Seuratiedote 1 2019

Hyvä seuraväki,
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry juhli 26.1.2019 sataa toiminnan vuotta Helsingissä Koiton
talolla. Pohjalaiset seurat olivat hyvin edustettuina, kun uusi urheilun ja liikunnan asiakirja
allekirjoitettiin seuraavalle viidellekymmenelle vuodelle. Kokkolan Jymy, Vaasan Kiisto ja Lapuan
Ponnistus, sekä seurojen jatkajina Laihian Kimmo, Pietarsaaren Into ja Seinäjoen Sisu
allekirjoittivat asiakirjan. Pohjalaiset saivat positiivista huomiota allekirjoittajien iästä ja
sukupuolesta. Piirimme edustajat erottuivat positiivisesti allekirjoittajien joukossa.
TUL:n Pohjanmaan piiri juhli 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. Järjestötalon sali oli ääriään myöten
täynnä juhlijoita. Joku laskikin, että meitä olisi ollut 180 ja osa lähti kotiin onnitteluiden jälkeen.
Voimme olla siis perin juurin tyytyväisiä omaan juhlaamme pienistä teknisistä haasteista
huolimatta. Juhlassamme esiintyivät Vaasan Eläkeläisten Tähkä –kuoro ja Eläkkeensaajien kuoro,
ja Kokkolan Jymyn Sunnuntairyhmä. Juhlapuheen piti kansanedustaja Jutta Urpilainen, joka
haastoi tullilaisia Helsingin liittojuhlaan kesäkuussa osallistuen itsekin kenttäohjelmaan. Juhlassa
palkittiin urheilijoita ja toimijoita. Vuoden urheilijaksi palkittiin Anette Tunkkari Kokkolan Jymystä
ja elämäntyö palkinnon sai Juhani Salovaara.
Sata vuotta on myös merkittävä näytön paikka. Helsingin TUL100 tapahtuma kokoaa tuhansia
tullilaisia urheilemaan, liikkumaan, kilpailemaan ja tapaamaan tuttuja ympäri Suomen. Pidetään
yhdessä huolta, että seuramme väki on laajasti liikkeellä. Juhlaviikonloppua vietetään 14.16.6.2019. Viikonloppu huipentuu Helsingin jäähallissa pidettävään ”Joukkojen juhlaan”. Varmista
paikkasi estradilla tai katsomossa.
TUL:n liittokokous on Helsingissä 16.6.2019. Kokous valitsee liitolle uuden puheenjohtajiston.
TUL:n piirillä on neljä varsinaista ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustajajäsentä
liittokokouksessa. Ei ole samantekevää, ketkä piiriämme liittokokouksessa edustavat. Tule mukaan
vaikuttamaan.
TUL:n Pohjanmaan piiri päättää omista liittokokousedustajistaan sunnuntaina 7.4.2019 Ähtärissä.
Piirin edustajia valittaessa tulee huomioida aktiivisuus, osallisuus, alueellisuus ja sukupuolien
välinen tasa-arvo. Piirikokous valitsee piirin varapuheenjohtajan, sekä uudet jäsenet erovuoroisten
tilalle. Erovuoroisia jäseniä ovat Matti Hourula (YRe), Lasse Laine (YRe), Maria-Liisa Tuomisto
(KoJy), Esa Ahonen (PsInto) ja Tarja Tenkula (Kisattaret).

Jarkko Tenkula

PIIRI PALKITSI PARHAAT –VUODEN URHEILIJA ANETTE TUNKKARI
Piirimme parhaat urheilijat olivat voimalajien edustajia. Vuoden urheilijana palkittiin
Anette Tunkkari, nuorena urheilijana Sofia Sällinen ja veteraaniurheilijana Tomi
Halmesmäki Lapuan Ponnistuksesta. Vuoden valmentajan tittelin sai pitkän linjan
kiistolainen Heino Heikkilä. Seuratoimijan palkinnon vastaanotti Kotirannan Kunnon
Jukka Dahlström. Vuoden seurana palkittiin Himangan Roima ja joukkueena Lapuan
Ponnistuksen P-17 futsal –joukkue. Joukkue kirkasti viime viikonloppuna pronssiset
mitalit kultaisiksi SM-lopputurnauksessa. Vuoden maineteosta palkittiin Ähtärin
Valpas. Päivän tunteikkain hetki koettiin, kun elämäntyöpalkinnon vastaanotti
Vaasan Kiiston Juhani ”Sulo” Salovaara. TUL:n Pohjanmaan piiri onnittelee
palkittuja.

