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TUL:n Pohjanmaan Piiri ry  Keskuskatu 17  60100 Seinäjoki 

www.tulpohjanmaa.com https://www.facebook.com/tulpohjanmaa  

jarkko.tenkula@tul.fi 044 355 5919  

 

MENESTYSTÄ URHEILUKENTILTÄ 

Seurojemme urheilijat ovat menestyneet erinomaisesti laajalla rintamalla kesän aikana. Alkukesästä Jurvan 

Voima järjesti Urheilijoiden kanssa yhteistyössä maantiepyöräilyn SM-kilpailut. Pyöräilykansaa hätkäytti 

Arto Vainionpään Suomenmestaruus. Vähintään yhtä kovan suorituksen teki KTU:n Konsta Alatupa 

Kalevankisoissa Lappeenrannassa voittamalla miesten satasen ja sijoittumalla kolmanneksi 200 metrin 

juoksussa. Nuorten T15 jousiammunnan SM-kisoissa vaistossa Himangan Roiman Netta Kurikkala ampui 

hopeaa. Samaisen seuran biitsiparivaljakko nappasi SM-hopeat . Onnittelut myös Esko ja Eero Tuorilalle. 

Kansainvälistä menestystä ovat ainakin haalineet Lapuan Ponnistuksen voimailijat: Jani Haapa-Aho EM-

pronssia yleisessä sarjassa ja Tomi Halmesmäki EM-hopeaa. Kisat käytiin Luxemburgissa. Kokkolan Jymyn 

Anette Tunkkari punnersi MM-pronssia toukokuussa Japanissa järjestetyissä kilpailuissa. Tuomas Hautalakin 

nosti MM-hopeaa voimanostossa Ruotsissa ja paranteli vielä maastavedon ennätyslukemia. Kansainvälisen 

putken Tunkkarin kanssa avasi nuori shakin taitaja Kurikasta, sillä Sara-Olivia Sippola taituroi itsensä U13 

sarjassa pohjoismaisten mestariksi Tanskassa. Osallistujia sarjassa oli 24, joista kaksi Suomesta. 

Yhtä tärkeää menestymisen rinnalla on kaikenikäisten liikuttaminen. Seuramme ovat järjestäneet vuoden 

aikana monenlaista toimintaa kaikenikäisille liikkujille. On pyöräilty, retkeilty, palloiltu, voimisteltu, 

tanssittu ja vaikka mitä. Kannustankin kaikkia aktivoitumaan lisää Syksyn Liikkeelle –

kuntoliikuntakampanjan yhteydessä. Syyskuu on liikkumisen juhla-aikaa. Haastan seurojamme 

aktivoitumaan ASKEL –kisa 2019 joukkueiden ilmoittautumisessa. Olemme piirinä olleet yksi 

aktiivisimmista, mitäpä jos tänä vuonna oltaisiin kaikkein suurin, kaunein ja ennen kaikkea liikkuvin piiri? 

Olisihan se mahtavaa. Tehdään siitä siis yhdessä totta.  

PÄÄTÖKSIÄ LIITTOKOKOUKSESTA 

TUL:n puheenjohtajaksi valittiin Pajulahden Urheiluopiston Rehtori Lasse Mikkelsson. Varapuheenjohtajiksi 

valittiin Henrik Nyholm ja Anu Rajajärvi. Valtuuston puheenjohtajistoon valittiin Jari Rantala, Satu Kosola ja 

Tarja Tenkula. TUL:n Pohjanmaan piirin valtuutetut ovat Vesa-Matti Tulisalo ja Pirjo Urpilainen.  

Yhteys liiton johtoon säilyy vahvana, vaikka hallituspaikka vaihtuikin valtuuston varapuheenjohtajuuteen. 

Tärkeintä on astella eteenpäin, yhtenäisenä koko kansan liikuttajana uudelle vuosisadalle ja huolehtia 

jäsenseurojen palveluista. Tämä viesti oli luettavissa liittokokousedustajien kasvoilta. Uusi aika, uudet 

haasteet – yhdessä olemme enemmän! 

TUL:n valiokunnat ja jaostot valitaan 15.9. mennessä tehtävien hakemusten perusteella. TUL:n Pohjanmaan 

piirin toimihenkilöt ovat olleet laajasti edustettuina ja aktiivisia toimijoita valiokunnissa ja jaostoissa. 

