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Hyvät seuratoimijat, vapaaehtoiset ja päätoimiset  

  

Kesä taittuu syksyksi ja se käynnistää sisälajien harjoitus- ja ottelukauden koulujen saleissa ja 

urheilutaloilla. Monet seurat ja joukkueet ovat valmistautuneet kesän aikana pandemian 

helpottaessa tulevaan syksyyn ja talvikauteen kohtalaisen normaaleissa olosuhteissa. Viime 

aikoina olemme saaneet jälleen lukea uusista rajoituksista ja pandemian toisesta aallosta. 

Paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria. On alueita, joissa ei ole lainkaan ollut tartuntoja. Tämä 

lisää urheilun ja liikunnan tasapuolisen saatavuuden haastetta. Osa kunnista on joutunut 

sulkemaan koulujen liikuntatiloja ja ottamaan niitä opetuskäyttöön. Tärkeintä on toimia hyvässä 

yhteistyössä noudattaen annettuja ohjeita esimerkiksi hygienian osalta niin harrastus kuin muuna 

aikana. Yhdessä me voimme vaikuttaa.  

Vuosi on ollut erilainen monella tapaa. Pandemian vaikutukset näkyvät lyhyellä aikavälillä esim. 

perheiden sosioekonomisen aseman muutoksessa. Tämä taasen on vaikuttanut mm. lasten ja 

nuorten harrastettavuuteen. Kentältä on kuulunut kahdenlaista viestiä, osa seuroista on 

menettänyt harrastajia kun taasen osa on kasvattanut harrastajien määrää.  

Yhteiskuntapoliittisesti ja kansanterveydellisesti tällä on merkitystä. Millaista toimintaa, millaisilla 

resursseilla ja miten se on kaikkien saavutettavissa, sillä on merkitystä. Ne seurat, jotka tekevät ns. 

matalankynnyksen seuratoimintaa, seurat jotka mahdollistavat harrastamisen kaikille selvinnevät 

pienemmillä harrastajamäärien tappioilla kuin kalliilla hinnalla pyörittävät seurat. Tämäkin on 

mielenkiintoinen tutkimuksen, johon varmaan joku tarttuu kiinni. Ainakin se on tutkimisen 

arvoinen asia.  

Urheiluseurat ovat olleet merkittävässä roolissa keväisestä pandemia-aallosta selviämisessä. 

Seurat noudattivat hyvin ohjeistuksia, olivat luovia omissa ratkaisuissaan ja palauttivat ”uuden 

normaalin” nopeasti käyttöön. Lasten ja nuorten on ollut hyvä liikkua meidän hyvissä seuroissa. 

Jatketaan samaan malliin, huolehditaan itsestämme ja toisistamme.  

Kansainvälisillä urheilukentillä muutokset ovat vaikuttaneet penkkiurheilijan arkeen, täten myös 

vahvasti perheiden arkeen. Muutos on aina mahdollisuus, kunhan siihen uskaltaa tarttua kiinni. 

Moni tuttukin joutui pettymään ja perumaan Tanskan tai Venäjän matkoja kesäkuussa. Unelmien 

sukupolvi, jääkö se haaveeksi, vai pelataanko ensi vuonna päällekkäin niin EM-futista kuin MM-

jääkiekkoa. Molemmilla on omat haasteensa!   

Vipinää on piisannut lähialueellakin. Sosiaalisen median sivuilta on voinut seurata Voiman 

pyöräilyä, Ponnistuksen retkeilyä, Roiman biitsiä, Tovereiden painia, Sisun perhefutista, Jymyn 

voimistelua/tanssia, Kiiston lentopalloa, Reiman maastojuoksuja, KTU:n yleisurheilua, FC Kiiston 

jalkapalloa ja Valppaan sekä PUSin yleisurheilua.  Meidän seurat näkyvät aika kivasti somessa. 

Piirin mediavelhot yrittävät jakaa ja tykätä mahdollisuuksien mukaan jutuista. Olkaa aktiivisia 

mediassa, hoidetaan kotisivut, facet ja instat kuntoon julkiselle lukijakunnalle ja tavoitellaan 

muista medioista kohderyhmittäin näkyvyyttä ja kontakteja. Pidetään itsemme näkyvissä, 

kuuluvilla ja ennen kaikkea saatavilla.  

