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SEURAKIRJE  14.12.2016 

 

PIIRI PALKITSEE PARHAAT 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Pohjanmaan piiri palkitsee vuosittain parhaat toimijat niin urheilun 

kun seuratyön saralta. Vuosittain on tullut hyviä ehdotuksia, niin on nytkin odotettavissa. Palkitsemme 

vuoden urheilijan, nuoren urheilijan, valmentajan/ohjaajan, seuran, seuratoimijan ja pitkän linjan konkarin 

elämäntapatyö –palkinnolla. 

Palkittavista pyydetään esityksiä 15.1.2017 mennessä jarkko.tenkula@tul.fi osoitteeseen. Valituille 

ilmoitetaan erikseen valinnasta. Esitykseen olisi hyvä liittää ehdotetun yhteystiedot. 

 

KOULUTUSTA TARJOLLA 

TUL:n Pohjanmaan piirin kouluttajaosasto on saanut vahvistusta, kun siihen ovat liittyneet mukaan Pirjo 

Lehtinen (valmennus, kunto-ja terveysliikunta, ravinto-oppi) ja Joanna Silver (ohjaaminen). Edellisten lisäksi 

Jarkko Tenkula (seura- ja leiritoiminta) ja Tarja Tenkula (kunto- ja terveysliikunta, testaus, terveysluennot) 

jatkavat kouluttajina.  

Koulutuksia voidaan järjestää seura-, piiri- ja aluekohtaisesti. Sen lisäksi liiton kouluttajat järjestävät mm. 

ikiliikkuja –koulutusta. 

 

NUORET PÄÄTTÄJÄT –koulutus 

TUL:n nuorisovaliokunta järjestää vuoden 2017 aikana neljä lähijaksoa sisältävän nuoret päättäjät –

koulutuksen. Koulutuksessa mennään pintaa syvemmälle liikunta- ja seuraelämän rakenteisiin ja käytännön 

toimiin. Koulutuksen sisällöt: 22.-23.4. liikunnan järjestörakenne ja vaikuttaminen, 20.5. 

tapahtumatuotanto, 23.-24.9. seuratoiminta ja hankkeet, seuratuki ja 4.11. viestintä ja markkinointi. 

Koulutuksen hinta 0n 300 euroa sis. opetuksen ja täyshoidon. Haku kestää tammikuun puoliväliin ja 

tapahtuu www.tul.fi etusivulta. Nyt todellakin kannattaa lähteä mukaan tähän nuorille 16-25 vuotiaille 

suunnattuun koulutukseen. 
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TJG KEMI KUTSUU POHJOISEEN 

TUL:n Lapin piiri ja sen jäsenseurat järjestävät TULjoygames –tapahtuman Kemissä 4.-5.2.2017. Ohjelmassa 

on ryhmätanssikilpailut, uintia, painia, hiihtoa, yleisurheilua ja shakkia. Lisätiedot tapahtumasta löytyvät 

www.tuljoygames.fi sivustolta. 

 
                                                                                                                                                                                                                                         kuva TUL kotisivu 

NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA  

Leiritoiminnassa on ollut säpinää viime vuonna. Ei anneta sen laantua, vaan viedään toimintaa eteenpäin ja 

kehitetään siitä entistä parempaa. TUL:n läntisen alueen leirit ovat tulevana vuonna Sauvossa. Talvileiri 

pidetään 3.-5.3. kesäleiri 2.-7.7. ja syysleiri 6.-8.10. 

Talvi- ja syysleirit ovat olleet max 30 hengen leirejä, jossa on ollut mukana niin tyttöjä kuin poikiakin. 

Kesäleirillä osallistujia on ollut sitten reilusti enemmän ja resurssit ottaa leiriläisiä on 80 leiriläisessä.  

Sen lisäksi piirin nuorisojaosto järjesti Sisulassa yhden päivän perheleirin, jota voi mallintaa tilauksesta 

piirimme alueella.  

Laittakaa päivämäärät ylös ja ilmoittautumiset leirin sähköpostiin. 

 

Pohjantähti –leiri viettää 30 v. juhlavuotta heinäkuussa Kisiksessä. Olisiko aika lähteä perheen kanssa 

muistelemaan menneitä tai kokemaan jotain uutta ennen kokematonta. Leiri järjestelyissä on mukana Kisis, 

TUL ja ammattiliitot. Ammattiliitot tukevat leirille osallistuvia perheitä. Sen lisäksi voit kysellä tukea omalta 

ammattiosastoltasi. Haku leirille tapahtuu ammattiliittojen kautta. 
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Aprilliristeily 7.-8.4.2017 

TUL:n perinteinen aprilliristeily pidetään perinteisesti huhtikuussa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 

