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SEURAKIRJE 3 / 2018
TUL SATA JÄRJESTELYT TÄYDESSÄ VAUHDISSA
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry viettää ensi vuonna 100 v. juhliaan koko vuoden ajan. Liitto
juhlii seuroissa, piireissä, alueella eli ihan kaikkialla missä tullilaista seuratyötä tehdään. Tehdään
yhdessä upea juhlavuosi.
Juhlavuoden järjestelyt ovat täydessä vauhdissa. Juhlatoimikunta projektipäällikkö Mirjam
Beekmanin johdolla yhdessä TUL:n hallituksen, henkilökunnan ja eri työryhmien kanssa. Tämä
porukka kokoontuu Kisakeskukseen 16.-17.6. jossa paalutetaan juhlavuoden kokonaisuus
pakettiin.
Juhlavuosi alkaa tammikuun 26 päivänä perustajaseurojen julistuksen allekirjoituksella sekä TUL:n
päivän juhlalla. Liittojuhlaviikonloppu on Helsingissä 14.-16.6. Ohjelmassa on urheilua, näytöksiä ja
kohtaamisia. Liittojuhlaviikkoa edeltää nuorten kansainvälinen leiri Kisakeskuksessa. Varsinainen
liittojuhlaleiri pidetään Sauvossa heinä-elokuun vaihteessa.
TUL:n Pohjanmaan Piiri juhlii ja haastaa seuroja juhlimaan kanssaan yhteistä pitkää taivalta.
Piirimmekin täyttää 100 vuotta ja varsinaiset juhlat vietetään keväällä Palosaaren järjestötalolla.
Samalla museossa avataan TUL 100 juhlanäyttely. Näyttely koostuu kymmenestä liiton rollapista,
sekä yhdestä piiri rollapista.
Onko sinun seurallasi ikimuistoista valokuvaa piirintapahtumasta, jossa seurasi on pääosassa ja se
kuvastaa meidän toimintaa? Jos tällainen löytyy, niin lähetä se jarkko.tenkula@tul.fi niin se voi
löytyä rollapista. Kuvien toimitusaika päättyy syyskuun loppuun mennessä.
ILMOITA OMA JUHLAVUODEN TAPAHTUMA OSAKSI TAPAHTUMIEN SARJAA
TUL:n liittojuhlaa juhlitaan maakunnissa. Sinun seurasi kilpailu, leiri tai tapahtumien sarja voi olla
osa juhlavuotta. Täytä hakemus TUL:n uusilta verkkosivuilta ja ole mukana tekemässä vuoden
hienointa ja monipuolisinta liikunta- ja kulttuurijuhlaa, TUL 100 tapahtumaa.

JOUKKOJEN JUHLA –NÄYTÖS JÄÄHALLILLA 15.6.2019
TUL:n liittojuhlan yksi huippuhetkistä eletään ja koetaan yhdessä Helsingin jäähallissa 15.6.2019
kun sadat liikunnan harrastajat valtaavat estradin. Perinteinen voimistelunäytön muuttuu 100
vuotisen historian läpikäymiseksi eri lajien tahdittaessa tunnelmaa.
Olisi todella hienoa nähdä pohjalaisia voimistelijoita, jalkapalloilijoita, pyöräilijöitä,
lentopalloilijoita ja vaikka mitä mukana esityksessä. Nyt tarvitaan miehiä ja naisia, nuoria ja
vanhoja. Kaikille löytyy paikka esityksessä. Eri lajien urheilijat esiintyvät omissa asuissaan, omissa
uniformuissaan. Urheilijoilla on mahdollisuus urheilla ja tehdä kulttuuria. Itse sanoisin sen siten,
että urheilijoilla on mahdollisuus yhdistää ne ja ottaa taiteen mukaan osaksi urheilua.
Seuroja pyydetään lähettämään arvioita esityksiin osallistumisista 30.9.2018 mennessä. Tämän
jälkeen alkaa yhteisharjoitukset. Ollaan rohkeita ja otetaan osaa !
RIEMULEIRI NOKIALLA 29.7.-3.8.2018
TUL:n läntisen alueen kesäleiri pidetään Nokialla 29.07. -03.08.2018. Kesäleirin hinta on 100,Sisarale 10,- Nokian Kuusisto tarjoaa hienot puitteet kesän parhaalle viikolle. Yöpyminen tapahtuu
teltoissa, mutta alueella on mahdollisuus yöpyä sisätiloissa kelien yltyessä huonoksi.
Ohjelmassa on perinteisiä leirilajeja, haasteotteluita, uintia, onkimista, leiriolympialaiset ja
päiväretki Särkänniemeen.
Pohjanmaalta lähtee bussikuljetus 29.7. ja paluu tapahtuu 3.8. Lähtö paikka määräytyy leiriläisten
mukaan. Kuljetus kuuluu mukaan leirimaksuun, kuten päivä Särkänniemeenkin. Ilmoittautumiset
sähköpostiin jarkko.tenkula@tul.fi tai lomakkeella, joka löytyy piirin sivuilta.

