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TUL:n Pohjanmaan Piiri ry
Keskuskatu 17
60100 Seinäjoki
www.tulpohjanmaa.com
jarkko.tenkula@tul.fi
https://www.facebook.com/tulpohjanmaa

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry täyttää 26.1.2019 sata vuotta. Se on merkittävä virstanpylväs
Suomalaisessa liikunnan ja kulttuurin saralla; on juhlan aika. TUL ja sen piirit seuroineen järjestävät pitkin
vuotta juhlavuoden tapahtumia. Jos seurasi vielä haluaa mukaan juhlahumuun, niin otappa yhteyttä
piiritoimistoon.
TUL:n Pohjanmaan piiri juhlii maaliskuun 9. päivänä 2019 Vaasassa omaa sata vuotista taivaltaan. Meidän
matkamme on ollut erittäin mielenkiintoinen ja aina tiukasti kiinni Suomen historiassa, kuten monen
seurankin. Piirimme on kuitenkin selvinnyt hyvin pitkällä tiellämme ja on tällä hetkellä yksi
suunnannäyttäjistä liittomme toiminnassa. Olemme kannustaneet ja tukeneet seurojamme tämän päivän
haasteissa. Olemme hyvä kumppani seuroillemme. Seuroissamme on monen ikäisiä toimijoita niin liikunnan
kuin hallinnon tehtävissä. Seuramme ovatkin olleet aktiivisia mm. TUL:n nuoret päättäjät koulutuksessa.
Seuratoimijoilta vaaditaan yhä enemmän osaamista päivittäisissä tehtävissä. On siis hyvä kouluttautua ja
huolehtia oman seuran päättäjien osaamisesta.
Sata vuotta on myös merkittävä näytön paikka. Helsingin TUL100 tapahtuma kokoaa tuhansia tullilaisia
urheilemaan, liikkumaan, kilpailemaan ja tapaamaan tuttuja ympäri Suomen. Pidäthän huolen, että sinun
seurasi väki on laajasti liikkeellä. Juhlaviikonloppua vietetään 14.-16.6.2019. Viikonloppu huipentuu
Helsingin jäähallissa pidettävään ”Joukkojen juhlaan”. Varmista paikkasi estradilla tai katsomossa.
Lukuisten juhlavuoden tapahtumien joukossa on kaksi merkittävää leiriä. TUL:n nuorille suunnattu
kansainvälinen leiri on saanut tukea Erasmus sport -hankkeesta. Neljän maan nuoria kokoontuu
Kisakeskukseen 11.-15.6. Osallistujat ovat iältään 16 – 25 vuotiaita. Tämä on hieno mahdollisuus osallistua
kansainväliseen toimintaan. Juhlavuoden TUL100 Riemuleiri vietetään Sauvossa 28.7.-2.8.2019.
Ensi vuonna on TUL:n liittokokous Helsingissä 16.6.2019. Liittokokouksessa valitaan TUL:lle uusi johto.
Nykyinen puheenjohtaja Kimmo Suomi ilmoitti Hämeenlinnan valtuuston kokouksen päätteeksi ettei ole
käytettävissä jatkokaudelle. TUL:n hallituksessa on ollut jo usean kauden ajan pohjalaisedustusta. Tällä
hetkellä hallituksessa istuu Maria-Liisa Tuomisto Kokkolasta.
TUL:n Pohjanmaan piiri päättää omista liittokokousedustajistaan sunnuntaina 7.4.2019 Ähtärissä.
Piirillämme 4 tai viisi edustajaa. Piirin edustajia valittaessa on huomioitu aktiivisuus, osallisuus, alueellisuus
ja sukupuolien välinen tasa-arvo. Seurojen on hyvää pohtia hyvissä ajoin liittokokousedustaja ehdokkaita ja
piirin luottamushenkilöitä. Vuosittain piirikokouksessa valitaan 4-5 piirihallituksen jäsentä.
Hyvät seurojen aktiivitoimijat ja liikkujat, tahdon toivottaa teille kaikille piirihallituksen ja omasta puolestani
rauhallista ja liikunnallista joulun aikaa.