Helsingin päässä. Ohjelmassa on laadukasta viihdettä ja ajankohtaista asiaa. Ja ainahan on kiva risteillä 

ystävien ja tuttujen kanssa. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaisa.nyberg@tul.fi tai puhelimella 050 364 9412 

 

 

 

CSIT:n maailman kisat Riikassa 13.-18.6.2017 

TUL:n Pohjanmaan piirin urheilijat ja kisaturistit ovat olleet aktiivisia CSIT:n maailmankisojen 

osallistumisessa. Menestystäkin on tullut ja verkostoja luotu. Niin tehdään tänäkin vuonna. Nyt on aika 

tehdä päätöksiä lähdön suhteen. Urheilijat voivat lähestyä piiritoimistoa tai lajien vastaavia ja kisaturistit 

saavat lisäinfo piiritoimistosta ja TUL:n sivuilta. 

Kisamatkan hinnat ovat 500 eurosta alkaen. Piiristä lähteville kartoitetaan mahdollisuutta 

yhteiskuljetukseen, mikäli lähtijöitä on riittävästi. CSIT Riika on hieno mahdollisuus viettää viikko kesäisessä 

Riikassa nauttien sen puistoista ja kesämaisemista. 

Riikaan odotetaan tuhansia kilpailijoita ja harrasteliikkujia. Maailmankisoissa kilpaillaan 
CSIT:n mestaruuksista jalkapallossa, judossa, koripallossa, lentopallossa, mamanetissa, minifutiksessa (viisi 
pelaajaa), painissa, pöytätenniksessä, petankissa, rantapainissa, rantalentopallossa, rantatenniksessä 
(kolme pelaajaa), shakissa, tenniksessä, uinnissa ja yleisurheilussa. 

Kilpailujen ohella on paljon lajiesittelyjä ja mahdollisuuksia kokeilla uusia lajeja. +55 -vuotiaille järjestetään 
viikon aikana päivittäin omaa harrasteliikuntaa, joka sisältää kaikkea mahdollista ”maan ja taivaan väliltä”, 
muun muassa sauvakävelyä, joogaa, meditaatiota, voimistelua ja kuntojumppaa. TUL:ltä lähtee oma 
henkilö tämän ryhmän mukaan. 
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ENNAKKOILMOITTAUTUMISLOMAKE +55 -VUOTIAAT 

5. CSIT:n Maailmankisat 13.-18.6.2017 Riika, Latvia 

 

Kansainvälinen Työväen Urheiluliitto CSIT pitää 5. Maailmankisat Riiassa Latviassa. Tapahtuman 

järjestelyistä vastaa Latvian Sport for All Association – LTSA. 

 

Täytä ilmoittautumislomake mahdollisimman huolellisesti, erityisesti yhteystietokohdat. 

Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja tehtävä 5.2.2017 mennessä. Ennakkomaksu on 50 

prosenttia kokonaismaksusta. Ennakkomaksua ei palauteta kuin lääkärintodistusta vastaan. 

Lopullinen ilmoittautuminen on tehtävä 28.4.2017 mennessä, jolloin peritään loppumaksu. Kaikki 

TUL-hinnat näet www.tul.fi/aikuisliikunta. 

 

Ilmoittautujan henkilötiedot 

Nimi (passista) __________________________________________________________ 

Syntymäaika  __________________________________________________________ 

Passin numero __________________________________________________________  

Osoite  __________________________________________________________  

Puhelin  __________________________________________________________  

Sähköposti  __________________________________________________________  

T-paidan koko XSS M L XL XXL              XXXL 

( T-paita sis. osallistumishintaan) 

Laskutusosoite __________________________________________________________ 

Lisätietoja (allergiat tms.) __________________________________________________________ 

Jos matkustat ryhmässä, mikä on ryhmän nimi (seura, joukkue jne) 

___________________________________________________________________________  

 

 

Missä tehtävässä tai roolissa tulet CSIT kisamatkalle? Ympyröi vaihtoehto 

1. Turisti  2. +55 -kuntoliikkuja 3. Joku muu, mikä_____________________ 

http://www.tul.fi/aikuisliikunta


Ainoastaan ryhmän tai joukkueen yhteyshenkilö täyttää 

Ryhmän/joukkueen nimi  _______________________________________________ 

Ryhmän/ joukkueen yhteyshenkilö _______________________________________________ 

Yhteyshenkilön puhelinnumero _______________________________________________ 

Yhteyshenkilön sähköposti  _______________________________________________ 

Ryhmän/ joukkueen laskutusosoite _______________________________________________ 

 
Alustava matkapakettivaraus. Laita rasti (X) haluamasi matkapaketin eteen. 

