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1. JOHDANTO
TUL:n Pohjanmaan piiri on merkittävä aluetoimija liiton organisaatiossa. Piirimme on sitoutunut
toteuttamaan vuoden 2016 liittokokouksen määrittämää strategiaa kaikissa toimissaan. Haasteita
piirin toimintaan vuoden 2017 aikana toi jälleen kerran ”oman työntekijän” keikkaluonteinen työ.
Tällä piirin toiminnanjohtajan vastuualueeseen on kuulunut TUL:n nuorisotoiminnan kehittäjän
viransijaisuuden hoitaminen 31.8. saakka, jonka jälkeen uudelleen järjestelyin, uusituin
työtoimenkuvin toistaiseksi, ainakin 31.12.2018 asti.
TUL:n Pohjanmaan piiri kuuluu TUL:n läntiseen alueeseen, jonka muut toimijat ovat Tampere,
Satakunta ja Varsinais-Suomi. Alueen työntekijät olivat osana TUL kentän työntoimenkuvien
murrosta. Aikaisemmin alueella toimivien 3,5 työntekijän panos on muuttunut 2,5 työntekijään. On
tosin muistettava, että jokaisen piirin alueella on edelleen työntekijä. Millään muulla alueella
tällainen piiriverkko ei ole käytössä.
TUL:n läntisen alueen yhteinen tekeminen näkyy parhaimmillaan nuorten toiminnassa. Alueen
nuoret toimijat ovat hyvin verkostoituneet ja pitävät yhteyttä järjestötoiminnan ulkopuolellakin.
Käytännön toiminta näkyy parhaiten alueellisten leirin toteuttamisena ja yhteisen koulutuskalenterin
laatimisena. Jäsenseuroille tarjotaan alueilla toteutettavaa koulutusta ilman piirirajoja.
TUL:n Pohjanmaan piirin piirikokous pidettiin Seinäjoella 19.04 .2017. Piirin puheenjohtajana
jatkoi Ari Tuurinmäki Lapuan Ponnistuksesta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Koski Vaasan
Kiistosta. Piirihallitukseen palasi Matti Hourula Yksipihlajan Reimasta. Hän tuli erinomaista ja
rakentavaa yhteistyötä tehneen Esko Hyyrönmäen tilalle. Hänen vuodet tulivat täyteen. Muuten
piirihallitus jatkoi entisellään.
TUL:n Pohjanmaan piiri on toiminut vuoden aikana Sport Suomi keskisen alueen –
osaamiskeskuksen kehittämisessä. Toiminnanjohtaja on mukana alueen johtoryhmässä ja lisää
liikuntaa lapsille ja nuorille –työryhmässä. Työskentely on ollut hajanaista ja katkonaista johtuen
liikuntaelämän murroksesta ja alueellisten olympiatoimistojen synnyttämisessä. Tekemisestä
puuttui todellinen tahtotila.
Piirimme jäsenseurat ovat osallistuneet vaihtelevasti liiton järjestämiin tapahtumiin. Seuroja on
ollut mukana TUL JoyGames –tapahtumissa, aprilli- ja veteraaniristeilyillä, seurapäivillä ja
osallistuneet Liikkeelle! kuntokuukauden kävelykisaan ja tapahtumien järjestämiseen.
Piirimme voimainnäyte oli lokakuussa pidetty TUL Joygames –tapahtuma Seinäjoella. Tapahtuma
keräsi yli 2000 osallistujaa ympäri Suomen. Piirimme jäsenseurat, piirihallituksen jäsenet ja läntisen
alueen nuorisotiimi tekivät hienot kisat osallistujille.
Piirin taloudellinen tilanne on ollut vuoden aikana kohtalainen. Laskut on pystytty hoitamaan ja
maksuvalmius on ollut hyvä. Seinäjoen kaupunki on tukenut piirin toimintaa toimintavuoden aikana
perusavustuksella. Sen lisäksi muutamat yhteistyökumppanit ovat olleet erittäin tärkeässä asemassa
liiton toiminnan toteuttamisessa.

