.

TAMMIKUU ON LOMAKKEIDEN TÄYTÖN AIKAA
H5 lomakkeiden täyttö tulee suorittaa verohallintoon, mikäli seura on maksanut palkkaa, palkkioita,
päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Huolehtikaa tiedot ajoissa, sillä verohallinto on ottanut yhä tiukemman
otteen myöhästymisiin. Lomakkeet löydät www.vero.fi sivustolta ja kirjautuminen onnistuu katso –
tunnisteella tai pankkitunnuksilla.
Kevätkokoukset tulee pitää 31.3.2016 mennessä. Kevätkouksessa hyväksytään menneen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä esitetään toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto. Kokouksessa
valitaan myös edustajat eri tahojen kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuutus tehdä valinnat.
Vuosikokouksen jälkeen toimihenkilömuutokset tulee ilmoittaa liittoon. Lomake ilmoituksesta löytyy
www.tul.fi sivustolta. Pitämällä tiedot ajan tasalla varmistat oikean postin saannin oikealle toimijalle. Tämä
on hyvä tehdä aika ajoin, vaikka muutoksia ei tulisikaan.
Henkilömuutoksista tulee myös ilmoittaa patentti- ja rekisterihallitukselle. Ne lomakkeet löytyvät
www.prh.fi sivustolta.

PIIRIKOKOUSKUTSU
TUL:n Pohjanmaan piiri ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.3.2016 klo 19.00 Seinäjoella
Työväenyhdistyksen kerhohuoneella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa
valitaan piirin puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä valitaan edustajat Turussa 21.22.5.2016 pidettävään TUL:n liittokokoukseen. Tervetuloa !
Ari Tuurinmäki
puheenjohtaja

Jarkko Tenkula
toiminnanjohtaja

TUL:n LÄNTISEN ALUEEN TOIMINTA ON KÄYNNISTYNYT 1.1.2016
TUL:n Pohjanmaan piiri yhdessä Varsinais-Suomen-, Satakunnan- ja Tampereen piirin kanssa muodostavat
TUL:n läntisen alueen. Me haemme aluetyöstä toiminnallisia ja urheilullisia vahvuuksia. Samalla turvaamme
sen, että TUL:n piireille turvataan tarvittavat palvelut.
Työnjako menee siten, että Esa J. Wahlman ja Jukka Nieminen vastaavat alueen koulutus ja
palvelutarjonnasta, Kimmo Kamppila aikuisten kunto ja terveysliikunnasta ja minä sain lasten ja nuorten
harrasteliikunnan. Palvelemme siis piirimme alueella entiseen tapaan kaikkien osa-alueiden parissa, mutta
alueellisesti omien painopisteiden saralla. Omalla kohdallani ei suurta muutosta tule, sillä mm.
nuorisoleirejä ja koulutuksia on vedetty alueellisesti jo muutaman vuoden ajan.
Ollaan avoimia, tulevaisuuteen suuntautuneita ja hoidetaan homma maaliin.

ALUEELLISET OSAAMISKESKUKSET
Suomalainen liikuntaelämä on myllerryksessä. SLU:n alueiden organisaatiomallia uudelleen järjestellään
VALO ry:n toimesta. Samanlaisia ilmiöitä on havaittavissa muissakin organisaatioissa. Meidän tavoitteemme
on olla yksi organisaatio muiden joukossa tuottamassa palveluja Suomalaiselle liikunta- ja seuraväelle.
Me järjestämme avoimia koulutustilaisuuksia ja leirejä, johon kuka tahansa voi osallistua. Otamme vastaan
koulutus- ja kouluttaja apuja toisista liitoista ja tarjoamme heille omaa osaamistamme.
Alueellisten osaamiskeskusten tavoitteena on luoda kaiken kattava palvelutarjotin lähemmäs seuraväkeä.
Haasteita on, mutta olemme rinta rinnan tunnustettavana kumppanina hankkeessa mukana.

APRILLIRISTEILY
TUL:n väki risteilee 1.-2.4.2016 Viking Gracella. Risteily on oivallinen paikka kohdata vanhoja tuttuja läheltä
ja kaukaa. Laivalla on eri lajien tapaamisia ja luentoja, sekä tietenkin laivan omaa ohjelmaa. Piirimme
alueelta on järjestetty bussikuljetus laivalle.
Risteilyliput tulee tilata Kaisa Nybergiltä kaisa.nyberg@tul.fi
Risteilyhinnat alkaen 84€ / hytti (inside four). Ole nopea.

NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA
TUL:n läntisen alueen leiri pidettiin Turun Sauvossa 4.-6.3.2016. Leirin hinta 50,- / osallistuja. Leirin
teemana on Italia. Luvassa on ”vierailu” muotiviikoilla, ravintolamaailmaan tutustuminen ja liikunta- ja
luontorata Italialaisittain.
Kesäleiri pidetään Seinäjoella heti koulujen päättymisen jälkeen. Tämä on varmaan mukava asia perheille,
jotka tuskastelevat alkukesän hoitopaikkaongelmien kanssa. No me helpotamme murheitanne yhden viikon
verran. Leiri pidetään 5.-10.6. perinteisenä telttaleirinä täyshoidolla. On ohjattua leikkiä, liikuntaa ja
lajikokeiluja. Sen lisäksi yksi päivä vierähtää Duudson Parkissa ja vaikka mitä. Tätä ei kannata missata. Hinta
99,- / osallistuja.
KOULUTUSTA
TUL:n Pohjanmaan piiri koulutti viime vuonna erityisesti Seuratoiminnan perusteita ja leiriohjaajia. Liitolla
on laaja ja edullinen kurssitarjotin. Nyt kannattaa tarttua kiinni ja tilata vaikka omalle seuralle oma kurssi.
Koulutusta löytyy niin ikiliikkujille kuin vertaisohjaajille, valmentajille ja joukkueenjohtajille. Tule mukaan
kouluttautumaan ja kehittämään itseäsi ja seuraasi.

TAPAHTUMIA
26.01.
30.01.
30.01.
30.01.
30.01.
31.01.
07.02.
20.-21.02.
04.-06.03.
16.03.
01.-02.04

TUL:n päivän juhla, Helsinki
Pulupoi ja Poni –teatteriesitys, Seinäjoki nuorisokeskus klo 14.00
TUL:n Pohjanmaan piirin juhla, Seinäjoki nuorisokeskus klo 17.00
Kankkulan kaivolla –teatteriesitys, Seinäjoki nuorisokeskus klo 19.00
TUL Joygames, Tampere, www.tuljoygames.fi
TUL Joygames, Tampere, Tuiketta talveen –tapahtuma
TUL Joygames, Tampere, Ryhmätanssikilpailut
Ikiliikkujan vertaiskoulutus, Kisakeskus
Lasten ja nuorten leiri Sauvossa
Piirikokous, Seinäjoki Työväenyhdistyksen kerhotila klo 19.00
Aprilliristeily, Viking Grace

Jarkko Tenkula

Joka kuukausi on liikuntakuukausi