Jarkko Tenkula

PIIRI PALKITSEE PARHAAT
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Pohjanmaan piiri palkitsee vuosittain parhaat toimijat niin urheilun
kun seuratyön saralta. Vuosittain on tullut hyviä ehdotuksia, niin on nytkin odotettavissa. Palkitsemme
vuoden urheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan/ohjaajan, seuran, joukkueen/ryhmän, seuratoimijan ja
pitkän linjan konkarin elämäntapatyö –palkinnolla.
Palkittavista pyydetään esityksiä 15.2.2019 mennessä jarkko.tenkula@tul.fi osoitteeseen. Valituille
ilmoitetaan erikseen valinnasta. Esitykseen tulee laittaa napakka, vapaamuotoinen esitys, sekä ehdotetun
henkilön/yhteisön yhteystiedot. Ehdotuksia voivat tehdä henkilöt, seurat ja yhteisöt. Valinnoista päätöksen
tekee piirihallitus helmikuun kokouksessa.
Palkintojen jako suoritetaan Vaasassa piirin 100 vuotta juhlassa sunnuntaina 9.3.2019.

ANSIOMERKIT JAKOON
TUL:n juhlavuonna on hieno muistaa ansioituneita toimijoita ansiomerkeillä. TUL:n Pohjanmaan piirillä on
käytettävissä kultainen ja hopeinen ansiomerkki, sekä liiton kultainen seuratyömerkki. Ansiomerkkien hinta
on kaksikymmentä euroa / kpl. Kultainen seuratyömerkki myönnetään maksutta saajalle. Kymmenen
vuoden toiminnasta seuran ja TUL:n eteen tehdystä toiminnasta voidaan myöntää piirin hopeinen
ansiomerkki. Kultainen merkki vaatii vuosia 20 ja seuratyömerkin voi saada kun edellä mainitut merkit on
plakkarissa.
TUL:n ansiomerkit on hieno tapa muistaa aktiivista seuratoimijaa.

JUHLANÄYTTELY VAASAN TYÖVÄEN MUSEOSSA
Juhlavuoden tapahtumien lisäksi piiri järjestää Työväen museon kanssa näyttelyn, joka käsittelee piirimme,
mutta myös seurojemme historiaa. Tähän tarvitsemme seurojen apua. Toivomme, että seuraltanne löytyisi
näyttelyä varten seuraavia esineitä:
-

leikekirjat
valokuvia nykyhetkestä (kuvaesitys)
ansiomerkit, pinssit, tarrat, pöytäviirit
arvokkaat, erikoiset palkinnot
liput juhlaan
rollapit
muuta merkittävää seuran historiaan liittyviä esineitä

Tehkää luovutetuista esineistä lista ja laittakaa infoa asiasta mihin liittyy. Ole yhteydessä piiritoimistoon ja
tehdään yhdessä hieno näyttely. Näyttely on esillä kevään 2019.

JUHLAVUODEN TUL:n JALKAPALLOMESTARUUSTURNAUS
Suomen vanhin cup –mestaruus ratkotaan Lahdessa 23.-24.3.2019!
TUL Jalkapallocup pelataan yksittäisinä otteluina cup järjestelmällä. Osallistumisoikeus on kaikilla
TUL:n jäsenseuroilla. Kilpailu on tarkoitettu seurojen edustus, reservi, A-juniori ja ikämiesjoukkueille.
TUL Jalkapallocupin alueelliset karsinnat on pelattava 10.3.2019 mennessä.
Ottelut pelataan seuraavalla tavalla:
Alkukarsinnat 28.2.2019 mennessä.
Lopputurnaus Lahdessa Mukkula hallissa ja tekonurmella 23.-24.3.2019

Palkinnot:

1.sija
40% ilmoittautumismaksuista
2.sija
25% ilmoittautumismaksuista
3.sija
15% ilmoittautumismaksuista
Kiertopalkinto voittajajoukkueelle ja TUL:n mestaruusmitalit.

TUL:n jalkapallojaosto tukee lopputurnaukseen selvinneitä joukkueita matka/majoitus kustannuksissa.
Ilmoittautumiset tulee tehdä sähköpostilla 15.1.2019. mennessä jarkko.tenkula(at)tul.fi
Lisätietoja voi kysellä 044-3555919 / Jarkko Tenkula
TUL Jalkapallocupin osallistumismaksu on 150 euroa / joukkue, mikäli samasta seurasta on
useampi joukkue, niin toisen maksu on 100 euroa.
Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä TUL/jalkapallo FI03 1521 3007 1043 93

