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SEURAKIRJE 08.08.2018
KESÄHELTEET OVAT HELLINEET URHEILUKANSAA
Takana päin on kaikkien aikojen hellekesä. Lämpömittarit ovat rikkoneet useampana kymmenenä päivänä
hellelukemat. Tällaista ei ole ennen nähty tai koettu. Ja helle sen kuin vain jatkuu.
Kesä oli jalkapallofanien suurta juhlaa. Venäjällä pelatut MM-kisat kiinnostivat suuresti. Kisat olivatkin
todella mielekkäät, vauhdikkaat ja yllätykselliset. Kisat tekivät hyvää jalkapallolle. Uusia tähtiä, uusia
mestareita, uusia pikkupoikien ja -tyttöjen idoleja. Jalkapallossa, kuten muissakin lajeissa suuresta massasta
löytyy enemmän tähtiä, enemmän menestyjiä. Toki poikkeuksiakin löytyy esim. Islannin voittokulku viime
vuosien kisoissa. Voisi puhua jopa Islanti -ilmiöstä. Miten Islanti, miksei Suomi ?
Kaikista ei tule huippufutaajia tai -urheilijoita. Kansa tarvitsee leipää ja sirkushuveja, mutta urheilija ja
liikkuja tarvitsee elämänpolun, johon kuuluu turvallinen tai turvattu elämä huippu-urheilija tai
urheilijapolun jälkeen. Tätä edesauttaa esim. liikunnallisen elämäntavan omaksuminen nuorena. Tätä tukee
mm. monipuolinen lajivalikoima, riittävä tarjonta omalla tasolla ja mielekkyys, joka ilmenee iloisuutena ja
luo onnellisuutta. Tämä tie on liikkujalle ja meille seuraväelle elintärkeä.
Suomalainen urheilujärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Seurojen tulee ohjata mielekkäällä tavalla
lopettaneita tai pudokkaita muihin tehtäviin. Ensin järjestämällä kevyempää, ei niin tavoitteellista höntsää
ja tämän jälkeen antaa mahdollisuuksia seuratoiminnoissa.
TUL antaa oman panoksensa tällä tiellä olemalla mukana valtakunnallisessa höntsä -hankkeessa ja
järjestämällä Nuoret Päättäjät -koulutusta. Koulutuksessa läpikäydään seuratoiminnan perusteita hyvin
laajasti. Nuorille annetaan toiminnan ja menestyksen avaimia koulutuksessa. Ottakaa koppi ja kehitetään
seuraanne yhdessä nuorten kanssa.
Suomen Työväen Urheiluliitto on perustettu 26.1.1919. Ensi vuonna tulee sata vuotta kuluneeksi tästä
hetkestä. Sataan vuoteen mahtuu paljon iloa, surua, menestystä, työtä ja valtapeliä. TUL:n seurat ja
urheilijat ovat tarjonneet Suomen kansalle leipää ja sirkushuveja menestymällä niin kansainvälisillä kuin
kansallisilla areenoilla. Jotkut ovat ääneen sanoneet tai julkikirjoittaneet, että Suomalaisen yksilöurheilun
alamäki alkoi 1990 -luvun puolivälissä. Toki yksittäisiä menestystarinoita on ollut senkin jälkeen, mutta
jotain silloin tapahtui. Tässä on turha sitä lähteä erittelemään, mutta me tiedämme sen sisimmässämme.
Todellakin, TUL juhlii 100 v. koko vuoden ajan alueillaan ja seuroissa. Varsinainen liittojuhlaviikonloppu
järjestetään Helsingissä 14.-16.6.2019. Ohjelmassa on lajien mestaruuskilpailuja ja tapahtumia. Lauantaina
jäähallissa on pääjuhla esityksineen ja viikonloppu päättyy TUL:n liittokokoukseen.
TULe ja juhli kanssamme koko vuoden ajan !

NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA
TUL:n läntisen alueen Riemuleiri pidettiin Nokia Kuusistossa heinä-elokuun vaihteessa. Heinäkuun alussa
leireiltiin Kisakeskuksessa 31. Pohjantähti -leirin tunnelmissa. Molemmilla leireillä oli vahvaa ja osaavaa
pohjalaisosaamista.
Pohjantähtileirin vetovastuu oli toistamiseen piirin toiminnanjohtajalla. Ohjaaja-apuja saatiin piirin
hallituksen jäsen Nea Kunnolta sekä muulta kokeneelta ohjaajakaartilta, jotka ovat ympäri Suomea
Kisakeskukseen. Tällä kertaa oli mukava nähdä myös uusia Pohjalaisia leiriläisiä. Pohjantähti -leirillä
toimintaa riittää niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin yksin ja yhdessä. Viikon aikana sai kokeilla
seinäkiipeilyä, melontaa, jousiammuntaa ja erilaisia palloilupelejä.
TUL:n läntisen alueen leirillä Pohjanmaalta osallistujat olivat Kaskisten Vedosta ja Seinäjoen Sisusta. Tunsin
lievää ylpeyttä meidän piirimme ohjaajista ja apuohjaajista, jotka nappasivat kopin leirin pyörittämisestä.
Todella hienosti toimittu.
Nokian leirin yksi kohokohdista oli päivä Särkänniemessä. Siinä ei jäänyt yksikään kiuputin kokeilematta,
kun nuoriso valtasi alueen. Rauhallisemmasta menosta pääsi nauttimaan Koiramäen puistossa,
Näsineulassa ja akvaariossa. Mieltä lämmitti nuorten leiriläisten TUL:n nuorten marssin laulelu vapaaaikanakin leirillä. Laulu kajautettiin aina lipunnoston yhteydessä.
Uusi kokemus leirillä oli suihkuralli. Se olikin mukava piristysruiske, sillä lämpötilat huitelivat 30 asteen
molemmin puolin, eikä järvivesikään noista lämpötiloista juuri poikennut. Virkistystä tarjosi
vapaapalokunnan pojat, jotka tyhjäsivät tankkiauton taivaan tuuliin lasten nauttiessa ”sateesta”.
Leireily läntisellä alueella jatkuu Sauvossa 5.-7.10.

TUKEA TOIMINTAAN
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea vuoden 2019 liikunnan edistämistyöhön
hanketuen kautta. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa
liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä
säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
Hankehaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja
hakulomake löytyvät www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
Kierroksen 1 / 2019 hankehaku alkaa 1.9.2018 ja päättyy 30.9.2018

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. Ohjeet löytyvät liiton kotisivuilta.
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.
Kaskisten Veto on ollut useampana vuonna piirimme liikkuvin seura Liikkeelle! -kampanjassa. Saas nähdä
pääseekö Lapuan Ponnistus tai Kokkolan Jymy tänä vuonna niskan päälle.

TUL JOYGAMES 27.-28.10. TURUSSA
Vuoden toinen TJG –tapahtuma pidetään lokakuun lopussa Turussa. Turku on kokenut kisajärjestäjä, joten
puitteet ovat siltä osin kunnossa. Kaupungissa on uusi palloiluhalli, josta futsalin ja lentopallon harrastajat
pääsevät nauttimaan. LOGOMO on jälleen disco- ja showtanssin tapahtumapaikkana. Samaisesta paikasta
löytyvät myös ruokailupalvelut.
Turun tapahtumassa on tarjolla seuraavat lajit disco- ja showtanssi, futsal, lentopallo, maastojuoksu,
pöytätennis ja shakki. Kisajärjestelyistä vastaa TUL:n Varsinais-Suomen piiri ja sen jäsen seurat.
Tapahtuman tärkein yhteistyökumppani on Turun kaupunki.
TUL:n Pohjanmaan piiri on ollut aktiivinen osallistuja TJG -tapahtumissa. Lajitarjotin vaikuttaa sopivalta,
joten odotettavissa on pohjalaisryntäys Suomen Turkuun.