  

      



Liikkeelle kuntokuukausi kannustaa liikkumaan monella tavalla  

Liikkuminen kannattaa aina. Voit liikkua yksin, yhdessä tai ryhmissä. Voit osallistua ryhmän 

mukana tai omatoimisesti. Tänä vuonna toivoisin, että seuroissa tehtäisiin liikuntakaveritekoja. 

Ne ovat tekoja, jolla vähän liikkuva tai lisää liikettä kaipaava henkilö otetaan mukaan liikkumaan. 

Tämä on parasta mitä voit tarjota ystävällesi, tutullesi, vanhemmillesi, anopille tai ihan vaikkapa 

vanhainkodin asukkaille. Ota liike haltuun ja lähde tekemään hyvää. Haastan teitä arvoisa 

seuraväki tekemään lisää hyvää arkisten tekojen rinnalla.  

Perinteinen askel -kisa on hyvä mahdollisuus aktivoida itsensä liikkeelle syksyn kuulaissa illoissa ja 

päivien väriloistossa. Kerää siis oma joukkueesi ja lähde mukaan askeltamaan. Tarvitset neljä 

henkilöä ja olet mukana ilmoittautumisen jälkeen kisassa. Voit toki myös askeltaa itseksesi. 

Tärkeintä on liikkuminen. Ja aina voit tarjota itseäsi vieraaseen joukkueeseen mukaan. Lisätietoja 

liikkeelle tapahtumista ja askelkisasta löydät www.tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/ 

sivulta.  

Piirin omista ja seurojen  liikkeelle -tapahtumista viestitään facebookin välityksellä. Jos et ole vielä 

tykännyt sivuistamme, niin nyt se kannattaa tehdä.  

Tasa-arvo liikuntaan ja elämään  

Yhteiskunnassa globaalilla tasolla tapahtuu paljon ihmisoikeuksiin ja arkiseen elämään vaikuttavia 

tapahtumia. Ihmiset ja erityisesti urheilijat ovat ottaneet vahvasti vaikutusvaltaista roolia 

ihmisoikeusasioissa. Tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa useiden lajien edustajat osoittavat mieltään 

poliisiterroria vastaan ja kansa marssii Valko-Venäjällä kadulla, jossa pitäisi pelata MM-jääkiekkoa 

tulevana keväänä. Isoja asioita, joilla on merkitystä.   

TUL on ollut edelläkävijä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asioissa Suomalaisen liikunnan ja urheilun 

saralla. Tasa-arvovaliokunta on työstänyt uuden ohjelman ja siitä on tehty käsikirja. Tätä käsikirjaa 

saa tilata toimistolta tai ladata verkosta https://issuu.com.tul_ry/docs/tasa-arvo-ohjelma_2020 

Opas on erinomainen työkalu oman seuran oppaitten joukkoon.   

Ansiomerkit haussa  

Vuoden 2021 merkit on haussa. Ehdotukset tulee toimittaa liitonmerkeistä (TUL:n kultainen 

ansiomerkki, seuratyömerkki) 15.9. mennessä piiritoimistoon. Hakulomake löytyy www.tul.fi 

sivulta. Sama aikataulu koskee myös opetus- ja kulttuuriministeriön merkkejä. Niistä lisätiedot 

www.minedu.fi sivulta.  

Piirin omissa merkeissä noudatetaan joustavaa jatkuvan haun menetelmää.  
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TUL Joygames 24.-25.10.2020  

Piirin alueella järjestetään TJG -tapahtuma Seinäjoella. Ohjelmassa on useita eri lajeja mm.  

jalkapalloa, futsalia, sulkapalloa, voimailua, disco- ja showtanssia, pöytätennistä ja 

oheistapahtumia. Tule mukaan ja seuraa ilmoittelua piirin ja tjg facebookissa, sekä www-sivuilla.  

  

TUL:n seurapäivät Seinäjoella 28.-29.11.  

Seuraväki kokoontuu Pohjanmaalle valtuuston ja hallituksen kera keskustelemaan ja kehittämään 

seurojen arjesta koronan jälkeen ja vähän sen aikanakin. Ohjelmassa on työpajoja, luentoja, 

tarinoita seurojen takaa, ajankohtaista infoa, sekä rokkia, rauhaa ja rakkautta. Valtiovallan ja 

liikuntaväen terveiset tuo liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pasi Kivisaari. Lauantain 

pääesiintyjä on Tohtori Sami Kolamo ”Urheilun tasa-arvo kamppailut” -esityksellä. Paneeli aiheesta 

e-urheilu -uhka vai mahdollisuus seuroille haetaan vielä panelisteja. Onko sinun seurassasi nuorta, 

sanavalmista peluria, joka voisi osallistua paneeliin ?  