NUORET PÄÄTTÄJÄT
Nuoret päättäjät koulutus alkaa syksyllä 2018. Oletko sinä seuraava TUL:n Pohjanmaan piirin
koulutettu nuori päättäjä. Koulutus on tarkoitettu 16 – 25 vuotiaille tulevaisuuden seuraosaajille.
Voit olla jo mukana seuratoiminnassa tai olet sitä vahvasti harkinnut. Haluat vahvistaa osaamistasi
ja kehittää seuraasi. Jos vastaus on kyllä, niin ilmoittaudu mukaan. Haku koulutukseen päättyy
31.8.2018. Lisätietoja koulutuksesta voi kysyä piiritoimistosta. Ilmoittautumiset lomakkeella
www.tul.fi sivustojen kautta.
Koulutuksen hinta on 300 euroa ja se sisältää neljä lähijaksoa; kaksi syksyllä 2018 ja kaksi keväällä
2019. Koulutukseen voi tulla kansainvälinen osio, mutta se ratkeaa EU-rahoituksen ratkettua.
Koulutuksessa läpikäydään seuratoimintojen perusteita, viestintää, markkinointia, tapahtumien
järjestämistä ja perehdytään vierailujen avulla, sekä omia kokemuksia jakamalla seurojen arkeen.
Edellinen koulutus oli erittäin onnistunut saadun palautteen perusteella. Pohjanmaan piirin
alueelta osallistujia oli kolme viime vuoden koulutuksessa.

ANSIOMERKKEJÄ HAETTAVISSA
Juhlavuoden lähestyessä on mukava muistaa ihmisiä ansiomerkeillä. TUL:n Pohjanmaan piirillä on
käytettävissä kaksi ansiomerkkiä, kultainen ja hopeinen, sekä se myöntää myös TUL:n kultaisen
seuratyömerkin ansioituneesta seuratyöstä. Ansiomerkkien hinnat ovat 20,-kpl. Suurimmissa
erissä (10 kpl) ota yhteys erikseen hinnasta. TUL myöntää vuosittain kultaiset ansiomerkit.
Liiton ansiomerkkien haku tapahtuu lomakkeella joka löytyy liiton verkkosivuilta ja piirin
ansiomerkit piirin lomakkeella. Opetus- ja kulttuuriministeriön merkit haetaan www.minedu.fi
sivuston kautta. Täyttäkää hakemukset hyvin ja muistakaa allekirjoittaa ne.
Ansiomerkkien hakemukset tulee tehdä 15.9.2018 mennessä piiritoimistoon. Piirin ja liiton
ansiomerkit jaetaan piirin 100 v. juhlissa Vaasassa.

SEUROJEN VUOSI-ILMOITUKSET JA SEURAKIRJEENVAIHTAJAT (HOX HOX)
Vuosikokoukset on pidetty toukokuun loppuun mennessä. Useilla seuroilla on käytössään yhden
kokouksen säännöt, joten kevätkokouksen jälkeen tulee lähettää liittoon vuosi-ilmoitukset ja
seurayhteystiedot. Niitä onkin palauteltu ihan mukavasti, mutta vielä muutamia puuttuu.
Puheenjohtajat ja sihteerit hoidettahan asian kuntoon ensitilassa. Kiitos! Linkki lomakkeeseen
löytyy www.tul.fi sivustolta.

TUL 100 – ROCK, RAUHA JA RAKKAUS
Sunrise Avenue Seinäjoen stadionilla 10.8.2018. Mukana myös Jonne Aaron ja LEO. Nyt jaetaan
TUL 100 infoa vähän rockimmissa puitteissa. Liput tilaisuuteen 69,- sis. lounaan, kenttälipun K-18
ja TUL 100 infon. Paikkoja on 20, joten hopi, hopi.

Mainittakoon, että yhtyeen rumpali Sami Osala on ”vanha” liittojuhlakävijä Seinäjoen Sisun
jalkapallojoukkueen riveissä.

PIIRIN SYYSRISTEILY 13.10.2018
TUL 100 infoa jaetaan myös seuroilla syksyn seuraristeilyllä, joka järjestetään liittojuhlan teemalla.
Risteilyllä kuullaan kuumimmat tipsit liittojuhlan järjestelyistä ja ohjelmista. Paikan päälle on
kutsuttu liittojuhlan projektipäällikkö Mirjam Beekman.
Risteilynhinta on 100 euroa. Hinta sisältää ohjelman, kokoustarjoilun ja saaristolaispöydän
paluumatkalla, sekä kuljetukset Uumajan päässä. Lähtö on aamulla klo 09:00 ja paluu on puolen
yön jälkeen.