Tapahtumaa koskevat tarkemmat tiedot löytyvät www.tul.fi

KISAKESKUS 60 vuotta 29.9.2018
TUL:n oma Kisis täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Nyt on aika muistella menneitä ja juhlia. Tule sinäkin
mukaan.
Ohjelmassa on luentoja ajankohtaisista trendeistä teemalla liikunta ja hyvinvointi. Lisätietoja
www.kisakeskus.fi sivuilta.
Luentoja on tarjolla pelillistämisestä, mamanet -pelistä, kriketistä ja paljon monesta muusta. Mennään
yhdessä Kisikseen. Onhan se meidän kaikkien oma!

TUL – SULTRADE YHTEISTYÖ ON ETUJA SEURALLE
Liiton solmima yhteistyö tuo säästöjä seuran lompakkoon. Sopimus antaa mahdollisuuden nettikauppaan
24/7 seuranettohinnoilla eli hinnat ovat taatusti alle kivijalkamarketin tai yksittäisten ostojen. Toki
suurempia eriä voi jopa kysellä Sultradelta suoraankin kertoen TUL yhteistyöstä.
Nettikauppa toimii tunnuksilla ja sieltä löytyy jokaiselle jäsenseuralle oma ”kauppa”. Käytä siis edut hyväksi
ja mene ostoksille silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Toimitusajat ovat nopeat ja tavara tuodaan ovellesi.
Ei pöllömpää ollenkaan vai mitä ?

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 syyskuun aikana. Maksu merkeistä tulee hakijalle.
Piirin merkkien käsittely tehdään kokouskohtaisesti. Hakulomakkeita saa piiritoimistolta.
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

NUORTEN SYYSRETKI RUKALLE
TUL:n läntisen alueen nuoret tekevät perinteisen syysretken Konttaiselle Rukalle. Lähtö tapahtuu
keskiviikkona 5.9. klo 10:00 Seinäjoelta ja paluu tapahtuu seuraavan sunnuntain aikana. Matkan hinta on
150 euroa sis. täyshoidon ja ohjelman.
Pikaiset ilmoittautumiset piiritoimistoon. Paikkoja on rajallinen määrä.
NUORET PÄÄTTÄJÄT
Hyvän suosion saanut Nuoret Päättäjät -koulutus jatkuu syksyllä. Haku on käynnissä ja kestää 31.8.2018
asti. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy TUL:n kotisivuilta.
Koulutuksessa käsitellään seuratoiminnan aakkoset perinpohjaisesti, perehdytään viestintään,
markkinointiin, tapahtumien järjestämiseen ja mahdollisesti jotain kansainvälistä…
Koulutuksen hinta on 300 euroa ja sisältää koulutuksen, majoitukset ja ruokailut. Koulutukset pidetään
Helsingissä ja Turussa. Koulutus on tarkoitettu 16 – 25 vuotiaille nuorille seuratoimijoille.

VAUHTIA 100 V. JUHLAVUOTEEN WASA LINELTÄ
Seuraväki suuntaa kohti Uumajaa 13.10.2018. Tämän kertainen risteily keskittyy tällä kertaa ajankohtaisiin
asioihin ja TUL 100 v. juhlavuoden tapahtumiin.
Lähtö tapahtuu klo 9:00 ja paluu 01:30. Lähtö ja paluu tapahtuu Vaasan satamasta. Tällä kertaa varaamme
vain vapaata aikaa paikallisen kulttuurin, shoppailun tai liikunnan harrastamiseen. Viime vuotinen Navet virkistysuimahalli on kokemisen arvoinen paikka.
Matkan hinta 100 euroa / osallistuja, sis. laivamatkan, kokoustarjoilun ja paluumatkalla saaristolaispöydän.
Ilmoittautumiset syntymäaikoineen ja mahdolliset erikoisruokavaliot jarkko.tenkula@tul.fi 30.9.2018
mennessä.

Turku 27.-28.10.2018
www.tul.fi
disco- ja showtanssi, futsal, lentopallo,
maastojuoksu, pöytätennis, shakki

