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Harrastaminen on ihmisen perusoikeus
Olemme eläneet haastavan ja mielenkiintoisen vuoden. Keväällä valmistauduimme upeaan
urheiluvuoteen kansainväline arvokisoineen. Tämän piti olla penkkiurheilijan unelmavuosi, mutta
toisin kävi. Kilpailuja ja konsertteja on siirretty vuodelle 2021 siinä toivossa, että pandemia on
hallinnassa. Se on vaikuttanut meidän jokaisen seuratoimijan arkeen, niin perheissä kuin seuroissa.
Vuosi on siis ollut hyvin erilainen, valmentajat ja ohjaajat ovat viettäneet enemmän aikaa
perheiden kanssa, harjoitteluun ja moneen muuhun toimintaan löydettiin uusia ratkaisuja ja
luontoliikunta sai ansaitsemansa arvostuksen. Ajoittain tuntui, että metsissä oli kaikkein
ruuhkaisinta.
Muutos on aina mahdollisuus. Luonto on ihmistä vahvempi. Meidän tulee jatkossa rakentaa
toimintaamme enemmän kestävälle pohjalle ja huolehtia lähimmäisistä. Korona opetti
yhteiskunnalle yhteisöllisyyttä. Ilmiöt ruokkivat myös vastailmiöitä, polarisaatio kasvaa ja
arvokeskustelut nousevat keskiöön. Kaikki tämä yhdessä koettu ja ”uuden normaalin” kanssa
eläminen vaatii sopeutumista. Totta vieköön ja me ollaan aika hienosti sopeuduttu. Haasteet on
voitettu, ohjeita on noudatettu ja taas on lupa harrastaa, liikkua yhdessä ja ryhmissä.
Kaikilla ei ole ollut helppoa. Kaikki eivät ole pystyneet omatoimisen liikunnan lisäämiseen.
Pudokkaita on niin seuroissa kuin koulumaailmassa. Meillä kasvattajilla, ohjaajilla ja valmentajilla
on iso rooli verkonkutojina ja paikkaajina. Meitä vapaaehtoisia ja palkallisia tarvitaan enemmän
kuin koskaan aikaisemmin. Hyvä harrastus tai mahdollisuus harrastaa on monelle nuorelle oikea
polku selvitä tästä haastavasta vuodesta. Aiheesta tehdään myös tutkimustyötä, johon TUL:n
seuroja haastatellaan. Vastatkaa kyselyyn, niin saadaan arvokasta tietoa.
Seuratyöntekijöistä tulee huolehtia. Seuroissa tehdään niin paljon arvokasta työtä, että jokainen
ansaitsee palkkansa. Palkat ja palkkiot mitataan usein hymyillä ja sanoilla ”kiitti koutsi”, ”vuoden
futisiskä” tai jotain muuta. Yksi mahdollisuus on vertaistuksi, ajatusten vaihto ja koulutus.
Pohjanmaan piiri on järjestelyvastuussa marraskuun viimeisenä viikonloppuna pidettävästä TUL:n
seurapäivistä. Se on hyvä mahdollisuus palkita seuratoimijoita. Loistava ohjelma lähes
pilkkahintaan. Kaikki vain siksi, että me välitämme sinusta.
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
eduskunnassa, E-sport paneeli ”uhka vai mahdollisuus seuroille”, seuratuki- ja hanke asiaa sekä
paljon muuta. Illan päättää Scandicissa järjestettävä illanvietto, jossa lauteille nousee Pelle
Miljoona Rockers bändeineen.
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Piirikokous valitsi Ari Tuurinmäen jatkokaudelle
TUL:n Pohjanmaan piirinpiirikokousta jouduttiin siirtämään keväältä syksylle. Päätettiin siirtää
reilusti, että varmasti saadaan kokoontua fyysisesti kokouspaikalle. No toisin kävi. Pidettiin
historiallinen kokous, jossa osa osallistujista oli teams -yhteydellä ja osa paikan päällä.
Kokonaisuus toimi yllättävän hyvin. Kiitos kaikille osallistujille. Toivottavasti ensi kerralla päästään
tapaamaan fyysisesti toisiamme.
Piirikokous valitsi puheenjohtajaksi Ari Tuurinmäen Lapualta. Tuleva kaksivuotis kausi on Arin
viimeinen, sillä yhtäjaksoiset toimintavuodet täyttyvät. Varapuheenjohtajana jatkaa Antti Koski
Vaasasta.
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Tarja Tenkula Seinäjoelta, Pirjo Urpilainen Kokkolasta ja
Janne Varala Jurvasta. Aikaisemmista hallituksen jäsenistä Pekka Panttila Laihialta valittiin
uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Eero Kinare Himangalta, Maria-Liisa Tuomisto ja Lasse
Laine Kokkolasta, Elmeri Koivisto Kaskisista ja Kimmo Kivinummi Ähtäristä. Me olemme seurojen
käytössä, ottakaa rohkeasti yhteyttä.
Haku päällä, tulee tekemään yhteistä hyvää, josta omakin seura hyötyy
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).
Palkitsemiset ovat jälleen ajankohtaisia
TUL:n Pohjanmaan piiri on palkinnut vuodesta 2007 alkaen menestyneitä ja aktiivisia
seuratoimijoita ja urheilijoita. Palkitsemme vuoden urheilijan, nuoren urheilijan ja
veteraaniurheilijan, vuoden seuran, seuratoimijan ja elämäntyö -teon. Lisäksi on mahdollisuus
saada merkittävästä teosta erityismaininnan.
Palkittavia tulee esittää 31.12.2020 mennessä jarkko.tenkula@tul.fi tai kotisivuille ilmestyvällä
lomakkeella.
Oikein hyvää loppusyksyä ja joulun odotusta. Muistetaan liikkua turvallisesti.