Ottakaa ja esittäkää hyviä ihmisiä, seura-aktiiveja liiton eri elimiin. Aina se vähän ottaa, mutta paljon se 

antaakin, kun hyvässä tiimissä saa toimia. Seurat ovat saaneet viime viikolla sähköisen lomakkeen liiton 

postin yhteydessä, jolla voi ehdottaa oman seuran ihmisiä TUL:n luottamustehtäviin. Olkaa aktiivisia.  

http://www.tulpohjanmaa.com/
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mailto:jarkko.tenkula@tul.fi


TUL100 HUIPENTUI PÄÄJUHLAAN JÄÄHALISSA 

Helsingissä järjestetty liittojuhla keräsi tuhansia osallistujia eri tapahtumiin ympäri Helsinkiä. Kilpailuja 

järjestettiin yli kahdessakymmenessä lajissa. Pohjalaisia urheilijoita oli mukana kv. tanssi- ja 

voimistelukilpailussa, jalkapallossa, tenniksessä ja pääjuhlassa.  

TUL100 juhlatapahtuma oli hieno yhteisöllinen kokonaisuus, jossa seuraväki kohtasi toisiansa. Hyvä henki 

oli aistittavissa jo täyteen myydyssä teatterigaalassa perjantai-iltana. Lavalla nähtiin Kokkolan Jymyn 

jumppareita Jymy –perheen nuorimmasta ja aina Grand Old Lady Eila Pohjoseen.   

Pääjuhlassa jäähallissa nähtiin Kokkolan Jymyn, Kaskisten Vedon ja Seinäjoen Sisun esiintyjiä. Jälkimmäiset 

olivat mukana jalkapallon lajiesittelyssä. Pääjuhlasta suunta otettiin kohti uutta vuosi sataa. 

NUORTEN JA LASTEN LEIRITOIMINTA  

Juhlavuoden ensimmäinen leiri vietettiin maaliskuussa Sauvossa. Jatkoa saatiin kansainvälisissä tunnelmissa 

Kisakeskuksessa, kun Nuoret Päättäjät kokoontuivat leireilemään liittojuhlaviikolla. Riemuleiriviikkoa 

vietettiin heinä-elokuun vaihteessa jälleen Sauvossa. Ohjelmassa oli useita lajikokeiluja, retkeilyä, uintia, 

disco ja lätynpaistoa.  

Seuraavina kesinä Sauvon leirikeskus on varattu ja tarvittaisiin uusi leiripaikka. Kisakeskus on yksi 

vaihtoehto, mutta olisiko meillä piirin alueella mahdollisuus järjestää leiriä.   

Leireily läntisellä alueella jatkuu Sauvossa 4.-6.10.2019. Laittakaahan ylös kalentereihinne.    

 

       

 

 



LIIKKEELLE! –KUNTOKUUKAUSI JA ASKELKISA 

TUL järjestää ja kannustaa seurojaan järjestämään syyskuun aikana Liikkeelle! –tunnuksien alla kaikille 

avointa harrasteliikuntatoimintaa ja erillisiä teemakohtaisia päiviä. Tällaisia voisivat olla esim. yhteiset 

metsäretket, valokuvasuunnistus, perheliikuntatapahtumat, isät/äitit  vs lapset palloilupelit jne. Tärkeintä 

on liikunnan ilo ja riemu, sekä yhdessä oleminen. 

Mistä löytyy Pohjanmaan piirin askeltavin ja aktiivisin kuntoliikuntaseura. Se selviää syyskuun lopussa, sillä 

silloin on yhteenvedon aika. Pyytäisinkin teitä lähettämään listaa tapahtumista, joita voisi markkinoida 

Liikkeelle! kamppiksen alla. Ohjeet löytyvät liiton kotisivuilta. 

Askel –kisaan ilmoittautuminen on helppoa. Tarvitse nelihenkisen joukkueen, askelmittarin tai sovelluksen 

ja reipasta mieltä. Ilmoittautuminen tapahtuu www.tul.fi/aikuisliikunta sivuston kautta. Sivuilta löydät 

tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet. 

Kaskisten Veto on ollut useampana vuonna piirimme liikkuvin seura Liikkeelle! -kampanjassa. Saas nähdä 

pääseekö Lapuan Ponnistus tai Kokkolan Jymy tänä vuonna niskan päälle vai löytyykö Ähtärin Valppaasta 

kenties mustan hevosen aineksia. 

 

Liikkeelle! tapahtumia järjestetään Seinäjoella 17.9. Kaskisissa 22.9. ja 29.9. Lapualla. Hienoa olisi jos 

vastaavanlaiset tapahtumat löytyisivät piirimme joka kolkasta Vaasan seutu, Kokkolan seutu ja Ähtäri. 