2. LIIKUNTATOIMINTA
TUL:n liikuntatoimintaa tehdään neljällä tasolla liitto-, alue-, piiri- ja seuratasolla, jonka
toimivuudesta tulee huolehtia kaikella tasolla. Merkittävin toimija on paikallinen seura, joka antaa
harrastusmahdollisuuksia lähellä ihmistä. Seurojen tukeminen ja kannustaminen esim. koulutusta ja
muita tarvittavia palveluja järjestämällä on tärkeää.
TUL:n alueilla ja piireissä noudatetaan liittokokouksen hyväksymää strategiaa liikuntapalvelujen
osalta. Liittotasolta eväät kentälle on tullut nuorisovaliokunnan linjauksina. Vuoden 2017 aikana
linjaukset valiokunnan linjaukset ovat selkeytyneet ja yhteys kenttään alue- ja piiritasolle on
parantunut. Tehtävää riittää vielä piirikohtaisten nuorisoverkostojen laatimisessa.
Aikuisten puolella vastaavasta huolehtivat harrasteliikuntavaliokunta, lajijaostot, ay-jaosto ja
veteraanijaosto. Toimialojen aktiivisuus vaihteli kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Liikunnan toimialan kenttätoimijat olivat lasten ja nuorten saralla Jarkko Tenkula ja aikuisten
Kimmo Kamppila. He auttoivat mahdollisuuksien mukaan tapahtumien järjestelyissä yms.
Valtakunnallisena aikuisten harrasteliikunnan vastaavana syksyllä aloitti Veli-Matti Nieminen.
2.1. LAJITOIMINTA JA AMATÖÖRIKILPAURHEILU/LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE
JA AIKUISILLE
TUL:n piiri järjestää muutamissa lajeissa omaa kilpailutoimintaa. Sen ensisijainen tarkoitus on
täydentää lajiliittojen kilpailutarjontaa, sekä antaa mahdollisuus vähän vähemmän tosissaan
kilpaileville lajien harrastajille.
TUL:n Pohjanmaan piiri on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka näkyy aktiivisuutena mm. joka
toinen vuosi järjestettävissä CSIT:n maailmankisojen järjestelyissä. TUL:n painopistelajit ovat
vahvasti edustettuina TUL:n Pohjanmaan piirien seuroissa. TUL:n Pohjanmaan piirin seuroista
osallistuttiin vaihtelevasti 13.-18.6.2017 pidettyihin CSIT:n maailmankisoihin Riiassa. Osallistujia
oli minifutiksessa ja tenniksessä, sekä nuorten päättäjien kansainvälisessä seminaarissa. Osallistujat
olivat Seinäjoen Sisusta.
TUL:n Pohjanmaan piiri/Sisu-Pallo edusti kansainvälisessä ay -jalkapalloturnauksessa maaliskuussa
Lahdessa TUL:a. Turnauksessa oltiin mukana kolmatta kertaa.
Seurojen kilpailutoiminta on pääasiallisesti lajiliittojen järjestämää toimintaa. TUL ja sen lajijaostot,
alueet ja piirit järjestävät sitä tukevaa ja täydentävää toimintaa seurojen lähtökohdat huomioiden.
Tällaisia lajeja ovat olleet mm. shakki ja pöytätennis.

