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SEURAKIRJE 13.3.2017
KUNTAVAALEILLA VALITAAN LIIKUNNAN JA KASVATUKSEN PÄÄTTÄJÄT KUNTIIN
Huhtikuun 9. päivänä pidetään kuntavaalit. Maakuntahallintouudistuksen jälkeen kuntiin jää päätettäväksi
mm. liikunnan, nuorison ja terveyttä edistävän toiminnan liittyvät asiat. On siis tärkeää, että
kunnanvaltuustoissa ja alan lautakunnissa on päättäjiä, jotka ymmärtävät liikunnan ja seuratyön
merkityksen terveyttä edistävänä toimijana. Se toiminta alkaa jo nuorena. Hyvä suhde liikunnalliseen
elämäntapaan syntyy jo nuorena. Sitä helpotetaan huolehtimalla seurojen ja seuraväen hyvinvoinnista,
matalankynnyksen toiminnan luomisesta, lähiliikuntapaikoista, kuntien avustuksista sekä tavoitellaan alle
18 v. harrastajille maksuttomia harjoitusvuoroja. Muista siis äänestää.
BENEDEK OLAH VUODEN URHEILIJA
TUL:n Pohjanmaan piiri piti lämminhenkisen juhlatilaisuuden Kokkolassa Snellman –talolla 19.2.2017.
Tilaisuuden ohjelmasta vastasivat Kokkolan Jymyn tanssiryhmät. Seura palkittiinkin vuoden seurana
tilaisuudessa. Vuoden urheilijana palkittiin mainetta niittänyt Benedek Olah Seinäjoen Sisusta. Nuorena
urheilijana palkittiin Jere Keskinen Vaasan Tovereista. Vuoden seuratyöntekijänä palkittiin Veikko Vierimaa
Ykspihlajan Reimastaja nuorena S-ryhmän palkitsemana S-seuratyöntekijänä Julia Pölönen Seinäjoen
Sisusta. Vuoden valmentajana palkittiin Jurvan Voiman pyöräilijöiden Mikko Aalto. Elämäntyöstä
tullilaisuuden ja seuratyön eteen tehdystä työstä palkittiin Tapio Häkkinen Vaasan Tenniksestä.
Mainittakoon vielä, että Benedek Olah palkittiin myös TUL:n parhaana urheilijana TUL:n päivän juhlassa.
Pohjanmaalle tuli muistamisia, sillä Taija Luomaa muistettiin vuoden nuorena toimijana ja Tomi Kotonevaa
muistettiin vuoden nuorisotoimijana.
Lajiensa parhaina palkittiin Benedek Olah pöytätennis ja Tomi Halmesmäki voimanosto.
KEVÄT ON KOKOUSTEN PIDON AIKAA
Seurojen sääntömääräiset vuosikokoukset tulee pitää 31.3.2017 mennessä. Kevätkouksessa hyväksytään
edellisen 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 19.4.2017 klo 18.30 Seinäjoella
Työväenyhdistyksen kerhohuoneella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa
valitaan piirin varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Pääsihteeri Risto Korpela
vierailee kokouksessa. Olette lämpimästi tervetulleita kokoukseen.
Kokouksen esityslistan saa ennakkoon printattuna piirin kotisivuilta. Sama koskee muutakin
kokousmateriaalia.
Ari Tuurinmäki
puheenjohtaja

Jarkko Tenkula
toiminnanjohtaja

APRILLIRISTEILY
TUL:n väki risteilee 7.-8.4.2017 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.
Matti ja Maija myöhäiset voivat kysellä risteilylippuja Kaisa Nybergiltä kaisa.nyberg@tul.fi
NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA
TUL:n läntisen alueen leiri pidettiin Turun Sauvossa 03.-05.03.2017. Leirin teemana oli sirkus. Turun
sirkuksen opettajat jakoivat tietojaan ja taitojaan aktiivisille leiriläisille.
Kesäleiri pidetään Sauvossa 02.-07.07. Leirin hinta on 100 euroa. Leirille järjestetään bussikuljetus. Leirillä
tutustutaan lajeihin mm. mbx, suppailu ja paljon muita lajeja, sekä luonnossa liikkumista. Esite valmistuu
maaliskuun aikana.
TUKEA TOIMINTAAN
TUL jakaa vuosittain Vilho ja Vieno Salo –säätiön apurahoja, sekä JHL apurahoja. Vuosittain myös
pohjalaiset nuoret saavat tukea toimintaansa. Nuoret SM-mitalistit, nyt kannattaa hakea tukea. Tarkemmat
ohjeet löytyvät www.tul.fi –sivustolta. Sama ohjeistus koskee JHL apurahaa.
KKI –haku on käynnissä. Tukea jaetaan terveyttä edistävän toiminnan tukemiseksi varttuneemmalle väelle.
KKI –haku on erinomainen keino rakentaa yhteistyökuvio esim. useamman seuran kanssa. Lisätietoja saat
www.kki.fi –sivustolta
Molempien hakuaika päättyy 31.03.2017.
VETERAANIPÄIVÄT 05.-06.2017 VANTAALLA
TUL:n veteraanijaosto järjestää perinteisen veteraanipäivät pääkaupunkiseudulla. Ohjelmassa on mukavaa
yhdessä oloa. petankkia, tanssia ja kulttuuripainotteinen juhla.
Lisätietoja tapahtumasta löydät www.tul.fi –sivustolta tai marjo.lehtinen@tul.fi
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