Tapahtuvat voivat rakentua oman toiminnan esittelystä, yhteisestä tekemisestä tai luontoretkestä. 

TUL:n läntisen alueen päätapahtuma järjestetään Lapualla Simpsiön maastossa sunnuntaina 29.9. 

Ohjelmassa on vaellusta luonnossa ja erilaisia perhepelejä, kuten mölkky, tikanheitto, petankki ja kroketti. 

Tilaisuus alkaa klo 13:00 ja päättyy klo 18:00. Osallistujilla on mahdollisuus vaelluksen jälkeen saunaan. 

Paikalla buffetti.  

 

TUL JOYGAMES 26.-27.10. PORISSA 

Vuoden toinen TJG –tapahtuma pidetään lokakuun lopussa porissa. Pori ja TUL:n Satakunta ovat kokeneita 

kisajärjestäjä, joten puitteet ovat siltä osin kunnossa.  

Porin tapahtumassa on tarjolla seuraavat lajit disco- ja showtanssi, futsal, uinti ja sulkapallo.   

TUL:n Pohjanmaan piiri on ollut aktiivinen osallistuja TJG -tapahtumissa. Lajitarjotin vaikuttaa sopivalta ja 

etäisyyskin on kohtalainen, joten odotettavissa on pohjalaisryntäys Poriin. 

Tapahtumaa koskevat tarkemmat tiedot löytyvät www.tul.fi   
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ANSIOMERKIT 

TUL:n kultainen seuratyö -ansiomerkki, TUL:n kultainen ansiomerkki sekä Suomen liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansioristit ja ansiomitalit ovat nyt haettavana.  Seurojen tulee toimittaa 
ansiomerkkihakemukset piirin hallitukselle 15.9.2019 mennessä.  
 
Piirin merkkien käsittely tehdään kokouskohtaisesti. Hakulomakkeita saa piiritoimistolta. 
 
Hakemukset tulee täyttää huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt lomakkeet voivat johtaa hylkäämiseen. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
 
TUL:n ansiomerkkien hakemuslomakkeita on saatavissa TUL:n keskustoimistosta ja piiritoimistoista ja liiton 
nettisivulta www.tul.fi 
 
OKM:n ansiomerkkien hakemuslomakkeet osoitteesta http://www.minedu.fi/tunnustukset-ja-ansiomerkit 
 
 
NUORTEN SYYSRETKI RUKALLE 
 
TUL:n nuorisovaliokunta järjestää perinteisen syysretken Konttaiselle Rukalle. Lähtö tapahtuu lauantaina 
7.9. klo 10:00 Seinäjoelta ja paluu tapahtuu keskiviikkona 11.9. Matkan hinta on 150 euroa sis. täyshoidon 
ja ohjelman. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä jarkko.tenkula@tul.fi 
 
 
JUHLAVUODEN RISTEILY VAASA-UUMAJA-VAASA RISTEILYLLÄ 
 
Seuraväki suuntaa kohti Uumajaa 12.10.2019. Risteilyn teema on TUL:n ja sen Pohjanmaan piirin 

tulevaisuus. Nyt luodaan askelmerkit tuleville vuosille ja erityisesti uuden vuosisadan ensimmäiselle 

vuodelle. Tule mukaan luomaan tulevaa.  Paikan päälle tulee myös TUL:n vastavalittu pääsihteeri Riku 

Tapio.  

Lähtö tapahtuu klo 9:00 ja paluu 01:30. Lähtö ja paluu tapahtuu Vaasan satamasta. Ohjelmassa on TUL:n 

uuden pääsihteerin visiot tulevasta, työstämme yhdessä tulevaa ja nautimme Uumajan kaupungin vapaa-

ajan tarjonnasta. 

Matkan hinta 100 euroa / osallistuja, sis. laivamatkan, kokoustarjoilun ja paluumatkalla saaristolaispöydän. 

Ilmoittautumiset syntymäaikoineen ja mahdolliset erikoisruokavaliot   jarkko.tenkula@tul.fi 30.9.2019 

mennessä.   
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TUL:n JÄSENEDUT 

TUL:n jäsenseurat ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja oman seuran jäsenillä.  TUL apurahajoja 

myöntävät JHL, Matti ja Hilkka Ahteen rahasto, Urheiluopistosäätiö, Viljo ja Vieno Salo säätiö ja Tapio 

Rautavaaran rahasto.  Sen lisäksi on haettavissa kansansivistysrahaston tuet ja työväen opistosäätiön 

apurahoja.  

