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OLYMPIAHUUMAA ODOTELLESSA 

On taas se aika, kun Suomessa odotukset kasvavat, kiima nousee korkealle kattoon ja televisioiden 

yms. laitteiden myynti kasvaa. Ei ole kysymys Presidentin vaaleista, vaan Etelä-Koreassa 

pidettävistä olympialaisista. Suomalaisen penkkiurheilukansan odotukset kasvavat erityisesti 

talviolympialaisten lähestyessä. Ne ovat olleet ja ovat Suomen kansalle yhä ehkäpä se merkittävin 

urheilutapahtuma. Kuinka Kerttu ja Iivo hiihtävät, kestääkö Mäkäräisen kunto ja pääsevätkö 

mäkikotkat toiselle kierrokselle? Siinäpä meillä on jännättävää.  

TUL 100 v. juhlavuosi lähestyy. Tämän vuoden aikana valmistaudutaan 15.6.2019 pidettävään 

pääjuhlaan Helsingissä. Juhlavuoden kunniaksi ollaan pystyttämässä kiertäviä valokuvanäyttelyitä. 

Urheilumuseossa on TUL:sta paljon kuvia, mutta 1990-luvun ja sen jälkeisen ajan kuvista on pulaa. 

Jos omistat sellaisia TUL toimintaan liittyviä, niin ole ystävällinen lähesty TUL:n tiedottaja Nina 

Myllystä.  

Juhlavuoden alkutaipaleella allekirjoitetaan 26.1.2019 uusia asiakirja TUL:n 100 v.  kunniaksi. 

Paikan päälle kutsutaan perustajaseurojen nykyiset puheenjohtajat. Meidänkin piirimme alueelta 

löytyy muutama perustajaseura. Seuroihin otetaan yhteyttä asian tiimoilta, mutta päivämäärä jo 

tiedoksi. 

 

KUKA ON TUL:n POHJANMAAN PIIRIN PARAS URHEILIJA 

TUL:n Pohjanmaan piiri palkitsee lauantaina 3.2.2018 klo 16.45 alkavassa tilaisuudessa Seinäjoen 

kaupunginteatterilla vuoden parhaita urheilijoita ja toimijoita. Palkittavia muistetaan seuraavissa 

sarjoissa: urheilija, nuori urheilija, veteraaniurheilija, seura, joukkue, valmentaja/ohjaaja, 

seuratoimija ja elämäntyö palkinto. 

Samalla vietämme seuraväen tapaamista teatterilla, sillä klo 18:00 menemme teatteriin 

katsomaan ”kuin ensimmäistä päivää” –näytöstä.  Liput ja kahvitus ennen teatteria 30 euroa.  

Paikkoja on varattu 40, joten käykääpä tuumasta toimeen ja varatkaa paikkanne tilaisuudessa. 

Varaukset piiritoimistosta 044-3555919.  

http://www.tulpohjanmaa.com/
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KEVÄT ON KOKOUSTEN PIDON AIKAA 

Seurojen sääntömääräiset vuosikokoukset tulee pitää 31.3.2018 mennessä. Kevätkouksessa 

hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä esitetään toiminnan- tai 

tilintarkastajien lausunto. Kokouksessa valitaan myös edustajat eri tahojen kokouksiin tai annetaan 

hallitukselle valtuutus tehdä valinnat.  

Vuosikokouksen jälkeen toimihenkilömuutokset tulee ilmoittaa liittoon. Lomake ilmoituksesta 

löytyy www.tul.fi sivustolta. Pitämällä tiedot ajan tasalla varmistat oikean postin saannin 

oikealle toimijalle. Tämä on hyvä tehdä aika ajoin, vaikka muutoksia ei tulisikaan. 

Henkilömuutoksista tulee myös ilmoittaa patentti- ja rekisterihallitukselle. Ne lomakkeet löytyvät 

www.prh.fi sivustolta.  

 

PIIRIKOKOUSKUTSU  

TUL:n Pohjanmaan piiri ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.30 Seinäjoella 

Työväenyhdistyksen kerhohuoneella. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Kokouksessa valitaan piirin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.   

Kokouksen esityslistan saa ennakkoon printattuna piirin kotisivuilta. Sama koskee muutakin 

kokousmateriaalia.  

 Ari Tuurinmäki  Jarkko Tenkula 

 puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

Piirihallitus kokoontuu kauden aikana 4-6 kertaa. Piirihallituksen tehtävä on kehittää, johtaa ja 

tehdä toimintaa piirin alueella yhdessä piirin toiminnanjohtajan kanssa. Seurojen tulee huomioida 

henkilöitä esittäessä, että esitettävällä henkilöllä on aikaa, kiinnostusta ja innostusta kyseiseen 

tehtävään. 

Piirihallituksessa erovuoroisia jäseniä ovat puheenjohtaja Ari Tuurinmäki, sekä jäsenet Elmeri 

Koivisto, Tomi Kotoneva, Riitta Keskinen ja Katja Kaivonen. Esitykset piirihallituksen uusista 

jäsenistä tulee tehdä kirjallisesti 28.2.2018 mennessä piiritoimistoon sähköpostitse tai kirjeellä 

ilmoittaen. 

http://www.tul.fi/
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APRILLIRISTEILY 

TUL:n väki risteilee 6.-7.4.2018 Viking Gracella. Risteily on oivallinen paikka kohdata vanhoja 

tuttuja läheltä ja kaukaa. Laivalla on eri lajien tapaamisia ja luentoja, sekä tietenkin laivan omaa 

ohjelmaa. Piirimme alueelta on järjestetty bussikuljetus laivalle. Risteilyn kantavana teemana on 

TUL 100 v. 2019. 