JUHLANÄYTTELY VAASAN TYÖVÄEN MUSEOSSA 9.3.-26.4.2019
Juhlavuoden tapahtumien lisäksi piiri järjestää Työväen museon kanssa näyttelyn,
joka käsittelee piirimme, mutta myös seurojemme historiaa. Näyttely on rakennettu
TUL100 juhlavuoden näyttelyn rinnalle. TUL:n satavuotinen historia on painettu
kymmenelle rollapille. Sitä täydentävät hienosti seurojen osastot kuvineen,
merkkeineen, leikekirjoineen jne.
Vaasassa kun kesällä vierailee, kannattaa ehdottomasti kurvata työväen museon
tiloihin Vapaudentie 27 Palosaarelle.
SEURAN VUOSI-ILMOITUKSET 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. Vuosi-ilmoitus on täytettävä ja lähetettävä mahdollisimman pian
vuosikokouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.
TUL100 liittojuhla Helsingissä 14.-16.6.2019
Yyy-kaa-koo, nyt on aika ottaa loppukiri TUL100 juhlavalmisteluissa. Helsinki on
täynnä tapahtumia kesäkuun toisena viikonloppuna. Helsinki on elämysten
kaupunki, jossa ei aika tule pitkäksi. Voit lähteä liikkumaan, urheilemaan tai vaikka
kisaturistiksi. Kaikki on mahdollista.
Lajikirjo on lähes kaiken kattava. Voit osallistua frisbeegolfiin, jalkapalloon,
keilailuun, pyöräilyyn, pöytätennikseen, salibandyyn, shakkiin, sulkapalloon,
tennikseen, vesipalloon, voimisteluun tai tanssiin ja veneilyyn. Näiden lisäksi on
tarjolla mölkkyä ja petankkia. Jos tämäkään ei vielä riitä niin voit suunnistaa
Helsingin puistoissa järjestettäviin luontoliikuntahetkiin ja puistojumppiin.
Helsinki highlights
Viikonlopun kohokohta on tuhansien ihmisten kohtaamiset. Muistellaan menneitä,
keskustellaan tulevasta ja nautitaan jälleennäkemisen ja yhdessäolon riemusta.
Helsingissä on TUL100 tapahtuman lisäksi mahdollisuus nauttia Linnanmäen

huumasta, Korkeasaaren eläimistä, Suomenlinnasta ja kymmenistä museoista.
Unohtaa ei sovi Helsingin ihania puistoalueita.
Miten liikun Helsingissä ?
HSL tarjoaa osallistujille kuljetuksia niin pyörien päällä kuin kiskoilla. Liikkuminen
lajipaikoille ja kulttuurielämyksien läheisyyteen on tehtyhelpoksi tulet sitten junalla,
bussilla tai lentäen.
Majoitukset Helsingissä
Tarjolla on hotelleja, hostelleja, leirintäaluetta ja kouluja. Tarkemmat lisätiedot
löytyvät www.tul.fi/tul100
Mistä lisää tietoa ?
Kaikki tarvittava tieto löyty edellisessä kappaleessa olevasta osoitteesta. Jos tuntuu,
että tarvitset lisätietoa, niin selvitellään yhdessä. Piiritoimiston kännykkä palvelee
24/7. Jos siihen ei heti vastata, niin useasti perään soitetaan. Ollaan yhteydessä.
Voit myös olla suoraan yhteydessä liittojuhlan projektipäällikkö Mirjam Beekmaniin
050-5127550
Yhteiskuljetuksella Helsinkiin !
TUL:n Pohjanmaan piiri järjestää kuljetuksia näytöksillä ja ilman Helsinkiin 13.-16.6.
välisellä ajalla. Päivämatka pääjuhlaan toteutetaan, mikäli kiinnostusta löytyy. Ota
siis rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostusta löytyy. Kartoittakaa oman seuranne lähtijät
ja rakennetaan paras mahdollinen ratkaisu teidän reissulle TUL100 liittojuhlaan
Helsingissä.

Kokouskutsu
TUL:n Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään sunnuntaina
7.4.2019 klo 14:00 Ähtärin urheilutalolla. Edustusvaltakirjojen tarkistus aloitetaan
puolituntia ennen kokouksen alkua.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6§:n määräämät asiat ja valitaan piirin
liittokokousedustajat, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet Helsingissä
pidettävään Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n liittokokoukseen 16.6.2019
Seurat saavat lähettää kokoukseen edustajia sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla
edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelta 2018 on maksettu.
Soppa- ja kahvitarjoilu klo 13:00 – 14:00
Ari Tuurinmäki
puheenjohtaja

Jarkko Tenkula
toiminnanjohtaja

ÄHTÄRISSÄ ON MAHDOLLISUUS LUMIN JA PYRYN TAPAAMISEEN
Nyt on oivallinen mahdollisuus yhdistää piirikokousmatka seikkailuretkeksi Ähtärin
Eläinpuistoon. Pandat ja karhut ovat kevätauringon paisteessa virkeitä liikkujia ja
tempun tekijöitä. Ota siis perhe mukaan tai kerää seurastasi porukka tule
tutustumaan päiväksi mesikämmenten maailmaan.
TUL100 risteily 18.-19.5.
Tänä vuonna seuraväki risteilee myöhennetyssä aikataulussa. Lähtö tapahtuu la
18.5. klo 20:55 ja paluu su 19.5. klo 19:50. Piirin bussi ajaa reittiä Seinäjoki-KaskinenPori-Rauma-Turku. Tällä hetkellä lähtijöitä on 34 eli vielä muutama henkilö mahtuu
mukaan.
Risteilylle voi vielä ilmoittautua. Se tapahtuu suoraan liittoon, mutta bussin
kuljetustarpeista ilmoitus piiritoimistoon.
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