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SEURAKIRJE  26.4.2018 

 

ARI TUURINMÄKI JATKAA PIIRIN PUHEENJOHTAJANA 

TUL:n Pohjanmaan piiri valitsi puheenjohtajaksi Ari Tuurinmäen. Hänen seuransa on Lapuan 

Ponnistus. Varapuheenjohtaja on Antti Koski Vaasan Kiistosta. 

TUL:n Pohjanmaan piirin vuosikokouksessa äänestettiin hallituspaikoista, sillä luottamustehtäviin 

oli tunkua seuraavaksi kaksivuotiskaudelle. Piirihallituksessa äänestyksen jälkeen paikkansa säilytti 

Riitta Keskinen Vaasan Tovereista. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Seinäjoen Sisun 

nuorisoketjua edustavat Nea Kunto ja Annemari Keltamäki, sekä Pekka Panttila Laihian 

Kimmosta. 

 

Hallituksessa jatkavat Tarja Tenkula, Maria-Liisa Tuomisto, Lasse Laine, Matti Hourula ja Esa 

Ahonen. Kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät www.tulpohjanmaa.com ja voit olla 

heihin yhteydessä. 
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TOMI HALMESMÄKI VUODEN URHEILIJA 

Piirimme on vuosittain palkinnut urheilijoita, toimijoita ja tekijöitä edellisen vuoden ansioista. 

Valinnat tehdään seurojen esityksistä. Tämän vuoden palkitsemistilaisuus pidettiin Seinäjoen 

kaupunginteatterilla. Vuoden urheilijana palkittiin Tomi Halmesmäki Lapuan Ponnistus. Tomin 

viime kauden saavutuksia olivat klassisen voimanoston (M40) SM1, MM2 ja EM1, sekä 

toistovoiman ja maksimivoiman Suomen mestaruudet. Vuoden nuorena urheilijana palkittiin Satu 

Pylväs Kokkolan Jymystä. Satu voitti Euroopan mestaruuden maastavedon 

maailmanennätystuloksella 175,5 kg. Vuoden veteraaniurheilijan palkittiin hyvässä nostokunnossa 

oleva Vaasan Kiistoa edustava Uolevi Kahelin. Vuoden joukkueen palkinto annettiin väkivahvalle 

Kokkolan Jymyn voimailijoille ja seurapalkinto Seinäjoen Sisulle.  

Vuoden ohjaajana palkittiin Sanna Räisänen Kokkolan Jymystä. Sanna muistetaan viimevuodelta 

mm. Kokkolan Jymyn upeasta Suomi 100 ohjauksesta. Seuratoimijana palkittiin aina aktiivinen 

Matti Haapala, joka oli mm. tekemässä TUL Joygames –tapahtumaa Seinäjoella.  

TUL:n Pohjanmaan piiri jakoi viidennen kerran elämäntyö palkinnon tullilaiselle seurapuurtajalle. 

Aikaisemmin saajina ovat olleet Aila Haapala, Anja Auvinen, Eila Pohjonen ja Tapio Häkkinen. 

Tämän vuoden elämäntyö palkinto ojennettiin Eino Päivärinnalle Ykspihlajan Reimasta. 

 

NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA  

Suosittu Pohjantähti -perheleiri pidetään Kisakeskuksessa Raaseporin kunnassa 02.-07.07. 

Ammattiliitot tukevat jäseniä ja jäsenperheitä 50% hinnasta. Kannattaa kysyä tukea omasta 

ammattiliitosta. Liitoista mukana ovat JHL, Teollisuusliitto, AKT, Paperiliitto ja SAK. Leirin 

ohjelmasta ja ohjauksesta vastaavat TUL:n nuorisovaliokunta, Kisakeskuksen ohjaajat ja liittojen 

ohjaajat. 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 19.5. klo 11:00 – 19:00 Tampereella. Ilmoittautumiset 

piiritoimistoon. 

 

 

VETERAANIPÄIVÄT 4.-5.6. PORIN YYTERISSÄ  

TUL:n veteraanijaosto järjestää perinteiset veteraanipäivät luonnonkauniissa Porin Yyterissä . 