2.2. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTATOIMINTA/LIIKKUVA LAPSUUS
TUL:n lasten ja nuorten liikunta voidaan jakaa kahteen eri sektoriin: lajitoimintaan ja perinteiseen
nuorisotoimintaan, joka sisältää leiri-, retki- ja kulttuuritoiminnan. Toteuttajia ovat TUL:n
lajijaostot ja nuorisovaliokunta ja -tiimit yhdessä piirin ja seurojen kanssa.
TUL:n nuorisovaliokunta ei jatkanut ”harrasteliikkujan –polun” suunnittelua, sillä se jäi erinäisten
hankkeiden ja projektien, sekä työntekijämuutosten jalkoihin. Valiokunnassa keskityttiin kivajalan
vahvistamiseen ja perustoimintojen vahvistamiseen. ”Harrasteliikkujan polun” rinnalle nousi
vähintäänkin yhtä tärkeänä ”seuratoimijan polun” toteuttaminen. TUL:n ja sen seurojen
nuorisotoiminnan tärkein tehtävä on lasten- ja nuorten harrasteliikunnan ja vapaa-ajan toimintojen,
sekä hyvinvoinnin ja sitä tukevien toimintojen lisääminen.
TUL:n Pohjanmaan piirin alueella toimii aktiivinen nuorisotiimi, joka on toteuttanut alueellista
toimintasuunnitelmaa täydennettynä paikallisilla toiminnoilla. Toiminnan lähtökohtana on ollut
matalankynnyksen harrastetoiminta ja kotouttaminen/yhteistyö vastaanottokeskusten kanssa.
Selkeästi seuroille suunnattua toimintaa ovat olleet pieni muotoiset kilpailut ja tempaukset esim.
Liikkeelle! tai Vappu –tapahtumat. Halisko on ollut mukana näissä tapahtumissa.
Nuorisotoiminnan painopisteenä oli Nuoret Päättäjät –koulutus. Piirimme alueelta osallistui
koulutukseen Annemari Keltamäki, Julia Pölönen ja Nea Kunto. Nuoret päättäjät koulutuksen
rinnalle leiritoiminnan kehittäminen oli vahvassa roolissa. Kaikki kolme leiriä pidettiin Sauvossa.
Alueleirillä oli ensi kertaa mukana maantieteellisesti kaikki piirit. Tosin Nokian Pyry kuuluu
juridisesti Satakuntaan.
TUL:n Pohjanmaan piirin nuorisojaosto järjesti yhdessä Seinäjoen Sisun kanssa toiminnallisia
lajipisteitä ja toiminnan markkinointia.
TUL:n joygames tapahtuma pidettiin Kemissä helmikuussa. Piirimme alueelta osallistujia oli
ryhmätansseissa. Syystapahtuma pidettiin Seinäjoella 26.-29.10. välisellä ajalla. Tapahtuma oli
erittäin onnistunut kokonaisuus. Tapahtumaa oli toteuttamassa Seinäjoen Sisun jalkapallo-,
painonnosto, pöytätennis-, sulkapallo- ja tennisjaostot yhdessä seuran kanssa. Jäsenseuroista
Kurikan Visa ja Sei-Ka-Do olivat lajivastuussa omista lajeistaan. Ison panoksen tapahtumaan antoi
liiton nuorisovaliokunta organisoiden yhdessä piirin ja Sisun nuorisotiimien kanssa disco- ja
showtanssin urheilutalolla.
Merkittäviä yhteistyökuvioita toteutettiin Suomen mailapelien liiton ja Seinäjoen liikunta-,
kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kanssa. Mailapelien liiton kanssa yhteistyössä toteutettiin
koululaiskiertue ja opetustilaisuuksia, sekä perheliikuntatapahtuma. Kulttuuriakaan ei unohdettu,
sillä RosKabaree –lasten yhtye toteutti kaksi keikka TUL Joygamesien yhteydessä.
Nuoriso-ohjaajien teemapäivät ”kohtaamiset” järjestettiin Ruka-Konttaisella 13.-17.9.
Tarkoituksena oli antaa eväitä elämysliikunnan –tapahtuman järjestämiseen ja samalla kiittää
mukana olleita ohjaajia menneen vuoden tapahtumista. Piirimme alueelta oli hyvä osanotto
tapahtumassa.

2.4. AIKUISTEN JA IKÄÄNTYVIEN HARRASTELIIKUNTA/LISÄÄ LIIKETTÄ
TUL:n kuntoliikunta muodostuu piirin seurojen kunto- ja terveysliikunnan osaamisesta. Piirin
tehtävä on tukea seuroja tapahtumien järjestämisessä. Piiri markkinoi seuroille liiton tapahtumia,
joihin seurat voivat osallistua. Tavoitteemme täyttyi osittain vuoden 2017 aikana.
Järjestyksessään 6. Liikkeelle! –kuntokuukausi on TUL:n kuntoliikuntajaoston järjestämä
syyskuussa pidettävä kuntotempaus, joka on otettu vastaan erinomaisesti piirimme alueella. TUL:n
seurat ovat järjestäneet omia Liikkeelle! –tapahtumia ja osallistuneet aktiivisesti liiton järjestämään
askel –tapahtumaan. Piirimme seurat osallistuivat hyvällä hengellä aktiivisesti kampanjaan.
Haastoimme kampanjan aikana liikkumaan monella eri tavalla. Haastoimme poliittisia ryhmiä,
yhteistyökumppaneita ja ammattiyhdistysliikettä osallistumaan yksin tai yhdessä Liikkeelle!
kampanjaan huonoilla tuloksilla. Samoin Seinäjoella pilotoitiin liikkuvin liikuntaseura haastekampanja.
Askelkisaan osallistui piirimme alueelta seuraavat joukkueet, seuraavanlaisin tuloksin:
Seurojen välinen kilpailu:
2. Kaskisten Veto (2)
17. Sisu-Kissut (56)
21. Levottomat jalat (51)
23. Jagges Angels (25)
38. Lakeuden kutsu

