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Olemme suurten haasteiden edessä

Reilu vuosi sitten Suomessa alkoi Covid-19 aika. Olemme selviytyneet Pohjanmaalla erinomaisesti,
mutta ei ilman haasteita. Olemme olleet nokkelia, notkeita ja innovatiivisiä. Olemme oppineet
uusia asioita ja olemme valmiimpia tulevaan, joka sekin näyttää haastavalta.
Urheilun ja liikunnan näkökulmasta tarkasteltuna lasten ja nuorten liikkuminen ja korkeamman
tason kilpaurheilu ovat olleet keskiössä. Molempien merkitys on iso. Edustus- ja kilpaurheilussa
katsomotulojen ja myyntitulojen menettäminen vaikuttaa seurojen lähitulevaisuuteen ja sarjojen
läpiviemiseen. Seurat ovat keksineet lähettää pelejä maksullisten kanavien kautta ja saaneet osan
menetetyistä lipputuloista takaisin. Uskon vahvasti, että ihmiset löytävät takaisin katsomoihin ja
seuraava kausi talvilajeissa pelataan normaalisti. Tulevan kauden kesälajeista en ole niin
vakuuttunut.
Kansa tarvitsee leipää ja sirkushuveja. Suuremmaksi haasteeksi yhteiskunnallisesti nostan lasten ja
nuoren liikkumisen tarpeen. Ohjattua harrastustoimintaa on jouduttu tauottamaan. Seuroilla on
iso tehtävä yhteiskunnan normalisoinnissa. Paluu harrastusten pariin tulee onnistua riittävän
matalalla kynnyksellä. Liian moni nuori on jäämässä syystä tai toisesta pois ohjatusta toiminnasta.
Nyt tarvitaan etsivää harrastustyötä. Liikkumisen mallin luominen on yksi osa tätä etsivää työtä ja
sen avulla on mahdollisuus puuttua liikunnan harrastamisen yhä syvempään polarisaatioon.
THL:n, lajiliittojen ja AVI:n, sekä alueellisten nyrkkiryhmien ristiriitaisuus tai ehdottomuuden puute
on antanut lisää tilaa luovuudelle. Seurat ovat joutuneet puntaroimaan ja arvottamaan lasten ja
nuorten liikkumisen ja totaalisen kiellon välillä. Uskon, että olemme onnistuneet siinä
erinomaisesti, sillä tartuntatapaukset ovat olleet vähäisiä lasten ja nuorten harrastuksissa. Tosin
viime aikoina urheiluväkeäkin ovat piinanneet virusmuunnokset ja ”koronaväsymys”.
Jaksetaan vielä hetki, jos toinen. Nautitaan omatoimisesta liikunnasta, perhekeskeisyydestä ja
keväisestä auringonpaisteesta. On aika laulaa ja tanssia, kun on sen aika; on aika pelata futista, on
aika leikkiä ja liikkua; aina on aika olla ihminen ihmiselle.
Hyvää kevään odotusta
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Palkitsemistilaisuus virtuaalisena
TUL:n vuoden parhaiden palkitseminen tapahtuu kolmella paikkakunnalla keskiviikkona 14.4. klo
18:30. Paikkakunnat ovat Seinäjoki, Vaasa ja Kokkola. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua
teamsin välityksellä ilmoittamalla sähköpostiosoitteen toimistolle.

Rahaa tarjolla
Korona-aika on vaikuttanut perheiden talouksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa hallituksen
esityksestä miljoona euroa nuorten työllistämiseen urheiluseuroissa. Lapset ja nuoret ovat
joutuneet etäopetukseen, harrastuskieltoihin ja sosiaalisia suhteita on koeteltu.
Tulevalla kesällä tarjotaan töitä 15-29 vuotiaille nuorille matalalla kynnyksellä kahden viikon
ajaksi. Työsuhde on tilapäinen ja uusi. Kohderyhmänä nuorten tekemätoiminta nuorille.
Korvaus seuralle työntekijää kohti on 700 euroa. Tällä katetaan palkka ja työnantajan sivukulut.
Työpäivän pituus vaihtelee 5 – 6 tunnin välillä. Seura voi hakea tukea useampaan työllistettävään.
Käytetään tämä erinomainen tilaisuus hyväksi tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia.
Kiinnostuksen herätessä olkaa yhteydessä ja laitetaan hyvä kiertämään.

Piirikokous on 28.4. klo 18:30 hybridinä
Piirikokous järjestetään Seinäjoelta käsin hybridinä. Jäsenseurojen tulee ilmoittaa sähköpostitse
osallistumisensa ennakkoon, jotta kokous voidaan järjestää terveysturvallisesta. Etänä kokoukseen
osallistuville lähetetään teams linkki. Valtakirjasta riittää valokuva toiminnanjohtajan kännykkään
tai skannattuna sähköpostiin.
Piirikokous valitsee kokouksessaan jäsenet erovuoroisten tilalle. Varapuheenjohtaja Antti Koski on
ilmoittanut halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Piirihallituksen jäsenistä Eero KInare (Himangan
Roima), Elmeri Koivisto (Kaskisten Veto), Kimmo Kivinummi (Ähtärin Valpas) ja Lasse Laine
(Ykspihlajan Reima). Piirihallitus kiittää Maria-Liisa Tuomistoa (Kokkolan Jymy) monivuotisesta
palveluksesta piirin tehtävissä. Matkan varrelle on mahtunut myös liittotason tehtäviä ja tanssi- ja
voimistelujaoston varapuheenjohtajuus jatkuu edelleen.
Näillä näkymin uudistumistarpeemme on yhden henkilön suuruinen. Oletko sinä se henkilö, joka
astuu ”Mamin” saappaisiin? Ota rohkeasti yhteyttä tai ilmiantakaa tekemällä ehdotus uudesta
jäsenestä.
Nyt tarvitaan uudelleen rakentajia ja rohkeita uudistajia luotsaamaan piirimme läpi koronan
jälkeisen ajan. Ilmoittakaa rohkeasti halukkuutenne päästä vaikuttamaan piirimme kehitystyöhön
ja toimintaan tulevina vuosina. Yhteydenotot piirin puheenjohtajalle 040- 8494593 tai
ari.tuurinmaki@netikka.fi 14.4. mennessä.
Seurojen kokousedustajille lähetetään kokousmateriaali sähköpostitse. Seurojen valtakirjaan
täytetään kokousedustajan sähköposti. Kokousedustajien valtakirjat ja yhteystiedot em.
aikataululla jarkko.tenkula@tul.fi

Kokoukseen osallistuvan seuran tulee huolehtia jäsenmaksunsa kuntoon ennen varsinaista
kokouspäivää.
Ansiomerkit ja muistamiset
Piirimme jäsenseuroilla on juhlien ruuhkavuosi edessä, kun edellisen vuoden juhlat siirtyivät
vuodella eteenpäin ja mm. 1936/1946 perustetut seurat juhlivat 85 v. ja 75 v. juhlia.
TUL:lla ja 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.