SEURAN VUOSI-ILMOITUKSET 2018 ILMOITETAAN NETISSÄ
TUL:n seurojen Vuosi-ilmoitus ja yhteyshenkilötiedot päättyvältä vuodelta 2018 ja yhteyshenkilötiedot
täytetään liiton nettisivuilla osoitteessa https://tul.fi/jasenille/materiaalit/
Haluttaessa tiedot voi täyttää ja toimittaa myös paperilla, joita voi tulostaa samasta osoitteesta. Vuosiilmoitus on täytettävä ja lähetettävä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot
heti sen syys- tai vuosikokouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.
MAAILMANKISAT 2019: TORTOSA, ESPANJA 1. – 7.7.2019
CSIT:n kuudennet Maailmankisat kutsuvat 1.–7.7.2019 jälleen amatöörikilpaurheilijoita, ay-liikuntaväkeä,
työyhteisöliikkujia ja kaikkia harrasteliikkujia +55-vuotiaat mukaan lukien Espanjan Tortosaan.
Maailmankisoihin saapuu tuhansia osallistujia ympäri maailmaa, joten kansainvälinen tunnelma kaikissa
aktiviteeteissa on taattu.
Tarkemmat tiedot kisoista voit lukea ennakkokutsusta tästä tai
https://tul.fi/tapahtumat/kilpailutoiminta/csit/
Ilmoittaudu mukaan Maailmankisoihin on kauttamme varattavissa kuusi erilaista matkapakettia niin
pakettimatkaajille kuin omatoimimatkaajillekin. Jokainen paketti sisältää osallistumismaksun,
paikalliskuljetukset Tortosassa, tervetulopaketin, TUL-paidan ja ilmaiset kiropraktikkopalvelut.
Tästä linkistä tarkemmat tiedot matkapaketeista. Löydät ne myös netistä osoitteesta
https://tul.fi/tapahtumat/kilpailutoiminta/csit/
Ennakkoilmoittautuminen Maailmankisoihin Tortosaan tulee tehdä viimeistään 15.2.2019, jolloin on
suoritettava myös 50 % maksusta. Lopullinen ilmoittaminen tulee tehdä viimeistään 28.4.2019, jolloin
suoritetaan loppumaksu.
Ilmoittaudu mukaan täyttämällä tästä sähköinen ilmoittautumislomake tai jo edellä mainitussa osoitteessa
https://tul.fi/tapahtumat/kilpailutoiminta/csit/
Lisätietoa Kilpailut ja lajit, +55-vuotiaat kunto- ja harrasteliikkujat sekä turistit:
Antti Kempas
antti.kempas(at)tul.fi
050 337 5942

Sisu – cup 2019
Aika:

12.-13.1.2019 (9.00-21.00 la ja 9.00-21.00 su)

Paikka:

Seinäjoki Areena

Sarjat ja
joukkuemäärät:

LA-SU
LA
SU
LA
SU

Hinta:

370 euroa P-17, P-12 – P-10 220 euroa ja P-9 190 euroa

Otteluaika:

1 x 40 min (P-17) ja muut sarjat 1 x 25 min

Ruokailu:

Fazer Amica, Seinäjoki Areena (ruokailutilaukset ennakkoon
31.12.2019 mennessä), sisucup2019@gmail.com
Hinta: 10,- monipuolinen buffet –pöytä sis. jälkiruoka ja
kahvi

Majoitus:

Sokos Hotelli Vaakuna, 0107647000,
vaakuna.seinajoki@sok.fi
Sokos Hotelli Lakeus, 0107648000,
lakeus.seinajoki@sok.fi

Palkinnot:

Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan pytyillä ja
mitaleilla (16 kpl/joukkue), lisämitalit maksusta.

Lisätiedot:

Jarkko Tenkula 044-3555919 tai email. jarkko.tenkula@tul.fi
www.seinajoensisu.fi

Ilmoittautumiset:

sisucup2019@gmail.com

P-17 (2002-03)
P-12 (2007)
P-11 (2008)
P-10 (2009)
P-9 (2010)

(11 vs 11)
(8 vs 8)
(8 vs 8)
(8 vs 8)
(5 vs 5)

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 ?

PÄÄKAUPUNKISEUTU
23.-24.02.2019
PORI
26.-27.10.2019
Lisätiedot:
Marjo Lehtinen 050-5480149, marjo.lehtinen@tul.fi
Jarno Blomster 044-5374765, jarno.blomster@tul.fi
Jarkko Tenkula 044-3555919, jarkko.tenkula@tul.fi