1080904
775983
753303
713429
209000

Kaskisten Vedon joukkueessa askelsivat Elmeri Koivisto, Meeri Sankala, Marita Koski ja Anna
Koivula.
Pohjanmaan alueella järjestettiin muutamia erillisiä Liikkeelle! –tapahtumia, jotka keräsivät
erinomaisesti osallistujia. Tapahtumia oli Kaskisissa, Seinäjoella, Vaasassa ja Lapualla.
Terveysliikuntaan ja testaukseen suuntaavat tapahtumat kiinnostavat ihmisiä. Täsät hyvä esimerkki
oli Kaskisten Vedon Vetoa liikuntaan –tapahtuma, jossa Tarja Tenkula ja Sirkka Penttilä tekivät
erinäisiä mittauksia.
2.4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
CSIT:n neljännet maailmankisat järjestettiin Riiassa. Lyhyen matkan olisi luullut houkuttavan
enemmän Suomalaisia osallistujia, mutta osallistujamäärä oli hivenen pienempi kuin Italiassa kaksi
vuotta sitten.
Piirimme alueelta tapahtumaan osallistui tenniksen pelaajia ja minifutaajia. Kaikki edustajat olivat
Seinäjoen Sisusta. Tenniksessä mukana olivat Jari Hakala ja Heikki Rantanen. Minifutiksen
joukkueessa pelasivat Annemari Keltamäki, Julia Pölönen, Nea Kunto ja Taija Luoma. Sen lisäksi
nuoret päättäjät osallistuivat kansainväliseen nuorten foorumiin ja pääsivät tapaamaan CSIT:n ylintä
johtoa.
Minifutisjoukkue sai kisoista pronssia ja tennis pelaajat upean määrän kansainvälistä kokemusta,
kuten naisetkin. Keli oli erinomainen ja henki hyvä.

2.5. MENESTYVÄ HUIPPU-URHEILU
TUL:n strategian mukaisesti huippu-urheilua toteuttavat seurat, lajiliitot ja akatemiat. TUL liittona
tukee seurojen urheilijoita mm. Vieno ja Väinö Salo –säätiön stipendeillä. Painopiste tuella on
nuorissa urheilijoissa. Pohjanmaan piirin urheilijat ovat hakeneet aktiivisesti stipendejä. Kriteereinä
on vähintään SM-mitali, useasti Suomenmestaruus.
TUL:n Pohjanmaan piirin seuroissa erityisesti voimailijat ovat kansainvälisen tason urheilijoita.
Piirin vahvimmat miehet ja naiset löytyvät Kokkolasta, Vaasasta ja Lapualta.
3. SEURAPALVELUT/ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA
Suomalaisen liikunnan ja urheilun menestystarina pohjautuu seurojen hyvinvointiin ja
seuratoimijoiden jaksamiseen ja heistä huolehtimiseen. Kaikki liikunta-alan toimijat haluavat
edesauttaa omia jäsenjärjestöjään voimaan ja jaksamaan paremmin, sekä lisäämään osaamista.
TUL:n piirin alueella seurapalveluista vastaa läntisen alueen seurapalveluvastaava Jukka Nieminen,
joka on myös liiton vastaava toimialallaan. Merkittävin aikaansaannos on ollut yhteiset alueelliset
koulutuskalenterit, sekä pieni muotoiset alueelliset suunnittelupalaverit. Läntisen alueen punainen
lanka onkin toteuttaa piireissä alueen ja liiton toimintaa.
TUL:n koulutustoiminta on laskenut viime vuosina. Haasteita on ollut kouluttajaverkoston
päivittämisessä ja materiaalien tekemisessä. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet koulutusmäärien
supistumiseen. Tämä on myös näkynyt piirimme alueella. Toimialakohtainen painopiste oli Nuoret
päättäjät –koulutuksessa. Piirimme osalta voimme olla tyytyväisiä, sillä osallistujia oli kolme. He
kaikki tosin olivat Seinäjoen Sisusta.
Yhteiskuntasuhteiden ja verkostoitumisen saralla piirissä on oltu aktiivisia ja onnistuneita. TUL ja
sen piiri onkin tunnustettu toimija Pohjanmaalla. Liikuntapoliittista vaikuttamista tehdään kaikkialla
tilaisuuden antaessa siihen mahdollisuuden.
Pohjanmaan piirin perinteinen palkitsemistilaisuus pidettiin Seinäjoella. Tilaisuuden ohjelmasta
vastasi Seinäjoen kaupunginteatteri ”Kuin ensimmäistä päivää” esityksellä. Vuoden 2017 tilaisuus
pidettiin Kokkolassa Snellman –talolla.
Piirin palkitut v.2017 (3.2.2018)
Vuoden urheilija: Tomi Halmesmäki, Lapuan Ponnistus
Vuoden nuori urheilija: Satu Pylväs, Kokkolan Jymy
Vuoden veteraaniurheilija: Uolevi Kahelin, Vaasan Kiisto
Vuoden valmentaja/ohjaaja: Sanna Räisänen, Kokkolan Jymy
Vuoden seuratoimitsija: Matti Haapala, Seinäjoen Sisu
Vuoden seura: Seinäjoen Sisu
Vuoden joukkue: Kokkolan Jymyn voimailijat
Elämäntyö palkinto: Eino Päivärinta
TUL:n aprilliristeily keräsi jälleen kaksi autolastillista pohjalaisia risteilemään ja kuuntelemaan
laadukkaita luentoja. Pääjoukko osallistujista oli Etelä-Pohjanmaan seuroista.

