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SEURAKIRJE  21.8.2017 

ARVOKISOISTA TOISIIN 

Suomalainen penkkiurheilija huokailee tapahtumasta toiseen. Ei aukea mitalitili, ei nouse Suomen lippu tai 

kuulu Maamme –laulu. Missä on siis vika ? Jotain tehdään oikeinkin, sillä pallopeleistä ainakin koripallo, 

lentopallo ja salibandy sykähdyttävät otteillaan jääkiekon rinnalla. Uusi sukupolvi on löytänyt uudet idolinsa 

ja lajinsa. 

Menestyksen takaa löytyy kansainvälisten tutkimusten mukaan monipuolinen lapsuus- ja nuoruusajan 

urheilullisuus. Lajit ja niiden harjoittelu eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Lajikateus ja 

putkinäköisyys ovat yksi suurimpia haasteita kulttuurissamme. Meillä on paljon lupaavia ja lahjakkaita 

nuoria, jotka katoavat yhtäkkiä. Meidän tulee löytää kanavat, jotka takaavat urheilun harjoittelun ja 

opiskelemisen toisiaan häiritsemättä. Sama linja tulisi jatkua myös armeijan harmaisiin siirryttäessä. 

Kajaanissa on saatu hyviä kokemuksia akatemiaharjoittelusta ja armeijan yhdistämisestä. 

Suurimmat haasteet löytynevät kuitenkin tekijöistä itsestään. Ollaanko riittävän vaativia itselleen? Toki 

voidaan vaatia liikaakin. Ollaanko mukavuuden haluisia ja mennään sieltä missä aita on vähän matalampi? 

Niinpä niin ja merkitystä on myös lahjakkuudella ja sosioekonomisella asemalla.  Yhä useammalla lapsella ei 

ole mahdollisuus harrastaa haluamaansa lajia. Tämä korostuu kasvukeskuksissa, mutta erityisesti 

pääkaupunkiseudulla. Meidän seuroissa ja liitossa tulee tarjota mahdollisuuksia mahdollisille pudokkaille 

muiden lasten ja nuorten rinnalla. 

TUL:n Pohjanmaan piirin syksy on toiminnan täyteinen. Syyskuussa pyörivä Liikkeelle! –kuntokuukausi ja 

askelkisa liikuttaa koko piirin alueella. Tänä vuonna on haastettu erikseen mukaan liikkumaan 

haastekampanjalla työyhteisöjä, ammattiosastoja ja yhteistyökumppaneita seurojen lisäksi. 

Mielenkiintoista katsoa kuinka haasteeseen vastataan. 

TUL nuoret valtaavat syyskuun alussa Konttaisen Rukalla. Ohjelmassa on elämykselliset koulutus- ja 

virkistyspäivät 6.-10.9. Tämä perinteiseksi muodostuneella tapahtumalla on suorastaan voimaannuttava 

vaikutus. Koulutuksellisena teemana selviytymisen lisäksi on kansainvälisen leirin suunnittelu 

Kisakeskuksessa v. 2019 TUL:n täyttäessä 100 vuotta. Pääjuhlaa vietetään Helsingin jäähallissa 15.6. 

Lokakuussa juhlitaan ja liikutaan TULjoygames –tahdissa Seinäjoella. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna 

tanssitaan, pelataan ja liikutaan urheilutalolla ja monitoimihallilla. 

Marraskuussa herätetään henkiin uudelleen seuraväen tapaamiset Vaasa-Uumaja-Vaasa välillä. Matka on 

erinomainen tapa muistaa ansioituneita toimijoita ja verkostoitua seurojen toimijoiden kanssa. 

 

http://www.tulpohjanmaa.com/
https://www.facebook.com/tulpohjanmaa
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NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA  

TUL:n läntisen alueen Riemuleiri pidettiin Turun Sauvossa  heinäkuussa.  Heinäkuun alku olikin leirielämän 

makuinen, kun samaan aikaan Kisiksessä pidettiin Pohjantähti 30 v- juhlaleiriä. Kesäleirillä päästiin 

kokeilemaan uusia lajeja mm. capoeiraa, suppailua ja mbx –pyöräilyä. Pitkästä aikaa leirillä oli myös disco. 

Huhun mukaan meno oli ollut hikistä ja vauhdikasta. Illan päätteeksi ei ollut tarvinnut nukkumattia kauaa 

odotella. 

          

Leireily läntisellä alueella jatkuu Sauvossa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tällä kertaa 

viikonloppuleirin teemana on ”Disney”, joten nyt kaikki Iines ja Aku asusteet esille ja auto kohti Sauvoa.  

          

                    

           



TUKEA TOIMINTAAN 

Nyt on KKI –tukea haettavissa aikuisten harrasteliikunnan kehittämiseen. Kunnossa kaiken ikää myöntää 

taloudellista tukea terveyden edistämiseen hanketuen kautta. Lisätietoja hanketuen hausta 

www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki  

 

LIIKKEELLE! –KUNTOKUUKAUSI JA ASKELKISA 

TUL järjestää ja kannustaa seurojaan järjestämään syyskuun aikana Liikkeelle! –tunnuksien alla kaikille 

avointa harrasteliikuntatoimintaa ja erillisiä teemakohtaisia päiviä. Tällaisia voisivat olla esim. yhteiset 

metsäretket, valokuvasuunnistus, perheliikuntatapahtumat, isät/äitit  vs lapset palloilupelit jne. Tärkeintä 

on liikunnan ilo ja riemu, sekä yhdessä oleminen. 

Mistä löytyy Pohjanmaan piirin askeltavin ja aktiivisin kuntoliikuntaseura. Se selviää syyskuun lopussa, sillä 

silloin on yhteenvedon aika. Pyytäisinkin teitä lähettämään listaa tapahtumista, joita voisi markkinoida 

Liikkeelle! kamppiksen alla.  

