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Hyvät seuratoimijat, vapaaehtoiset ja päätoimiset
Syksyn ensimmäiset myrskyt ovat takana päin. Erityisesti rannikolla tuuli kohteli kaltoin niin
rakennuksia kuin asuinrakennuksia. Toivottavasti kotinne ja urheilupaikkanne selvisivät vaurioitta
tai ainakin korjattavin vahingoin.
Syksy on tuonut tullessaan myös sisäpalloilukauden avausottelut. Vaasalaisittain
mielenkiintoisimmalta seurattavalta lajilta vaikuttaa Vaasan Kiiston naisten lentopallojoukkueen
mittelöt ykkössarjassa. Toki Kotkien liito kaukalossa lienee mediavaikutukseltaan ja massaltaan
isommassa roolissa, mutta mutta…paljon tapahtuu muutakin, erityisesti lentopallon hyvä vire niin
Himangalla kuin Kristiinankaupungissa on noteerattu.
Kesän palloilusarjat jatkuvat syys-lokakuun vaihteeseen. Ainakin jalkapallossa riittää jännitettävää
niin JBK:n kuin FC Kiiston osalta. Jälkimmäinen taistelee sarjapaikasta ja JBK on ihan kärjen
tuntumassa.
Piirissämme tapahtuu loppuvuodesta niin liikunta kuin koulutussektorilla. TUL JoyGames
tapahtuma järjestetään Seinäjoella 23.-25.10. Ohjelmassa on kilpailuja useassa eri lajissa.
Suurimman väkimäärän joukkuelajien rinnalla kerää TUL:n disco- ja showtanssin avoimet
mestaruuskilpailut. Värien, valojen ja pukujen loistoa, tarinoita sekä hienoja koreografioita. Näitä
kisoja kannattaa lähteä katsomaan kauempaakin.
TUL:n seurapäivät kokoaa Seinäjoelle marraskuun viimeisenä viikonloppuna seuraväkeä, sekä liiton
luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa. Seurapäivien ohjelmassa on Tohtori Sami Kolamon luento
”Urheilun tasa-arvokamppailusta”, liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pasi Kivisaaren terveiset
pääkallopaikalta, E-sport paneeli ”uhka vai mahdollisuus seuroille” sekä paljon muuta. Illan
päättää Scandicissa järjestettävä illanvietto, jossa lauteille nousee ainakin Pelle Miljoona Rockers
bändeineen.
TUL:n Pohjanmaan piirin piirikokous pidetään torstaina 8.10.2020 klo 18:30 Seinäjoen ty:n
kerhohuoneella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja valitaan hallituksen
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuoroisina jäseninä ovat Riitta Keskinen, Annemari
Keltamäki, Nea Kunto ja Pekka Panttila, sekä puheenjohtaja Ari Tuurinmäki. Erovuoroisista
ainoastaan Ari Tuurinmäki on käytettävissä jatkokaudelle. Mainittakoon, että Tuurinmäen
”virkavuodet” tulevat täyteen tämän kauden jälkeen tai sen aikana. Kokouksessa noudatetaan
Covid-19 pandemian vuoksi normaalia tarkempaa hygieniaa. Kokoukseen voi myös osallistua
etänä. Tämä vaatii ennalta ilmoittautumisen piiritoimistoon. Kokousmateriaalit on saatavilla piirin
kotisivuilta. Ne saa myös sähköpostitse tai postitse pyytämällä piiritoimistosta.
Pidetään toisistamme huolta ja liikutaan hyvällä sykkeellä viimeisempiä THL:n ja liittojen antamia
Civid-19 ohjeita noudattaen.
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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.
Pohjanmaan piirin seurat ovat jälleen vahvasti edustettuna askel -kisassa. Joukkueita on ainakin
Kaskisista, Kokkolasta, Lapualta ja Seinäjoelta. Liikkeelle! -kuukauteen kuuluu olennaisena mukaan
seurojen erilaiset tempaukset. Ohjelmassa on kunto- ja luontoliikuntaa, perheliikuntaa ja ihan
uutena ainakin Seinäjoella kokeillaan tanssista tuttua Flashmobbia. Seinäjoella laitetaan pelit
pyörimään viidellä eri kentällä samanaikaisesti ja niissä kohtaavat joukkueiden vanhemmat
perheiden pikkupelurit. Tämä alkaa torstaina klo 18:00. Tsemppiä pelikentille.

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.
Syyslomalla Rukalle
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
Vuoden neljäs leiri on loka-marraskuun vaihteessa Sauvossa. Leiri teema on Halloween. Tästä
leiristä lisätietoja myöhemmin piirin facesta. Kannattaa siis ottaa sivut haltuun.
Haku päällä
TUL:n Pohjanmaan piiri hakee toimintaansa luottamuspohjalta toimivia seura-aktiiveja. Vuoden
2021 piirikokouksessa valitaan hallituksen ja eri toimikuntien/jaostojen toimihenkilöitä. Valittavia
toimikuntia voisi olla kunto- ja terveysliikuntajaosto (aikuisten harrasteliikunta), lajijaosto (vastaisi

kaikesta lajitoiminnasta), nuorisojaosto (lasten ja nuorten toiminta), veteraanijaosto (ikäihmisten
moninainen toiminta) ja retki- ja luontojaosto (luontoliikunta).
Valittavilla henkilöillä on upea mahdollisuus kehittää itseään, seurojaan ja piirin toimintaa.
Todellinen win-win -tilanne. Esimerkki uudesta toiminnasta ”Järjestimme P-11 jalkapallopoikien
harrastesarjan viidelle joukkueelle” Kaikki joukkueet järjestivät yhden turnauksen ja pelasivat
toisiaan vastaan joka kerta. Lyhyet ottelut, kaikille peliaikaa ja tasaisia pelejä = mielenkiintoisia
otteluita matalalla kynnyksellä. Toiminta oli avointa kaikille eli mukana olivat Ryhti, Ponnistus,
Sisu, Sjk ja SoPS.
Vielä muutama pikku täky…
Seurapaitapäivä tulee 29.9. #seurapaitapäivä #seurasydän #kokkolanjymy (esimerkki) näkykää
somessa. Ottakaa face ja insta haltuun seurapaitapäivänä
Seuratuen hakuaika lähestyy…loka-marraskuun vaihteessa haku aukeaa…ollaan mukana ja ollaan
aktiivisia…
TUL jakaa lähes kaksikymmentä 500 euron stipendiä. Käy kurkkaamassa facesta tai kotisivuilta. Jos
ei hae, niin ei voi mitään saada…
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