TUL:n seurapäivät järjestettiin Jyväskylässä marraskuussa. Pohjanmaalta oli osallistujia hyvin.
Seurapäivien ohjelmaan ei oltu tyytyväisiä. Parasta antia oli läntisen alueen oman väen tapaaminen
ja kohtaaminen, jossa käytiin tulevaisuuskeskustelua. Piirimme osallistujajoukko erottui muusta
porukasta, sillä se oli ylivoimaisesti nuorin ja naisellisin. Samaan aikaan pidettiin myös TUL:n
valtuuston kokous, johon osallistuivat Katja Kaivonen ja Antti Koski.
ANSIOMERKIT
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkit ja –mitalit
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ansiomerkit
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Pohjanmaan Piirin ansiomerkit
4. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSTYÖ
TUL:n Pohjanmaan piirin toiminnassa tasa-arvotyön tekijät ovat kentällä. Työ tehdään seuroissa,
kentillä ja niiden reunoilla. Jokainen tullilainen tekee tasa-arvotyötä huolehtiessaan niin omasta
kuin läheisensä osallisuudesta. Toiminta seuroissa ja jäsenten keskuudessa on avointa kaikille.
Kaikilla sukupuolilla tulee olla mahdollisuus ottaa osaa TUL:n ja sen seurojen toimintaan ikään,
ihon väriin, sosio-ekonoomiseen asemaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaan katsomatta.
Liiton seurat omaavat nämä arvot. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on jatkuvaa ja se vaatii
ajoittain rohkeita väliintuloja. Yhdessä olemme rohkeita.
TUL teki aloitteen loppuvuodesta ilmaisen rikosrekisteriotteen saamisesta urheiluseuroissa
toimiville ohjaajille. Tämä madaltaisi oletettavasti rikosrekisteriotteen hakemista. Asia on arka ja
herkkä, mutta asiallinen.
5. VIESTINTÄ
Piirimme viestintää hoidetaan perinteisesti seurakirjeillä, joita vuoden aikana tehtiin kaksi (2).
Valtaosa viestinnästä tapahtuu piirin facebookin kautta. Ongelmana on, että piirin sivujen seuraajien
määrä on alle 300, joten sitä ei voida pitää merkittävänä kanavana tiedonkulun välittämisessä. Piirin
kotisivuja päivitetään säännöllisesti.
Piirin haaste on saada seurojen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt ajanmukaisiksi. Seurat lähettävät
laiskasti liittoon toimintaselvityksiä ja yhteystietolomakkeiden muutoksia. Tähän tulisi saada
muutos näin liittojuhlavuoden vuoden alla.
6. MARKKINOINTI
TUL:n toiminta on laadukasta ja monipuolista. Sen avoimeksi ja julkiseksi tekeminen on
haasteellista mediakiinnostuksen vähäisyyden takia. Tärkeää on hyödyntää valtamedioissa
paikallisesti toteutetut valtakunnalliset tapahtumat, kuten TJG tai Liikkeelle! –kampanjat. Ne usein
nousevat esille ja ylittävät uutiskynnyksen. Seinäjoella järjestetty TJG –tapahtuma ylitti kahteen
otteeseen alueellisen kärkimedian uutiskynnyksen; ensin ennakkobuffina kuudella palstalla ennen
tapahtumaa ja tapahtuma sunnuntaina etusivulla värikuvalla, sekä sisäsivulla kolmella kuvalla ja
puolensivun jutulla.