JOUKKOJEN JUHLA –KAIKKIEN MAHDOLLISUUS ITSENSÄ ILMAISUUS
Valitse suosikkikohtauksesi ja ilmoittaudu mukaan piirin toiminnanjohtajalle!
Joukkojen juhla on ammattilaisten suunnittelema kokonaistaideteos, jossa tärkeinä elementteinä
liikunnallisten kohtausten lisäksi ovat musiikki, valo, projisoinnit ja visuaalisuus. Juhlan
kokonaisuus etenee historiaan liittyvien kohtausten kautta kohti tulevaisuutta. Juhla on näyttävä
kokonaisuus, johon kaikki voivat osallistua joko esiintyjinä tai katsojina. Juhla yhdistää yhteiseen
tapahtumaan voimistelijat, urheilijat ja kuntoliikkujat.
Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua yhteisölliseen tapahtumaan.
Pääsuunnittelijat: Tuula Linnusmäki ja Minna Saari
Sävellys: Kimmo Pohjonen
Kohtaukset
I TUL:n synty 1919
Osallistujista muodostetaan työväki, joka on lavalla koko esityksen ajan tehden ”työtä”.
Koreografia: Tuula Linnusmäki, Minna Saari ja Mariikka Kakko
II Ensimmäisen liittojuhlan aikaan 1927
Naisten ja miesten ohjelmat ovat tuulahduksia menneestä. Ne esittelevät viitteellisesti vuoden
1927 kenttäohjelmia nykyajan keinoin.
III Sodan varjo
Noin 20 äiti-lapsi-paria tekevät ohjelmansa valospotissa. Koreografia: Tuula Linnusmäki, Minna
Saari ja Mariikka Kakko
Miesten ohjelma. Koreografia: Mariikka Kakko
IV Yhtenäisyyden aikaan. Voimakkaan kasvun, hyvinvoinnin ja rakentamisen aikaan
Äiti-lapsi-ohjelma laajenee. Koreografia Sanna Räisänen. Lasten riehakas ja leikkisä ohjelma, joka
sopii yli 7-vuotiaille. Koreografia: Kati Matinlauri ja Mirva Saarela.
Kuntoilijat: ohjelma kuvaa seesteistä kasvun ja ilon aikaa. Koreografia Marita Hellberg.
Naisten ohjelma: Taimi Hirvosen koreografia vuodelta 1946.
V Lajien voimaa
TUL:n urheilu esittäytyy. Ohjelma koostuu lajinomaisista harjoitteista sekä projisoinneista eri
urheilijoista ja lajeista. Mukana TUL:n voimistelun huippunimet Minetit ja Jouki Tikkanen.
Koreografiat: Viivi ja Ninni Ylönen sekä Riku Koivunen.

VI Kohti seuraavaa vuosisataa
Nuorten ohjelma: Ennakkoluuloton ja vahva nuorille suunnattu koreografia, joka liittää nuoret
uudistuneeseen perinteen ketjuun. Yli 12-vuotiaille. Koreografia Mimmi Marjamaa.
VII Juhla
Naisten ohjelma: Juhlava ja tanssillinen koreografia.
Päätöskoreografiaan osallistuvat kaikki esiintyjät.
Viimeiseksi lavalle jäävät työläiset. Työ jatkuu kohti seuraavaa vuosisataa.
Koreografia: Tuula Linnusmäki, Minna Saari, Aira Ikonen ja Mariikka Kakko
Aikataulu:




Seurojen alustavat arviot esiintyjistä 15.11. mennessä
Sitovat ilmoittautumiset seuroilta 15.12.2018.
Ohjelmakohtaiset pukutilaukset seuroilta 5.1.2019




Opetusharjoitus 6.10.-7.10.2018 Tampereella
Opetusharjoitus tammikuu 2019 Tampereella

Harjoitukset:

KUNTOLIIKUNTAA – SYYSKUU ON LIIKKEELLE! -KUNTOKUUKAUSI
Liikkeelle!-kuntokuukausi järjestetään vuosittain syyskuussa. Kuntokuukauden
aikana jäsenseuramme järjestävät kaikille avoimia liikuntatempauksia, luontoretkiä ja muita
liikunnallisia tapahtumia ympäri Suomen.
Järjestä Liikkeelle!-tapahtuma oman seurasi alueella! Seura on mukana kampanjassa ilmoittamalla
tapahtumat ja liikkujamäärät oman piirin toiminnanjohtajalle.
Liikkeelle!-kampanjan hyödyt urheiluseuroille:









Mahdollisuus markkinoida oman seuran toimintaa
Seuratoiminnan vahvuuksien esille tuominen ja näkyvyyden lisääminen
Lähialueen lasten, nuorten, aikuisten ja senioreiden motivointi toimintaan
Liikkeelle!-kampanjaan osallistuvat seurat ovat esillä verkkosivuillamme ja
viestintäkanavissamme
Saat meiltä valmiit Liikkeelle!-mainokset
Valtakunnalliseen tapahtumaan osallistuminen luo paikallista uskottavuutta
Paikalliset yhteistyökumppanuudet toisten seurojen, yritysten tai kuntien kanssa
Työntekijöidemme tuki ja tieto-taidon hyödyntämismahdollisuus

Turku 27.-28.10.2018
Pääkaupunkiseutu 3.2.2019

