
Kulje näin, kulje näin, kulje pystypäin, silmä kirkas hehkuen” 

 

Hyvät ystävät, hyvät liittotoverit, 

 

Tämä TUL:n marssi on minulle tuttu. Olen oppinut sen lapsena. Se on ulkoa opeteltu niin, että osaan laulun 

sanat edelleen vaikka minut keskellä yötä herätettäisiin. 

 

TUL:n onkin ollut merkittävä osa myös minun elämääni. Aloitin liikuntaharrastukseni vanhempi-

lapsijumpassa. Ensimmäiset muistoni TUL:sta ovat vuoden 1979 liittojuhlilta, jossa olin 4-vuotiaana 

vanhempieni mukana. Sen jälkeen olenkin tainnut osallistua lähes joka liittojuhlille ja useimmiten vielä 

kenttäohjelman jumppaajana. Oman seurani Kokkolan Jymyn tanssijoukkueen kanssa on matkustettu eri 

puolilla Suomea TUL:n tanssikisoissa ja voi sitä tunnetta, kun kotimatkalla bussissa istuimme mitalit 

kaulassa. Monia muistoja on myös TUL:n Pohjanmaan piirin kulttuurikilpailuista, joissa lauloimme, 

soitimme, lausuimme runoja jne. Tänä päivänä käyn oman poikani kanssa Jymyn perheliikunnassa ja 

suunnittelemme osallistuvamme ensi kesän liittojuhlille koko perhe yhdessä kasvattajaseurani Jymyn yli 

sadan muun lähtijän kanssa. 

 

Minusta oma tarinani on hyvä merkki siitä, miten merkityksellistä liikunta- ja seuratoiminta voi olla. 

Liikunta antaa elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Toki se myös opettaa kohtaamaan epäonnistumisia ja 

pettymyksiä. Usein liikuntaharrastuksen kautta saa kokea kuuluvansa osaksi isompaa yhteisöä. Ja sen myötä 

saa jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kaikki nämä ovat arvokkaita asioita ihmisen elämän näkökulmasta. 

 

Hyvät ystävät, 

 

Lasten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta on puhuttu julkisuudessa paljon. Puhutaan 

kansanterveysongelmasta, kun liikkumattomuus näkyy myös lasten ja nuorten ylipainona. Pidän lasten ja 

nuorten liikkumista tärkeänä kansanterveydellisenä tavoitteena, jota valtion ja kuntien tulee tukea myös 

taloudellisesti. Kolmeen asiaan haluaisin kiinnittää erityistä huomiota. Veikkausvoittovaroista ja kuntien 

budjeteista on jatkossakin tuettava seuratoimintaa, joka on avainasemassa lasten ja nuorten 

liikuntaharrastuksille. Lisäksi koko ikäluokan tavoittamiseksi jokaisessa koulussa tulisi olla 

liikuntaharrastukseen liittyviä kerhoja, kuten Olympiakomitea ja urheiluyhteisö ovat esittäneet. Kolmantena 

liikuntapaikkojen, leikkipaikkojen ja pyöräteiden rakentaminen ja ylläpito mahdollistaa vapaa-ajan 

liikkumista 

 

Moni kantaa huolta myös  

siitä, ettei kaikilla lapsilla ole yhtään harrastusta ja lasten digipelaaminen on lisääntynyt. Joskus se on jopa 

korvannut oikeat, fyysiset ystävyyssuhteet. Useissa poliittisissa puolueissa on herätty ajatukseen, jonka 

mukaan jokaiselle lapselle pitäisi pystyä takaamaan edes yksi harrastus. Matkaa tavoitteeseen kuitenkin 

riittää. Tässä harrastus- ja liikkumattomuusasiassakin taitaa näkyä laajempi yhteiskunnan 

kahtiajakautuminen ns. polarisaatio. 

 

Suomessa elää arviolta noin 120 000 lasta köyhyydessä. Heidän lähtökohtansa elämälle ovat valitettavasti 

varsin erilaiset kuin perheissä, joissa vanhemmilla on vakiintunut hyvä toimeentulo. Pidän suuressa arvossa 

TUL:n toiminnan lähtökohtaa, joka on juuri tasa-arvon edistäminen. Lasten ja nuorten liikunnan tukeminen 

sekä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien järjestäminen kuntoliikkujille ovat juuri sitä tasa-

arvotyötä, jolla pyritään mahdollistamaan liikuntaharrastus ja liikkumisen ilo kaikille, lähtökohdista tai 

varallisuudesta riippumatta. Tämä on näkynyt muunmuassa seurojen keräämissä maksuissa tai 

aktiivisuudessa, joilla kuntien liikuntasalien vuokria on pyritty alentamaan ja saamaan ne lapsi- ja 

nuorisoliikuntaan maksuttomiksi. 