TUL tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Sitä saadaan tekemällä hyviä ja laadukkaita tapahtumia,
jotka ovat kaikille avoimia. Sama pätee seurojen tekemiseen; jokaisen kuuluu tuntea olla tervetullut
joukkoomme.
Oman väen markkinoinnin tehostamisessa emme ole onnistuneet. Jokaisen viestin tulisi levitä
kenttään tehokkaammin.
7. HALLINTO
TUL:n Pohjanmaan Piiri ry:n toimisto sijaitsee Seinäjoella. Piirin toimintaa johtaa hallitus yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa. Vuoden aikana piiritoimistossa oli työkokeilussa Annemari Keltamäki.
Piirin vuosikokous pidettiin 19.04. Seinäjoella ty:n kerhohuoneella. Piirikokouksessa oli
edustettuna 10 jäsenseuraa ja 18 kokousedustajaa, sekä piirihallituksen yhdeksän jäsentä ja
toiminnanjohtaja. Piirikokouksen puhetta johti Ari Tuurinmäki.
Kokouksessa olivat seuraavat seurat ja henkilöt:
(KoJy: Katiina Nevala ja Kirsi Järvelä, Sisu-Pallo: Vesa-Matti Tulisalo, Seinäjoen Sisu: Nea Kunto
ja Annemari Keltamäki, Kisattaret: Seppo Ikola, Kaskisten Veto: Marita Lipponen, Jurvan Voima:
Reima Lyyluoma, Ykspihlajan Reima: Pekka Heikkilä, Matti Hourula ja Tuomo Hautala, PUS:
Matti Kuusi ja Pirkko Kuusi, KTU: Tapani Runnakko, Matti Seppälä ja Maija Seppälä, sekä TUL:n
piirihallitus: Ari Tuurinmäki, Antti Koski, Maria-Liisa Tuomisto, Lasse Laine, Riitta Keskinen Ja
Elmeri Koivisto. Lisäksi kokouksessa oli toiminnanjohtaja Jarkko Tenkula ja Marja-Leena
Saarinen.
TUL:n Pohjanmaan Piiri ry:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Ari Tuurinmäki (4/4)
(Ponnistus) ja varapuheenjohtajana on toiminut Antti Koski (3/4) (Vaasan Kiisto). Piirihallituksen
sihteerinä ja esittelijänä on toiminut Jarkko Tenkula (4/4).
Piirihallitukseen kuuluivat toimintavuoden aikana seuraavat henkilöt Esko Hyyrönmäki (0/1)
Ykspihlajan Reima, Maria-Liisa Tuomisto (3/4) Kokkolan Jymy, Esa Ahonen (1/4) Pietarsaaren
Into, Elmeri Koivisto (4/4) Kaskisten Veto, Riitta Keskinen (3/4) Vaasan Toverit, Tomi Kotoneva
(0/4) Seinäjoen Sisu, Katja Kaivonen (1/4) Kaskisten Veto, Tarja Tenkula (1/4) Kisattaret, Lasse
Laine (3/4) Ykspihlajan Reima ja Matti Hourula (3/3) Ykspihlajan Reima.
Piirihallitus kokoontui neljä (4) kertaa vuoden aikana. Yksi kokouksista ei ollut päätösvaltainen.
Kokouksissa käsiteltiin 55§. Piirihallitus kokoontui poikkeuksellisen harvoin ja joutui perumaan
kokouksen päätösvallattomuuden takia.
TUL:n Pohjanmaan piirin jäsenseurat:
Aumi-03, FC Jukolan Pallo ry, Butokuden, FC Kiisto ry, Gymnastik och Idrott Oravais Gnistan,
Jakobstad Bollklubben rf, Jeppis Power 2000 ry, Jokiperän Vinha, Kauhajoen Työväen Urheilijat
ry, Kiitopateri-92 ry, Kokkolan Jymy ry, Kokkolan Työväen Urheilijat ry, Lapuan Ponnistus-90 ry,
Larsmo Bollklubb rf, Nurmon Seihinka ry, Palosaaren urheiluseura ry, Perhon Liekki, Perhon
Urheilijat ry, Seinäjoen Karate-Do ry, Seinäjoen Sisu-Pallo ry, Seinäjoen Työväen Urheilijat ry,
Suomen Karate-Jutsu Renmei ry, Waasa Boxing Club, Vaasan Kiisto ry, Vaasan Tennis Vate ry,
Vaasan Työväen Nyrkkeilijät ry, Vaasan Työväen Purjehdusseura ry, Washide Shotokan Karate Do
ry, V.U.S. Himangan Roima ry, V.U.S. Huutoniemen Reipas ry; V.U.S. Inhan Taimi ry, V.U.S.
Jurvan Voima ry, V.U.S. Kaskisten Veto ry, V.U.S. Kauhavan Vesa ry, Kisattaret, V.U.S.
Kotirannan Kunto ry, V.U.S. Kurikan Visa ry, V.U.S. Laihian Kimmo ry, V.U.S. Pietarsaaren