Varaukset Helsingistä Kaisa Nybergiltä kaisa.nyberg@tul.fi  

Hintaesimerkkejä kahden (2) hengen hyteistä: Piccolo 40,-/hlö; Inside four 55,-/hlö; inside double 

65,-/henkilö ja seaside double 70,-/hlö. Aikuisten illallisbuffa ja päivällinen 33,- lounas 24,- ja 

meriaamiainen 11,- 

Kuljetukset piirin alueelta 40 - 60 euroa,- edestakaisin  

 

 

Aprilliristeilyn hinnat vuonna 2018 

  
Risteilyhinnat/henkilö 
 

Kun hytissä majoittuu       Piccolo 2 Inside four Seaside four Inside double Seaside double 
1 henkilö              70 €/hlö 90 €/hlö 115 €/hlö 120 €/hlö 130 €/hlö 
2 henkilöä                40 €/hlö 55 €/hlö 60 €/hlö 65 €/hlö 70 €/hlö 
3 henkilöä                                                     35 €/hlö 40 €/hlö    
4 henkilöä   25€ /hlö 34 €/hlö 

 

Ruokailuhinnat buffet-ruokailussa 
(mainitse erikseen varatessa, mikäli haluat varata buffet-ruokailun) 

  aikuiset lapset 12-17 vuotta lapset  6-11 vuotta 

 

Illallisbuffet  33 € 13 €  7 € 

meriaamiainen  11 € 7,50 €  4 € 

lounas 12.00  24 € 13 €  7 € 

päivällinen 14.30 

sekä 15.00  33 € 13 €  7 € 
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NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA  

TUL:n läntisen alueen leiri pidetään Turun Sauvossa  09.-11.03.2018. Leirin hinta Pohjanmaan 

piirin jäsenseurojen lapsille 30,- + kuljetus. Leirille on yhteiskuljetus.  

Pohjantähti -leiri pidetään Kisiksessä 02.-07.07. Ammattiliitot tukevat jäseniä ja jäsenperheitä 50% 

hinnasta. Lisätietoja leiristä löytyy Kisakeskuksen www-sivuilta.  

TUL:n läntisen alueen kesäleiri pidetään Nokialla 29.07. -03.08.2018. Kesäleirin hinta on 100,- 

Sisarale 10,- Leirillä on monipuolista liikunnallista ohjelmaa. Jos olet kiinnostunut leiriohjaajana 

toimimisesta, niin leiriohjaajakurssi on toukokuussa Tampereella. Lisätietoja piiritoimistosta. 

 

TUKEA TOIMINTAAN 

TUL jakaa vuosittain Vilho ja Vieno Salo –säätiön apurahoja, sekä JHL apurahoja. Vuosittain myös 

pohjalaiset nuoret saavat tukea toimintaansa. Nuoret SM-mitalistit, nyt kannattaa hakea tukea. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät www.tul.fi –sivustolta. Sama ohjeistus koskee JHL apurahaa. 

KKI –haku on käynnissä. Tukea jaetaan terveyttä edistävän toiminnan tukemiseksi 

varttuneemmalle väelle. KKI –haku on erinomainen keino rakentaa yhteistyökuvio esim. 

useamman seuran kanssa. Lisätietoja saat www.kki.fi –sivustolta 

 

 

Seuraseminaarissa Uumajan uudessa Navet –uimahallilla marraskuussa 

http://www.tul.fi/
http://www.kki.fi/


VETERAANIPÄIVÄT 04.-05.2018 PORIN YYTERISSÄ 

TUL:n veteraanijaosto järjestää perinteiset veteraanipäivät Porin Yyterissä . Ohjelmassa on 

mukavaa yhdessä oloa. petankkia, tanssia ja kulttuuripainotteinen juhla.  

Lisätietoja tapahtumasta löydät www.tul.fi –sivustolta tai jarno.blomster@tul.fi  

 

                      

Saapas lentää jälleen veteraanipäivillä.     Nuoret päättäjät seurapäivillä. 

 

NUORET PÄÄTTÄJÄT 

TUL:n nuorisovaliokunta järjesti viime vuonna onnistuneen Nuoret päättäjät –koulutuksen. 

Koulutus sisälsi neljä lähijaksoa ja mahdollisuuden kansainväliseen seminaariin. TUL:n Pohjanmaan 

piirin alueelta koulutuksen läpikävivät kolme Sisun nuorta, jotka kaikki ovat seuran ohjaus- ja 

hallintotehtävissä mukana. He kokivat koulutuksen omaa toimintaa vahvistavana. 

Nuoret päättäjät koulutus alkaa syksyllä 2018. Oletko sinä seuraava TUL:n Pohjanmaan piirin 

koulutettu nuori päättäjä. Koulutus on tarkoitettu 16 – 25 vuotiaille tulevaisuuden seuraosaajille. 

Voit olla jo mukana seuratoiminnassa tai olet sitä vahvasti harkinnut. Haluat vahvistaa osaamistasi 

ja kehittää seuraasi. Jos vastaus on kyllä, niin ilmoittaudu mukaan. Haku koulutukseen alkaa 

keväällä ja päättyy 31.8.2018. Lisätietoja koulutuksesta voi kysyä piiritoimistosta. 
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Joensuu 10.2.2018 

Turku 27.-28.10.2018 

 

 

 



 