 

TUL:n toiminta ei olisi mahdollista ilman aktiivisia urheiluseuroja, jotka nimenomaan toimivat siellä 

ihmisten arjessa ja ruohonjuuritasolla. On varsin vaikuttavaa, että TUL:ään kuuluu edelleen 886 seuraa, 

joissa harrastetaan yli 75 eri lajia. Pohjanmaallakin TUL:n seuroissa harrastetaan useita kymmeniä lajeja. 

Varmasti isoja tulevaisuuden haasteita on se, miten huolehtia seurojen jatkuvuudesta ja uusien valmentajien 

saamisesta. Olen hieman huolestuneena seurannut erityisesti pääkaupunkiseudun kehitystä, jossa 



seuratoiminnasta pitää maksaa valmentajille varsin isojakin korvauksia, jotta heitä saadaan rekrytoitua. Tämä 

taas osaltaan nostaa harrastusmaksuja ja tekee harrastamisesta osalle liian kalliin. Tätä kehitystä meidän tulee 

välttää. 

 

Hyvät ystävät, 

 

100 vuotiaan TUL:n tarina on myös osa Suomen sisällissodan tarinaa. Kansalaissodan jälkeen Koiton talolla 

Helsingissä 26.1.1919 perusti 50 urheiluseuraa Työväen Urheiluliiton. Takana oli verinen kansalaissota, 

jonka seurauksista punaisten joukossa taistelleet kärsivät niin urheiluseurojen laittomina lakkauttamisina 

kuin estona edustaa Suomea ulkomailla. 

 

Urheilupolitiikassa yhteiskunnan kahtiajako näkyikin varsin pitkään. Muussa yhteiskunnassa taas eheytys 

eteni niin kansalaisoikeuksien kuin koulutuksenkin myötä. Vielä 1990-luvulla moni ajatteli, että aika on 

ajanut TUL:n ohi. Mutta toisin on kuitenkin käynyt. TUL on löytänyt urheilukentässä oman paikkansa ja sen 

asema on vakiintunut. 

 

Hyvin pitkään TUL:n toiminnassa näkyi fyysisen kulttuurin ohella myös henkinen kulttuuri. Haluttiin 

sivistää ja kouluttaa työväestöä. Liiton ensimmäisissä asiakirjoissa puhuttiin hengen ja ruumiin kasvatuksen 

yhdistämisestä. Tavoitteena oli kasvattaa ihmisiä, jotka asettavat yhteisen edun oman edun edelle. Sittemmin 

tuo hengen kasvatus on jäänyt pois ja ollaan keskitytty ruumiin kasvatukseen eli liikuntaan. 

 

Myös Pohjanmaalla TUL:n toiminta on ollut vahvaa, vaikkei toimintaympäristö ole ollut kaikkein helpoin. 

Piiri on ottanut aktiivisen asenteen ja järjestänyt mm. Lakeuden kisat ja erilaisia TUL:n mestaruuskisoja. 

Kolme tasavahvaa maakuntaa ovat omalta osaltaan luoneet omaleimaisuutta piirin toimintaan. Halu kehittää 

ja kouluttaa on ollut lähtökohta piirin toiminnassa.     

 

Kaikkein olennaista on kuitenkin monivivahteiset urheiluseurat. Niin suuret yleisseurat kuin pienet 

erikoisseurat. Ja niissä vapaaehtoisina toimivat ihmiset. Niin lapset kuin ikäihmiset niin harrastelijat kuin 

maailmanmestarit. Ilman seuroja ei olisi TUL:a ja ilman aktiivisia seuran vapaaehtoisia ei olisi seuroja. 

Lämmin kiitos kaikille teille urheiluseurojen toimijoille siitä työstä, jota teet. Teidän työllänne on suuri arvo. 

Teistä Työväen Urheiluliitto hengittää. 

 

” Rinta rinnan kulkien, luomme uuden huomenen.” Tällä ajatuksella lähdemme kohti TUL:n seuraavaa sataa 

vuotta. 
 

 