Askel –kisaan ilmoittautuminen on helppoa. Tarvitse nelihenkisen joukkueen, askelmittarin tai sovelluksen 

ja reipasta mieltä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.tul.fi/aikuisliikunta sivuston kautta. Osallistujien kesken 

arvotaan palkintoja mm. matka- ja koulutuslahjakortti. Sivuilta löydät tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat 

ohjeet. 
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TUL JOYGAMES 27.-29.10. SEINÄJOELLA 

Vuoden toinen TJG –tapahtuma pidetään lokakuun lopussa Seinäjoella. Maakuntakeskuksessa on tuttu 

paikka, sillä TJG on nähty Seinäjoella aikaisemmin lokakuussa 2006 ja helmikuussa 2010. Sen lisäksi 

Lakeuden Kisat valtasivat kaupungin kesäkuussa 2014. Nyt on nokka kohti TUL:n 100 v. juhlia, mutta ennen 

sitä vietetään TJG:t alta pois. 

Totuttuun tapaan Seinäjoen tapahtumassa on muutakin ohjelmaa, kuin vain urheilua ja kilpailuja. Mukaan 

mahtuu kulttuuria lastenkonsertin merkeissä ja oheistapahtumia mailapelien liiton kanssa. Tärkeimmät 

kumppanit tapahtumalle ovat järjestävät seurat ja Seinäjoen kaupungin liikuntatoimi.  

 

Ohjelmassa on junioreille kilpailumielessä disco- ja showtanssia, katutanssia, futsalia, jalkapalloa, karatea, 

shakkia, pöytätennistä ja voimailulajit. Myös varttuneemmat urheilijat saavat osallistua lajeihin lukuun 

ottamatta futsalia ja jalkapalloa. Lisäksi on mahdollisuus päästä kokeilemaan tennistä, pöytätennistä, 

sulkapalloa ja squasia. 

Toiminta painottuu Seinäjoen urheilutaloon ja Elisa-monitoimihallille. Ruokailu tapahtuu urheilutalolla ja 

majoittuminen Marttilan koulussa tai yhteistyökumppaniemme hotelleissa Cumuluksessa ja Sokos 

hotellissa. Varaukset kannattaa tehdä nopeasti. 

Tapahtumaa koskevat tiedot löytyvät www.tuljoygames.fi  

ANSIOMERKIT 

TUL:n kultainen seuratyö -ansiomerkki, TUL:n kultainen ansiomerkki sekä Suomen liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansioristit ja ansiomitalit ovat nyt haettavana. Seurojen tulee toimittaa 
ansiomerkkihakemukset piirin hallitukselle 15.9.2017 mennessä. 
 
Piirin lausunnolla varustetut hakemukset tulee toimittaa TUL:oon 10.10.2017 mennessä. 
 

http://www.tuljoygames.fi/


TUL toimittaa Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristien ja ansiomitalien hakulomakkeet 
opetusministeriöön 31.10.2017 mennessä. 
 
Hakemukset tulee täyttää huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt lomakkeet voivat johtaa hylkäämiseen. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
 
TUL:n ansiomerkkien hakemuslomakkeita on saatavissa TUL:n keskustoimistosta ja piiritoimistoista ja liiton 
nettisivulta www.tul.fi.  
OKM:n ansiomerkkien hakemuslomakkeet osoitteesta http://www.minedu.fi/tunnustukset-ja-ansiomerkit 
 

SULTRADE YHTEISTYÖ 

TUL:n jäsenseuroilla ja seurajäsenillä on nyt mahtava tilaisuus hyödyntää uusi jäsenetumme.  

TUL:n yhteistyö Sultraden kanssa mahdollistaa laadukkaiden urheiluvaate ja -välinemerkkien hankinnan 

edulliseen jäsenhintaan. 

 

Tutustu tuotevalikoimaan ja hyödynnä seuraetusi jo nyt! 

 

 

 

 

http://www.minedu.fi/tunnustukset-ja-ansiomerkit


 

UNELMA PAREMMASTA –SEMINAARI 8.-9.9. KISAKESKUKSESSA 

”Seminaarissa yhdistyy eri sukupolvien kokemukset ja nuorten päättäjien unelmat matkalla kohti TUL:n 

100-vuotisjuhlavuotta 2019 sekä silloin järjestettävää liittojuhlaa, Kisakeskussäätiön hallituksen 

puheenjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister summaa.  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.tul.fi 

 

 

 

TUL:n veteraanien kulttuurikatselmus 11.-12.11.2017 Tampere 

Hyvän suosion saanut tapahtuma järjestetään tällä kertaa Tampereella. Tapahtumaa tuottamassa ovat 

TUL:n lisäksi Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL  ry, Työväen Näyttämöiden liitto TNL ry ja 

Suomen Työväen musiikkiliitto STM ry.  

Tilaisuudessa on mahdollisuus laulaa yksin, ryhmässä tai kuorossa, soittaa instrumenttejä yksin tai yhtyeen 

kanssa, sekä tanssia. Sitä tehdään myös yhteisessä illanvietossa, joka järjestetään lauantai-iltana. 

Lisätietoja tapahtumasta löytyy TUL:n verkkosivuilta tai Tampereen piirin toimistosta Jukka 

Nieminen@tul.fi gsm. 045 773 021 22 

 

 

http://www.tul.fi/
mailto:Nieminen@tul.fi


 

 

Seinäjoki 27.-29.10.2017 

www.tuljoygames.fi 

disco- ja showtanssi, futsal, jalkapallo, 

karate, pöytätennis, shakki, squash, 

sulkapallo, tennis ja voimailu, sekä 

oheisohjelmaa.  

http://www.tuljoygames.fi/