___  Matkapaketti 1: Laivamatka 13.6. Helsinki-Tallinna klo 7.30 lähtö.  

___ Matkapaketti 1: Laivamatka 13.6. Helsinki-Tallinna klo 10.30 lähtö. 

___ Matkapaketti 1: Laivamatka 13.6. Helsinki-Tallinna klo 13.30 lähtö.  

___ Matkapaketti 2: Lento Air Baltic 13.6. klo 5.35 Turku-Riika.  

___ Matkapaketti 3: Lento Air Baltic 13.6. klo 16.30 Helsinki-Riika. 

___ Matkapaketti 4: Lento Finnair 13.6. klo 12.50 Helsinki-Riika.  

___ Matkapaketti 5: Lento Air Baltic 13.6. klo 05.15 Tampere-Riika. 

___ Matkapaketti 6: Omatoimimatka sisältää majoituksen täysihoidolla. 

___ Matkapaketti 7 Omatoimimatka, joka sisältää vain osallistumismaksun, 

paikalliskuljetukset Riikassa, tervetulopaketin, TUL-paidan ja kiropraktikkopalvelut 

 

Valitse matkapakettiisi hotelli, jotta voimme tehdä Sinulle alustavan varauksen. Huomioithan,  

että jokaisella hotellikategorialla on eri hinta! Rastita (X) haluamasi vaihtoehto seuraavista  

huone- ja hintavalikoimista: 

___1 hh huone           ____ 2 hh huone ____Nuoret 16-17v /1 hh           ___Nuoret 16-17v/ 2 hh 

Henkilö, jonka kanssa majoitun (etu- ja sukunimi): ____________________________________ 

___ ** -hotelli  ____ ***-hotelli  ____ ****- hotelli 

 

Palauta ilmoittautumiskaavake postitse viimeistään 5.2.2017: 

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry /Tiia Kaukovuo 

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki    

 

Voit palauttaa kaavakkeen myös. Voit palauttaa kaavakkeen myös lähimpään TUL:n piiritoimistoon. 

Huomioithan, että ennakkomaksua ei palauteta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.4.2017.  

Lisätietoja CSIT:n +55-vuotiaiden matkasta: Tiia Kaukovuo puh. 050 596 7813, tiia.kaukovuo@tul.fi 

 

Tervetuloa Riikaan ja koe kanssamme kansainvälinen liikuntatunnelma! 

 



                              Sisu –cup 2017           

Aika:  14.-15.1.2017 (9.00-20.00 la ja 8.00-20.00 su) 

Paikka:  Seinäjoki Areena 

Sarjat ja   LA   P-14 (2003) (11 vs 11)  5 – 6  

joukkuemäärät: LA P-10 (2007) (8 vs 8) 6 - 9  

SU P-13 (2004) (8 vs 8) 8 

 SU P-11 (2006) (8 vs 8) 5 - 6 

 SU P-9  (2008)  (5 vs 5) 5 - 6 

Hinta:  270 euroa P-14 ja P-13, 190 euroa P-11 ja 170 euroa P-10/9 

Otteluaika:  1 x 40 min (P-14 ja P-13) ja muut sarjat 2 x 15 min 

Ruokailu:  Fazer Amica, Seinäjoki Areena (ruokailutilaukset ennakkoon 

31.12.2016 mennessä), sisucup2017@gmail.com 

Hinta: 10,-  monipuolinen buffet –pöytä sis. jälkiruoka ja 

kahvi 

Majoitus:  Sokos Hotelli Vaakuna, 0107647000, 

vaakuna.seinajoki@sok.fi 

Sokos Hotelli Lakeus, 0107648000,  

lakeus.seinajoki@sok.fi 

Cumulus Seinäjoki, 06-4186111, 

 cumulus.seinajoki@restel.fi 

 

Palkinnot:  Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan pytyillä ja 

mitaleilla (16 kpl/joukkue), lisämitalit maksusta.  

Lisätiedot:  Jarkko Tenkula 044-3555919 tai email. jarkko.tenkula@tul.fi  

www.seinajoensisu.fi  

Ilmoittautumiset:  sisucup2017@gmail.com  

Turnaus on samalla TUL:n läntisen alueen avoin mestaruusturnaus. 

mailto:sisucup2017@gmail.com
mailto:vaakuna.seinajoki@sok.fi
mailto:lakeus.seinajoki@sok.fi
mailto:cumulus.seinajoki@restel.fi
mailto:jarkko.tenkula@tul.fi
http://www.seinajoensisu.fi/
mailto:sisucup2017@gmail.com


 
 
 

 

 
 

 
KEMI 

04.-05.02.2017 
www.tuljoygames.fi 

Lisätiedot:  
Mauri Blomster 0500-316904, mauri.blomster@tul.fi 

Arto Laakso 040-8127335, tuljoygames@tul.fi 
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