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KESKIKESÄN JUHLA 

Penkkiurheilijan kesä on haastava. Parhaillaan pelataan jalkapallon EM-kisoja Ranskassa. Otteluja tulee 

televisiosta upea määrä, sillä kaikki 51 ottelua näytetään YLE:n kanavilla suorana. Loistavat palvelut 

jatkuvat, kun manner vaihtuu ja olympialaiset alkavat Riossa. TUL:n seuroista on kisoihin varmistanut 

pääsylippunsa kahdeksan urheilijaa. Heistä Pentti Olah edustaa Seinäjoen Sisua pöytätenniksessä. Pentistä 

on puhuttu jopa vuoden kehittyneimpänä urheilijana. Eikä turhaan, sillä maailman pelatuimmassa lajissa 

olla 68. maailmanrankingissa on loistava saavutus. Erityisesti kun huomioidaan lähes kahdensadan sijan 

nousu alle kahdessa vuodessa.  

Urheiluhan on parasta paikan päällä ja kesällähän sitä Suomessa piisaa. Jalkapallon ja pesäpallon 

sarjatoiminta, yleisurheilu ja paljon muuta on tarjolla meidänkin kaikkien kotikaupungeissa. Kesäkauden ja 

raskaan penkkiurheilusuorituksen jälkeen on hyvä havahtua myös oman liikunnan tarpeeseen.  

Syyskuu on Liikkeelle! kuntokuukausi. Nyt koko Suomi liikkuu ja me sen mukana. Tehdään yhdessä 

syyskuusta Unelmien liikuntakuukausi yksin, kaksin, perheenä, joukkueena tai seurana. Tärkeintä on 

liikkuminen ja hyvä olo. 

Suomalainen liikuntaelämä tai sen järjestörakenteet ovat muutoksen kourissa. Tällä viikolla VALO ry päätti 

lopettaa itsensä ja sulautua olympiakomiteaan, joka on tunnettu Suomalaisen huippu-urheilun 

keulakuvana. Kuinka käy alueellisten liikuntajärjestöjen. TUL :n Pohjanmaan piiri on vahvasti tukemassa 

alueellisten järjestöjen autonomiaa ja toivoo viisautta aluejärjestöjen ihmisille tehdessään 

kumppanuussopimuksia olympiarenkaiden kanssa.  

TUL ja sen piirit jäsenseuroineen ottavat entistä vahvempaa roolia kansanliikuttajana. Harraste- ja 

terveysliikunta tarvitsee puolestapuhujaa ja tekijää. Olemme valmiit sen paikan ottamaan Suomalaisessa 

liikuntaelämässä. 

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT TURUSSA 

TUL:n liittokokous pidettiin Turussa toukokuun 21.-22. päivinä. TUL:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 

Kimmo Suomi Keski-Suomesta. Liiton varapuheenjohtajistoon valittiin entiset hallituksen edustajat Riku 

Ahola Suur-Helsingistä ja Diana Bergroth-Lampinen Satakunnasta. TUL:n Pohjanmaan piirin ehdokas 

hallitukseen oli Maria-Liisa Tuomisto Kokkolasta ja hän tuli valituksi. TUL:n valtuuston jäsenet menivät 

uusiksi, sillä varsinaisiksi edustajiksi valtuustoon nousivat Katja Kaivonen Vaasasta ja Tarja Tenkula 
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Seinäjoelta. Heidän varamiehinä ovat Antti Koski Vaasasta ja Matti Hourula Kokkolasta. Onnittelut valituille 

! TUL:n Pohjanmaan piiri näytti muille piireille uudistumiskykynsä ja ”nuoruutensa”  marssittamalla 

kokousedustajiksi  uutta ja nuorta verta.  

 

 
Liittokokousedustajat Matti Kuusi, Pirjo Urpilainen, Lasse Laine, Ari Tuurinmäki ja Riitta Keskinen. 

 

VALIOKUNTA- JA JAOSTORAKENNE UUSIKSI 

TUL:n organisaatiota uudistetaan. Parhaillaan on valintaprosessi käynnissä uuden pääsihteerin 

valitsemiseksi, sillä Jouni Backman ei jatkanut tehtävässä aikomaansa pidempään. TUL:n uudella 

hallituksella onkin kovia tehtäviä alkajaisiksi, sillä henkilöstön ja luottamushenkilöiden sovittaminen uuteen 

rakenteeseen vaatii työtä ja päätöksiä. Samoin sen mahdollisimman nopea käynnistäminen vaatii pro -

aktiivisuutta niin seuroilta, piireiltä kuin halukkailta tulevilta päättäjiltä.  