Haettavia tukia löytyy myös seuratoiminnan kehittämiseen www.minedu.fi sivujen kautta. Aikaisemmin 

haettava KKI –tuki on siirtynyt myös minedun alle seuratoiminnan tukien kategoriaan. Tulevan vuoden 

seuratuesta ei ole vielä hakupäiviä annettu, mutta yleensä haku on ollut loopusyksystä ja päättynyt 

joulukuun puolella. Rekisteröidyt yhdistyksen ovat oikeutettuja myös kuntien avustuksiin sekä 

maakunnallisiin EU-rahoituksella rakennettaville urheilupaikoille. Piirimme alueella esimerkiksi Seinäjoen 

Monitoimihalli on saanut EU-hanketukea kahteen erillishankkeeseen.  

TUL:n ansiomerkkijärjestelmä ja palkitsemiset ovat oivallinen tapa muistaa aktiivisia seuratoimijoita. 

Ansiomerkkejä myöntävät niin liiton kuin piirien hallitukset. TUL:n Pohjanmaan piiri myöntää piirin hopeiset 

ja kultaiset ansiomerkit. TUL myöntää kultaisen ansiomerkin ja kultaisen seuratyömerkin. TUL palkitsee 

vuosittain parhaan urheilijan, valmentajan ja joukkueen, sekä tasa-arvoteon, nuorisotoimijan ja nuoren 

toimijan. Piirissämme palkitaan myös ansioituneet toimijat ja urheilijat. 

Vakuutusyhtiö IF myöntää toiminnan vastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistoimijoiden 

tapaturmavakuutuksen. 

Musiikin soittoon ja esitykseen helpotuksen tuovat sopimukset Gramexin (LII040) ja Teoston (70014878) 

kanssa. Jäsenseuroilla on lupa soittaa musiikkia omissa tilaisuuksissaan sopimuksen laajuudessa. 

Vaatetusasioissa TUL:n yhteistyökumppani on Sultrade. Heidän valikoimiin kuuluvat useimmat suomalaisille 

tutut urheilumerkit ja lajituotteet. Pääset tutustumaan Sultraden tarjontaan heidän sivuillaan tunnuksilla 

Tulry ja salasana 98250. Suurimmissa tilauksissa voit ottaa yhteyttä heidän tilauspalveluunsa. 

Majoitusapua tarjoavat Suomen kaikki hostellit. TUL:n jäsenet saavat hankkia itselleen ilmaiseksi Hostel 

jäsenkortin, jolla saat 10% alennukset hostel majoituksista. Myös kansainvälisen kortin hankinta on 

mahdollista alennetuin hinnoin. 

Majoitukseen ja virkistäytymiseen tarjoavat apua myös Urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa  ja 

Konttainen Rukalla. Molemmissa paikoissa yövyt edullisin jäsenhinnoin. 

Merkittävä etu on saada ottaa osaa ja järjestää kilpailuja, koulutusta, leirejä yhteistyössä liiton 

työntekijöiden ja lajivastaavien kanssa. Piirien työntekijät ovat jäsenseurojen käytettävissä ihan 

päivittäisissä seuratoimintaan liittyvissä asioissa. 
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LIIKKEELLE! –Kuntoliikuntatapahtuma 

29.09.2019 klo 13:00 – 18:00 

LAPUA 

 

Nyt lähdetään Liikkeelle! Ohjelmassa on erimittaisia vaellusreittejä. Reitit sopivat 

kaikenikäisille ja ovat perheystävällisiä. Lisäksi pelailemme perinteisiä perhepelejä, kuten 

mölkky, petankki, frisbeegolf ja tikanheitto. Liikuntasuoritusten jälkeen on mahdollisuus 

saunoa. Omat pyyhkeet ja uikkarit mukaan. 

Paikan päällä on buffetti, josta saa pikkupurtavaa (makkaraa, limsaa. kahvia ja lättyjä. 

Maksu vapaaehtoinen.  

Osoite:  

Simpsiön hiihtomaja, os. Urheilumajantie 28 

 

Lisätietoja:  

Järjestäjät: Lapuan Ponnistus ja TUL:n Pohjanmaan piiri 

 

Reitit: 

Kalliomaanpolku – Piispanpolku 6,4 km ja 4,5 km 

 

Rytilammen kierros 1,1 km 

 

 

     



 

 

Pori 26.-27.10.2019 

www.tul.fi 

disco- ja showtanssi, futsal, uinti, 

sulkapallo  