Athlos ry, V.U.S. Pietarsaaren Into ry, V.U.S. Seinäjoen Sisu ry, V.U.S. Teuvan Tuisku ry, V.U.S.
Vaasan Toverit ry, V.U.S. Ykspihlajan Reima ry, V.U.S. Ähtärin Valpas ry, Vähänkyrön Kisa ry
Piirimme jäsenseuroissa on jäseniä 10996, joista yli 15 v. on 8052. Jäsenmaksunsa on suorittanut 29
seuraa, joka on 61,7 % jäsenseurojemme määrästä.

Piirin seurojen jäsenten edustus TUL:n luottamuselimissä 2017 (2016-19)
Hallitus
Maria-Liisa Tuomisto
Kokkolan Jymy
Valtuusto
Tarja Tenkula
Kisattaret
Katja Kaivonen
Seinäjoen Sisu
Varajäsen
Matti Hourula
Ykspihlajan Reima
Antti Koski
Vaasan Kiisto
Nuorisovaliokunta
Taija Luoma
Seinäjoen Sisu
Seurapalveluvaliokunta Tuurinmäki Ari
Lapuan Ponnistus
Tanssi- ja voimistelujaosto Tuomisto Maria-Liisa(varapj)
Kokkolan Jymy
Karatejaosto
Koskenkorva Mira
SeiKa-Do
Keilajaosto
Kovero Orvo
Seinäjoen Sisu
Tennisjaosto
Rantanen Heikki
Seinäjoen Sisu
Tennisjaosto
Hakala Jari
Seinäjoen Sisu
Jalkapallojaosto
Tulisalo Vesa-Matti
Seinäjoen Sisu-Pallo
Shakkijaosto
Pentti Latvala
Kurikan Visa

Alueelliset liikuntajärjestöt
TUL:n Pohjanmaan Piiri ry on Pohjanmaan Liikunta PLU:n ry: jäsenjärjestö. Piirimme seurat
saavat PLU ry:lta tarvittavat palvelut yhteisöjäsenyyttä vastaan. PLU:n jäsenalueella Seinäjoen Sisu
ry ja Lapuan Ponnistus ovat aluejärjestön jäseniä. Keski-Pohjanmaalla on päädytty suorien
seurajäsenyyksien kannalle. Seuroistamme Kokkolan Jymy, Ykspihlajan Reima, Kokkolan Työväen
Urheilijat ry, Pietarsaaren Into ry ja Himangan Roima ovat KePLi:n jäseniä.