Oletko sinä halukas vaikuttamaan oman erikoisosaamisesi tai lajitietämyksesi kautta TUL:n toiminnan 

kehittämiseen ja tehostamiseen. Nyt  haetaan sellaisia win-win kumppanuuksia, jossa kaikki hyötyisivät. 

Sinä, sinun seurasi, piiri, alue ja totta kai liiton jäsenseurojen urheilijat ja liikkujat.  

TUL:n Pohjanmaan piirin seuroilla on ollut hyvä edustus menneenä liittokokouskautena. Osa jaostoista on 

toiminut hyvin ja osa vähän vähemmän hyvin. Kokouksia pyritään pitämään puhelimitse tai verkossa, jotta 

ne olisivat edullisia ja aikaa säästäviä. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kaupatkaa omaa osaamistanne muidenkin käyttöön. Yhdessä olemme 

vahvempia! Lähestyn istuvia edustajia puhelimitse kesäkuun aikana ja tiedustelen heidän halukkuuttansa 

mahdolliseen jatkokauteen, mutta uusien osalta toivoisin henkilökohtaista ja seurojen aktiivisuutta. 

 

 



KOULUTUSTA ON OLLUT SAATAVILLA 

…ja mikä mukavinta, sitä on myös saatu. Piirimme koulutus on ollut todella aktiivista tämän vuoden ajan. 

Samalla aktiivisuudella jatketaan tulevaan syksyynkin. Koulutuksia on järjestetty ravinto-opista, 

seuratoiminnasta, valmennuksesta ja ohjaamisesta. Kouluttajien rekrytointi on jatkuvaa. Nyt haetaan lisää 

voimaa ja virtaa lasten- ja nuorten ohjaamisen vetämiseen, sekä miksei myös leiritoiminnan ja leirin 

järjestämisen ohjaamiseen. Lauantaina 20.8. Helsingissä olisi mahdollisuus tutustua em. aiheiden 

koulutusmateriaaleihin ja sisältöihin. Ota yhteyttä, jos alkoi kiinnostaa. Voit myös miettiä seurasi jäsenistöä, 

löytyisikö sieltä kouluttajia. Kouluttajille maksetaan korvaukset tekemästä työstä ja matkat julkisten 

mukaan.  

 
Ravinto-oppia valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille. Kouluttajana Pirjo Lehtinen. 

MUKAVIA TAPAHTUMIA PIIRIN ALUEELLA 

Piirimme alueella on tapahtunut monenlaista toimintaa sitten piirikokouksen. Piirin nuorisojaosto järjesti 

Seinäjoella kaksi erinomaista tapahtumaa, toisen Vappuna ja toisen Liikunnan pop up päivänä 10.5. Sen 

lisäksi samainen porukka toteutti yhdessä vastaanottokeskuksen kanssa retken eläinpuistoon ja 

flowparkkiin Ähtäriin. Upeita uusia avauksia ja kokemuksia jokainen tapahtuma tahollaan. Piirimme ja 

Seinäjoen Sisun nuorisojaostot suosittelevat rohkeaa esiintuloa myös kilpaurheilun ”ulkopuolisilla” teoilla. 

Lapsiperheet arvostavat todella paljon tällaista toimintaa. 

Vapun päivänä nuoret järjestivät liikunnallisen lasten Vapun keskuspuistossa. Kaikki toiminta oli ilmaista ja 

buffankin hinnat olivat vähintäänkin edulliset. Tarjolla oli frisbiitä, krokettia, kävyn heittoa, salibandymaalia 

yms. Lapsiperheet kiertelivät ja viettivät aikaa, piipahtivat torilla ja palasivat takaisin pelipaikalle.  

Liikunnan pop up päivänä tapahtuma vietiin ostoskeskuksen aulaan tärkeän yhteistyökumppanimme 

Prisman asiakkaiden saataville. Lajeja höystettiin vielä Tarja Tenkulan terveyspisteellä, niin koko perhe sai 

osakseen huomiota ja palvelua. 

Kolmas tapahtuma olikin sitten ajankohtainen kotouttamisteeman kanssa. TUL:n Pohjanmaan piiri on 

tehnyt hyvää yhteistyötä paikallisen VOK:n kanssa. Kuvat kertokoon puolestaan. 



 
Ähtärin Flowpark oli elämys ja kokemus niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin. 