Merkitse kalenteriin ja tule mukaan. Mahdollisuus osallistua erikseen lauantain ohjelmaan. Illan 

musiikillisesta annista vastaavat Pelle Miljoona United ja Tumppi Varonen Problems yhtyeineen.  

Tarkempi kutsu lähiaikoina, kun ohjelma on valmis.  

  

Piirikokous 8.10.2020 klo 18:30 

Jäsenseuroja kutsutaan TUL:n Pohjanmaan piirin piirikokoukseen torstaina 8.10.2020 klo 18:30 

Seinäjoen ty:n kerhotilassa. Kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua etänä kokoukseen 

lähettämällä puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa osallistumisvarmistuksensa mukana 30.9. 

mennessä jarkko.tenkula@tul.fi   

Kokouksessa valitaan piirin puheenjohtaja. Puheenjohtaja Ari Tuurinmäki on ilmoittanut olevansa 

käytettävissä jatkokaudelle. Muut erovuoroiset jäsenet Annemari Keltamäki, Riitta Keskinen, Nea 

Kunto ja Pekka Panttila eivät ole käytettävissä. Jäsenseuroja pyydetään tekemään kirjallisesti 

esityksiä valittavista henkilöistä piirihallitukseen. Olkaa avoimia ja rohkeita, katsotaan tulevaan ja 

pidetään piirimme elinvoimaisena ja vireänä antamalla mahdollisuuksia uusille päättäjille.  

Tämän kirjeen mukana tulee esityslista ja valtakirja. Muut asiakirjat löytyvät piakkoin piirin 

kotisivuilta. Kokousedustajille lähetetään sähköisesti kokousmateriaali ilmoittautumisen 

yhteydessä. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä kokousjärjestelyjen onnistumiseksi (Covid19)  

Seurojen juhlia  

Piirimme jäsenseurat Kokkolan TU, Lapuan Ponnistus ja Vaasan Toverit viettävät juhlavuotta. 

Kokkolan TU:n viettää 60 v. merkkipäivää. Seura siirsi juhlat myöhempään ajankohtaan.  

Lapuan Ponnistus juhlii 90 v. merkkipäivää 17.10. klo 14:00 Lapualla. Vaasan Toverit juhlivat 

myöhempänä ajankohtana vallitsevan Covid-19 tilanteen vuoksi.  



Elämysten Ähtäri tarjosi elämyksiä nuorille  

TUL:n Pohjanmaan piiri järjesti syyskuun alussa uudella konseptilla viikonloppuleirin Ähtärissä. 

Leirin teema oli elämyksellisyys ja niitähän saatiin. Leirillä seikkailtiin pimeässä ja patikoitiin 

kodalle iltapalalle, asuttiin hotellissa, kiipeiltiin flow parkissa, nähtiin pandat Lumi ja Pyry, 

kotieläinpuisto ja hohtokeilattiin. Perinteisempää leireilyä edusti mölkyn pelaaminen ja uiminen. 

Uiminen tosin tehtiin kylpylässä vaikka uskaliaimmat nuoret miehet olisivat halunneet järveen 

kastautumaan. Tähän leirin aikataulu ei antanut periksi.   

Leireily ei ollut esteenä sarjatoiminnalle, sillä Sisun ja Ponnistuksen pojilla oli turnaus Soinissa 

lauantaina. Ohjelma jousti, kuljetus toimi ja pelit saatiin pelattua. Kaikki on mahdollista, kunhan 

tietoa ja tahtoa löytyy osallistujilta ja järjestäjiltä.  

Leireilyt jatkuvat uudella teinileirillä Rukan Konttaisella syyslomalla 11.-15.10. Ohjelmassa on 

pienen karhunkierroksen kierto, vierailu suurpetokeskuksessa, luonnossa liikkumisesta ja ehkäpä 

päivä Rukalla tai Kuusamossa. Ilmoittautumislinkistä ilmoittautuminen 

https://www.lyyti.fi/reg/teinileiri2020  

Kolmas leiri on loka-marraskuun vaihteessa Sauvossa. Leiri teema on Halloween. Tästä leiristä 

lisätietoja myöhemmin piirin facesta. Kannattaa siis ottaa sivut haltuun.  
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TUL tarjoaa jäsenilleen etuja  

Haluamme huolehtia jäsenistämme ja tarjota teille etuja niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. 