Ohjelmassa on mukavaa yhdessä oloa. petankkia, tanssia ja kulttuuripainotteinen juhla.  

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

 

 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 on alkanut 

1.4. ja päättyy 31.8.2018. Lisätietoja koulutuksesta voi kysyä piiritoimistosta. 

http://www.tulsatakunta.com/
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TUL MYÖNSI STIPENDEJÄ JA PALKITSI TOIMIJOITA 

TUL jakoi Viljo ja Vieno Salo säätiön stipendejä nuorille urheilijoille. Jakoprosessi oli haastava, sillä 

hakemuksia tuli ennätysmäärä ja ilman apurahaa  saattoi jäädä jopa Suomenmestaruudella. 

Pohjanmaalle tuli muutamia stipendejä. Niitä saivat Thiangdu Albert, Ykspihlajan Reima 

(nyrkkeily), Jimi Ahola, Vaasan Toverit (paini), Konsta Ylätupa, KTU (yleisurheilu) ja Jere Keskinen, 

Vaasan Toverit (yleisurheilu). Onnittelut stipendien saajille. 

TUL:n päivän vastaanotolla 26.1. Helsingissä palkittiin piirimme puheenjohtaja Ari Tuurinmäki 

liiton vuoden nuorisotoimijana. Siiri Lilja (MuSa) palkittiin vuoden nuorene toimijana. 

 

TUL 100 VUOTTA - HELSINKI 14.-16.6.2019 

Suomen Työväen Urheiluliitto täyttää 100 vuotta 2019. Piirimmekin täyttää samana vuonna 100 

vuotta eli on syytä juhlia työn merkeissä tapahtumia järjestäen koko vuoden ajan. 

Toivoisin, että seurat hakisivat ahkerasti omiin vuonna 2019 järjestettäviin tapahtumiin TUL 100 

statusta. TUL antaa tapahtumaan markkinointimateriaalia tukemaan tapahtumaanne ja markkinoi 

tapahtumaa omissa viestimissä. Linkki tapahtumien järjestämiseen löytyy TUL:n kotisivuilta. Jos 

sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa tapahtumaa sähköisesti voimme tehdä sen yhdessä. Voit 

soittaa tai lähettää postia piiritoimistoon ja laitetaan juhlavuosi yhdessä kuntoon. 

Varsinainen juhlaviikonloppu on kesäkuun toisena viikonloppuna Helsingissä ja pääjuhlaa 

vietetään Helsingin vanhalla jäähallilla lauantaina 15.6.2019.  

Juhlavuosi käynnistyy 26.1.2019 TUL 100 juhlavuoden vastaanotolla ja TUL:n urheiluasiakirjan 

uudelleen allekirjoittamisella. Tilaisuuteen kutsutaan TUL:a perustamassa olleet seurat tai niiden 



toiminnan jatkajat. TUL:n Pohjanmaan piiristä TUL:a on ollut perustamassa seuraavat seurat: 

V.U.S. Into (Laihia), V.U.S. Kiisto (Vaasa), TY:n V.U.S. Ponnistus (Lapua), V.U.S. Voima (Pietarsaari), 

TY:n V.U.S. Jymy (Kokkola), TY:n V.U.S. Veikot (Teuva, Perälä) ja V.U.S. Kiivas (Seinäjoki). 

TUL:n kotisivuilla on oma liittojuhlaosio, josta löydät kaiken tarpeellisen liittojuhlasta. Ohjelmassa 

on lajikilpailuja, liikuntanäytöksiä, voimisteluesityksiä ja paljon muuta iloiseen juhlavuoden 

kohtaamiseen liittyviä tapahtumia. Helsinki itsessään on täynnä mahdollisuuksia, sillä Linnanmäki, 

Korkeasaari ja Suomenlinna ovat valmiina vastaanottamaan tuhansia tullilaisia kesäkuussa 2019. 

TUL –hei, hei, hei ! 