Keski-Pohjanmaan Liikunta KePLi ry
Hallitus
Johanna Elo

Kokkolan Jymy

Pohjanmaan Liikunta PLU ry
Hallitus
Marjo Saranpää

Seinäjoen Sisu ry

Lajiliittojen luottamuselimet
SPL/valt. pj.
Arja Bondas
SPL/hall.vlk.
Arja Bondas

FC Kiisto
FC Kiisto

Lajiliittojen alue-ja/tai piiriorganisaatiot
SPL/K-P
Marko Palonen
Ykspihlajan Reima
Piirihallitus ja kilp.vlk. pj.
Christer Sjöblom
Larsmo BK
Piirihallitus
SPL Vaasa
Bondas Arja
FC Kiisto
Piirin puheenjohtaja ja alueellinen elinv. seura puheenjohtaja

SPL/Vaasa
SPL/Vaasa
EP:n lentop.

Tenkula Jarkko
Seinäjoen Sisu ry
Ehdollepanotmk puheenjohtaja
Ikola Seppo
Seinäjoen Sisu ry
SPL Vaasa Tuki ry jäsen
Katariina Järvinen
Vaasan Kiisto

8. TALOUS
Piirin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin, yhteistyösopimuksiin ja tapahtumien
osallistumismaksuihin. Seinäjoen kaupunki on tukenut piirin toimintaa vuosittain 1000 euron
toiminta-avustuksella.
TUL tukee piirin toimintaa antamalla työntekijäresurssin käyttöön. Työntekijäresurssi jakaantuu
Pohjanmaan piirin osalta koko alueelle. Toiminnanjohtaja hoiti lasten- ja nuorten toimialaa
viransijaisena 31.8. asti, jonka jälkeen hänet vakinaistettiin toimialan vastaavaksi. Työnsä ohella
hän hoitaa Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajuutta ja futsalin/jalkapallon lajipäällikkyyttä.
Piirin taloudellinen tilanne on ollut koko tilikauden ajan vakaa.
9. LIITTEET
TUL:n Pohjanmaan Piiri ry:n palkitut (2013 -2017)
Vuoden urheilija
2013 Benedek Olah
2014 Tuomas Hautala
2015 Tuomas Hautala
2016 Benedek Olah
2017 Tomi Halmesmäki

pöytätennis
voimailu
voimailu
pöytätennis
voimailu

Seinäjoen Sisu
Lapuan Ponnistus
Lapuan Ponnistus
Seinäjoen Sisu
Lapuan Ponnistus

Vuoden nuoriurheilija
2013 Aapo Ylä-Autio
2014 Jim Aalto
2015 Rasmus Pöyhtäri
2016 Jere Keskinen
2017 Satu Pylväs

voimailu
pyöräily
jousiammunta
yleisurheilu
voimailu

Lapuan Ponnistus
Jurvan Voima
Himangan Roima
Vaasan Toverit
Kokkolan Jymy

voimailu
voimailu

Kokkolan Jymy
Kokkolan Jymy

voimailu

Vaasan Kiisto

jalkapallo
pyöräily

FC Kiisto
Jurvan Voima

voimailu

Kokkolan Jymy

Vuoden veteraaniurheilija
2013 Torsten Ruotsala
2014 Torsten Ruotsala
2015 –
2016 2017 Uolevi Kahelin
Vuoden joukkue
2013 FC Kiisto/edustus
2014 Jurvan Voima
2015 –
2016 –
2017 Kokkolan Jymy

Vuoden valmentaja/ohjaaja
2015 Mats Finne
2016 Mikko Aalto
2017 Sanna Räisänen
Vuoden seuratoimitsija
2013 Jari Sipi
2014 Tytti Läntinen
2015 Matti Kuusi
2016 Veikko Vierimaa
2017 Matti Haapala
Vuoden maineteko
2013 Hallihanke
2014 Lakeuden Kisat
2015 –
2016 –
2017 –
Elämäntyö –palkinto
2013 Aila Haapala
2014 Eila Pohjonen
2015 Anja Auvinen
2016 Tapio Häkkinen
2017 Eino Päivärinta

voimailu
pyöräily
tanssi

Kokkolan Jymy
Jurvan Voima
Kokkolan Jymy

Himangan Roima
Vaasan Toverit
Palosaaren Urheiluseura
Ykspihlajan Reima
Seinäjoen Sisu

Seinäjoen Sisu
Seinäjoen Sisu ja Sisu-Pallo

Vaasan Toverit
Kokkolan Jymy
Ykspihlajan Reima
Vaasan Toverit
Ykspihlajan Reima