TUL:n yhteistyökumppanuudet tukevat paikallista toimintaa mm. valmiiksi sopimilla 

sopimushinnoilla. Taloudellisten etujen lisäksi seuroilla on käytettävissä laaja asiantuntijoiden 

verkosto ympäri Suomen.  

Careca Sports  

Careca Sports tarjoaa seuroille ja muille TUL:n sidosryhmille joustavaa, nopeaa ja laadukasta 

palvelua urheilutekstiilien ja niiden painatusten osalta. Tutustu tarkemmin www.careca.fi.  

Voit olla myös yhteydessä suoraan Ilpoon tai Hasseen:  

Ilpo Laurila, 050 2623, ilpo.laurila@careca.fi   

Hasse Kallström, 044 239 2519, hasse.kallstrom@careca.fi  

Grano  

Painoalan kingi palveluksessasi! Granon nopea toiminta tuottaa seuralle lisäarvoa ja vapauttaa 

resursseja olennaiseen, joten anna ammattilaisen hoitaa ammattilaisten tehtävät. Tutustu lisää 

www.grano.fi tai tilaa tuotteesi suoraan www.granoshop.fi.  

Voit myös rohkeasti lähestyä Jari Sokajärveä mieltä askarruttavissa asioissa:  

Jari Sokajärvi, 040 050 3716, jari.sokajarvi@grano.fi  

Urheilu Mehiläinen  

Sattuiko? Urheilu Mehiläinen on omalla alallaan Suomessa ja kansainvälisestikin tunnettu toimija, 

jonka ammattilaiset palvelevat urheilua harrastavia, tavoitteellisia aktiiviliikkujia, urheilijoita ja 

urheiluseuroja muun muassa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa 

kattavasti koko Suomessa. Tutustu tarkemmin palveluihin osoitteessa www.mehilainen/urheilu.  

Mainostoimisto Värikäs  

Mainostoimisto, jossa et maksa turhasta pönötyksestä. Joskus esitteen tekeminen omin voimin tai 

käytössä olevilla työkaluilla ei onnistu tai nettisivujen luominen on vain liian aikaa vievää – anna 

Värikkään toteuttaa. Lisää asiaa www.varikas.fi Voit myös olla yhteydessä Mikkoon:  

Mikko Huovilainen, 050 464 4825, mikko@varikas.fi  

Olvi  

Olvi on ainoa itsenäisenä suomalaisena 1800-luvulta säilynyt panimo, joka luo positiivisia 

makunautintoja. Tarvitsetko tapahtumaasi virvoitusjuomia, urheilujuomia tai jotakin muuta?  

Olvilla on ratkaisu. Tutustu tarinaan ja tuotteisiin www.olvi.fi  

Mikäli olet kiinnostunut myymään tapahtumassasi Olvin tuotteita, olethan yhteydessä TUL:n 

pääsihteeriin Riku Tapioon, 050 340 5550, riku@tul.fi.  

Palkintotukku  

Löydä palkinnot voittajille! Palkintotukku on nopea ja joustava palkintojen toimittaja.  
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Palkintotukusta saat perinteisiä palkintoja, kuten pokaaleja ja mitaleita mutta myös lajipatsaita, 

tsemppareita, pinssejä, seuratunnuksia, viirejä, palkintolautasia ja kaiverrettuja seinätauluja – you 

name it. Tutustu tuotteisiin www.palkintotukku.fi  

Scandic  

Astu Scandicin maailmaan ja koe upea hotellielämys lähes 280 hotellissa kuudessa maassa. 

Pelireissu, vapaa-ajan reissu tai muuten vain irtiotto arjesta onnistuu TUL:n virallisen majoittajan 

hoteissa. Tutustu lisää ja varaa oma hotellielämyksesi www.scandichotels.fi.  

Sultrade  

Yhteistyö Sultraden kanssa mahdollistaa laadukkaiden urheiluvaate ja -välinemerkkien hankinnan 

edulliseen jäsenhintaan.  

Tilausjärjestelmä ja tuotenäkymään pääset tästä. Käyttäjätunnus on Tulry ja salasana 98250. 

Tarkemmat tilausohjeet löydät täältä.  