 

Lasten ja nuorten riemuleirikin keräsi mukavasti osallistuja. Piirimme seuroista Seinäjoen Sisu, Kaskisten 

Veto ja Ykspihlajan Reima kunnostuivat tällä kertaa läsnäolollaan. Sen lisäksi leiriläisiä oli Porista, Turusta, 

Lahdesta ja Liedosta. Ilahduttavaa on osaavien nuorten innokkuus olla järjestämässä leiritoimintaa. Saman 

innon kuin saisi seurojen vetäjille, ohjaajille ja kirjeenvaihtajille, jotta lapset ja perheet saisivat ajoissa 

tiedon leireistä! Leiritoimintaa jatketaan tulevana vuotena lokakuun toisena viikonloppuna Turun Sauvossa. 

Tällöin järjestelyvastuu on TUL:n Varsinais-Suomen piirin nuorisojaostolla ja läntisen alueen nuorisotiimillä. 

TUL:n nuorisotoiminnasta on tarkemmin tietoja kesäkuussa ilmestyvässä nuorisotiedotteessa. Se jaetaan 

kaikille jäsenseuroille. Toivonkin, että jokainen seuraa hakee omista joukoistaan ihan oikean nuoren ja 

antaa esitteen tälle. Toivon hartaasti, että piirimme nuorisotiimi aloittaa aktiivisen yhteistyön läntisen 

alueen tiimin kanssa. Piirimme alueelta löytynee myös valtakunnalliseen TUL:n nuorisojaostoon hyvä ja 

pätevä osaaja. 

 



 
Telttakylä rakentui uimahalli-urheilutalon maastoon. 

 
Luontoretkellä Aarniokotkan kodalla. 

 

JÄSENEDUT JA -MAKSUT 

TUL:n Pohjanmaan piirin jäsenmaksut tulevat maksuun tämän seurakirjeen mukana. Laskujen suuruus 

vaihtelee 20 eurosta – 150 euroon seuran jäsenmäärän mukaan. Yksi merkittävä jäsen etu on m. Vieno ja 

Väinö Salo –säätiön stipendit. Tällä kertaa piirimme alueella stipendin saajia oli kaksi, sillä Vaasan 

Tovereiden Jere Keskinen (16) ja Vaasan Boxing Clubin Antti Lehmusvirpi (18) saivat Salo säätiön stipendit. 

Stipendin saannin edellytyksenä on seuran jäsenvelvoitteiden kunnossa oleminen. Sama koskee kaikkia 

muitakin jäsenetuja, kuten edulliset koulutukset, Halisko -puiston vuokraaminen, vakuutusedut, Ruka-

Konttaisen majoitus etu yms. 

 



Liikkeelle! 1.9.-30.9. 

TUL järjestää perinteisen liikkeelle! kuntokuukauden syyskuussa. Kerää oma joukkueesi, tiimisi tai lähde itse 

askeltamaan arkiaskeleita syyskuun kahdelle ensimmäiselle viikolle. Ilmoittautumiset sähköisesti www.tul.fi 

sivuston kautta. 

Voit myös järjestää omia kuntoliikuntatapahtumia seuraväelle tai kuntalaisille. Tärkeintä on, että kaikki ovat 

Liikkeellä! syyskuussa. Ilmoita tapahtumasi ja me markkinoimme sitä puolestasi. Tule mukaan tekemään 

kanssamme unelmien liikunta kuukautta. 

Oma piiritoimistosi auttaa sinua mahdollisten haasteiden kanssa. Ota yhteyttä ja tehdään sinunkin seurasi 

syyskuusta unelmien liikuntakuukausi. 

 

 

 

TAPAHTUMIA 

4.-9.7. Pohjantähti –leiri Kisakeskuksessa 

10.-13.7. Painin leiri- ja koulutuspäivät, sekä SM-rantapainit Kisakeskuksessa 

25.-29.7. LETE –leiri Kemin Ajoksessa  

13.-14.8. TUL:n tennismestaruuskilpailut, Seinäjoki 

20.08. Nuorisosektorin kouluttajien tapaaminen Helsingissä 

20.-21.8. Ikiliikuttajan vertaisohjaaja –koulutus Kempeleellä 

1.-15.9. Askel –kisa 

1.-30.9. Liikkeelle! –kuntokuukausi 

6.9. Seuratoiminnan perusteet, Pori 

26.-28.9. Veteraanien virkistyspäivät Kisakeskuksessa 

1.-2.10. TUL:n miesten ja naisten futsalin mestaruuskilpailut, Pori 

7.-9.10. Läntisen alueen lasten ja nuorten leiri Sauvossa 

28.-30.10. TUL JoyGames Oulussa 

4.-6.11. TUL JoyCamp –leiri Kisakeskuksessa 

 

Jarkko Tenkula 
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