 

 

ANSIOMERKKEJÄ HAETTAVISSA 

Juhlavuoden lähestyessä on mukava muistaa ihmisiä ansiomerkeillä. TUL:n Pohjanmaan piirillä on 

käytettävissä kaksi ansiomerkkiä, kultainen ja hopeinen, sekä se myöntää myös TUL:n kultaisen 

seuratyömerkin ansioituneesta seuratyöstä. Ansiomerkkien hinnat ovat 20,-kpl. Suurimmissa 

erissä (10 kpl) ota yhteys erikseen hinnasta. TUL myöntää vuosittain kultaisen ansiomerkin.  

SEUROJEN VUOSI-ILMOITUKSET JA SEURAKIRJEENVAIHTAJAT 

Vuosikokoukset tulee pitää toukokuun loppuun mennessä. Useilla seuroilla on käytössään yhden 

kokouksen säännöt, joten kevätkokouksen jälkeen tulee lähettää liittoon vuosi-ilmoitukset ja 

seurayhteystiedot. Niitä onkin palauteltu ihan mukavasti, mutta vielä muutamia puuttuu. 

Puheenjohtajat ja sihteerit hoidettahan asian kuntoon ensitilassa. Kiitos!  Linkki lomakkeeseen 

löytyy www.tul.fi sivustolta. 

ONKO SINULLA HETKI AIKAA KOULUTUKSELLA 

Jos ei, niin kysyppä sitten muiltakin seurasi toimijoilta, johtokunnan jäseniltä, valmentajilta tai jopa 

vanhemmalta, joka miettii seuratoimintaan osallistumista. Ja mitä sinuun tulee, niin koulutus ei 

mene koskaan hukkaan!!!!!! 

http://www.tul.fi/


TUL:n Pohjanmaan piiri ja TUL kouluttavat toimivuutta ja osaamista. Voit tilata meidät seuraasi tai 

osallistua yhdessä muiden seurojen kanssa koulutukseen. Tarjolla on seuratoiminnan perusteita, 

ohjauksen perusteita, fysiikka valmennusta, leiriohjaamista ja leirin järjestämistä, sekä 

kuntoliikuntaan liittyviä asioita. Koulutusta tehdään alueella laajemminkin. Hyvänä esimerkkinä oli 

lapualaisten osallistuminen Porissa järjestettyyn kuntoliikunnan ohjaaminen –koulutukseen. 

Leiriohjaaja –koulutus pidetään Tampereella 19.5. klo 11.00 – 19.00. Kurssin käymistä pidetään 

edellytyksenä toimia leireillä ohjaajana. Kurssilla saat hyvää oppia yleiseen ohjaustoimintaankin. 

Tämän jälkeen onnistuu oman seuran leirien järjestäminen tai piiri/alueleireillä ohjaajana 

toimiminen. 

PÖYRÖÖT TULOO – OOKKO SÄ VALMIS 

Nyt palataan nostalgisiin tunnelmiin, sillä Seinäjoen vanhalla teatterilla esitetään 12.5. klo 18:00 

Pöyrööt –näytelmä. Nyt mennään joukolla nauramaan ja nauttimaan pohjalaasesta täyrellisyyrestä 

Jussi Pöyröön opastuksella. Liput piirin jäsenseurojen jäsenille ainoastaan 25,- ja lapset 10,- 

Lippuja on rajoitetusti, joten nyt kannattaa toimia ripeästi. Ilmoittautumiset Jakelle 

piiritoimistoon! 

 

 

 

TUL 100 – ROCK, RAUHA JA RAKKAUS 

Sunrise Avenue Seinäjoen stadionilla 10.8.2018. Mukana myös Jonne Aaron ja LEO. Nyt jaetaan 

TUL 100 infoa vähän rockimmissa puitteissa. Liput tilaisuuteen 69,- sis. lounaan, kenttälipun K-18 

ja TUL 100 infon. Paikkoja on 20, joten hopi, hopi. 

TUL 100 infoa jaetaan myös seuroilla syksyn seuraristeilyllä, joka järjestetään liittojuhlan teemalla. 

Tästä tarkemmin, kun ajankohta on varmistunut. 



  

 

Turku 27.-28.10.2018 

Pääkaupunkiseutu helmikuu 2018  

 

 

 