Titanium  

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, 

sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titanium on TUL:n virallinen 

varainhoitaja. Lisätietoja palveluista www.titanium.fi  

Tradeka  

Tradeka tekee hyvää jäsenelle, hyvää yhteiskunnalle. Liity Tradekan jäseneksi. Jäsenyys on 

merkityksellistä. Vaikutat suomalaiseen yhteiskuntaan ja saat hyviä etuja. Lue lisää ja liity jäseneksi 

osoitteessa www.tradeka.fi.  

Turva  

TUL vakuuttaa jäsenensä Turvan toiminnanvastuuvakuutuksella ja vapaaehtoistyön 

tapaturmavakuutuksella. Lisäksi TUL:n jäsenenä olet vakuutettu järjestövakuutuksella liiton 

tapahtumiin osallistuessasi.  

Turvan asiakkuus kannattaa! Turvan asiakkaana voit luottaa siihen, että rehti hinta ja 

korkeatasoinen palvelu pysyvät ja jopa paranevat pitkän päälle. Tutustu lisää www.turva.fi.  

Viking Line  

Punaisilla laivoilla on monta tapaa nauttia merielämyksestä. Keskittymällä ympäristöön, 

mukavuuteen ja asiakkaisiinsa Viking Line luo tulevaisuuden matkakokemuksia. Tervetuloa Viking 

Linelle! Tutustu ja varaa matkat heti www.vikingline.fi.  

Voit myös ottaa yhteyttä Viking Linen Sari Wäckiin (040 592 6625, sari.wäck@vikingline.fi) mieltäsi 

askarruttavissa asioissa.  
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Kisakeskus  

Kisakeskus tarjoaa monipuolista luonnonläheistä toimintaa ja urheilukasvatusta kaiken ikäisille 

liikkujille. Kisakeskus sijaitsee Pohjan kunnassa. Lisätietoja www.kisakeskus.fi   

Konttainen  

Retki-Konttainen on TUL:n omistama retkeilykeskus ainoastaan 6 kilometrin päässä Rukan 

palveluista ja houkutuksista. Alue tarjoaa kesäisin majoitusta 24 henkilölle ja talvisin 18 henkilölle.  

Konttainen tarjoaa rentoutusta ja mielenrauhaa, liikuntaa ja elämyksiä, kalastusta ja retkeilyä. 

TUL:n Pohjanmaan piiri ja useat seurat ovat osakkeenomistajia. Omistajat saavat alennuksia 

majoitushinnoista. Hinnat alkaen 30,- / vrk / majoitustila. Lisätietoja www.rukakonttainen.fi  

EEPEE  

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on yli 92000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan 

monialayritys. Jäsenet saavat etuja S-ryhmän paikoista ja ostoksista maksetaan bonusta. Jäseneksi 

liittyminen tapahtuu helposti www.eepee.fi sivulla. Osuuskaupat ovat merkittäviä alueellisia ja 

paikallisia toimijoita työllistäjinä ja liikunnan tukijoina.   

  

Grilli Katukokki  

Perinteinen pohjalainen Grilli Katukokki sijaitsee Seinäjoella Valtionkatu 15 radanvieressä ABC 

aseman läheisyydessä. Grilli Katukokki tukee TUL:n lasten ja nuorten toimintaa. Katukokki tarjoaa 

TUL:n seuroille seuran jäsenkortilla 10% alennuksen tuotteista. Joukkue/ryhmätilauksista 15% 

alennus. Katukokista löytyy hampurilaiset, ranskalaiset, kokolihapihvit, muusit ja riisit, sekä se 

ainoa ja oikea herkkupala. Voit myös tilata ennakkoon, muttet kotiisi 06-4140150. Lista ja tuotteet 

www.katukokki.fi   

Musiikki  

TUL on mukana Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin sopimuksessa musiikin esittämiseen 

liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. TUL:n seurat voivat tämän sopimuksen turvin esittää musiikkia 

kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa.  

Ansiomerkit ja muistamiset  

TUL:lla ja sen Pohjanmaan piirillä on käytössä ansiomerkkijärjestelmät. Se on arvokas tapa muistaa 

aktiivitoimijoita seuroissa. TUL:n Pohjanmaan piirin hopeisen ansiomerkin saa 10 vuoden ja 

kultaisen 20 vuoden seuran eteen tehdystä vapaaehtoistyöstä. Tämän jälkeen voi hakea liiton 

kultaista seuratyön merkkiä ja kultaista ansiomerkkiä. Merkkien myöntöväli 5 vuotta. Merkkien  
hinta 20,- / kappale.  
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