TUL POHJOIS-SUOMI
KAINUU – LAPPI – OULU

33. Särestoniemihiihto 27. maaliskuuta
Kittilän Voiman perinteinen Särestöniemihiihto hiihdestään kolmannenkymmenennenkolmannen kerran
maaliskuun viimeisenä sunnuntaina eli 27.3. Lähtö
tapahtuu Kittilän pallokentältä klo 10-12 ja edestakainen
matka Särestöön on 35 kilometriä. Mikäli tämä matka
ei maistu on mahdollista hiihtää lyhyempikin matka.
Reitin varrella on neljä juomapistettä.
Osallistumismaksu on 15€ ja alle 12 -vuotiaat hiihtävät ilmaiseksi. Lähtöpaikalla maksettavaan osallistumis-

maksuun sisältyy kunniakirja, juomat juomapaikoilla
sekä kahvi, mehu ja pulla Särestössä. Osallistujien
kesken arvotaan lahjakortteja sekä tavarapalkintoja.
Lapsille on omat palkinnot. Arvonta suoritetaan pallokentällä.
Särestöniemihiihto ei ole kilpailu vaan rento koko
perheen kuntohiihtotapahtuma. Lisätietoja tapahtumasta saa puhelimitse numerosta 0400 321 520.

Inarin Yrityksen Kultapullokisat huhtikuussa
Ylä-Lapin johtavan hiihtoseuran Inarin Yrityksen joka
keväinen suurtapahtuma Kultapullokisat järjestetään
katsojille ja kilpailijoille loistavat puitteet tarjoavalla
Inarin Juutuanvaaran hiihtostadionilla 22.- 24.04.2016 .

Lisätietoja tänä vuonna jo viidennekymmenenn toisen kerran järjestettävistä Kultapullokisoista antaa Kari
Kyrö puh. 0400-398 984 tai karikyro@gmail.com.

PS Kemi Kings on TUL:n vuoden 2015 joukkue
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on tammikuun
lopussa TUL-päivässä nimennyt vuoden 2015 joukkueeksi PS Kemi Kingsin.
Tunnustuksen merkkinä jaettavan Kultainen Kiekko
-kiertopalkinnon ja siihen liittyvän seuralle jäävän pienoiskiekon jakoivat TUL:n Lapin piirin puheenjohtaja
Kimmo Arstio ja TUL:n liittovaltuuston jäsen, piirin

varapuheenjohtaja ja jalkapallomaajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Jukka Ikäläinen.
Palkinnon otti vastaan PS Kemi Kingsin puheenjohtaja Antti Pasanen. Luovutus tapahtui Kemissä PS Kemi
Kingsin ja Rovaniemen Palloseuran välisen liigacupin
ottelun yhteydessä. Ottelu päättyi tasan 1 -1.
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Heinäkuussa pyörällä Perämereltä Kuolanvuonolle
Harraste- ja arkipyöräilyn erikoisseura Kemin Pyöräilijät järjestää heinäkuussa pyöräretken Kemistä Murmnanskiin. Heinäkuun 16. päivä starttaava eteppipyöräily
etenee noin 20 km tuntivauhtia Kemistä Rovaniemen,
Kemijärven ja Sallan kautta Venäjälle, missä etappeina
toimivat Alakurtti, Kantalahti, Poljarnyj Zori, Apatiitti,
Kirovsk ja Montsegorsk. Määränpäähän Murmanskiin
retkeläiset saapuvat 26.7.
Tällä pyöräretkellä Kemin Pyöräilijät haluavat
onnitella juhlavuosia viettäviä Kuolan kaupunkeja, sillä

tänä vuonna tulee kuluneeksi 800 vuotta Kantalahden ja
100 vuotta Murmanskin perustamisesta. Näiden lisäksi juhlavuosiaan viettävät myös Poljarnyj Zori (25 v),
Apatiitti (50 v) ja Kirovsk (85 v). Suomi-Venäjä-Seuran
Kemin osasto toimii Kemin Pyöräilijöiden kumppanina
tapahtuman järjestelyissä. Lisäksi mukaan on kutsuttu pyöräilyseuroja ja pyöräilyharrastajia Suomesta ja
Venäjältä.
Mikäli kiinnostuit vuosikymmenen pyöräilyseikkailusta ota yhteytta p. 040-8127335.

Tunnustusta Saloisen Salaman Marika Tuomaalalle
Reilun tuhannen jäsenseuran Suomen Työväen Urheiluliitto juhli 97-vuotista taivaltaan. TUL:n Päivän vastaanotolla julkistettiin ja palkittiin vuoden 2015 parhaat.
Vuoden nuorisotoimijana palkittiin Saloisten Salaman
liikkariohjaaja Marika Tuomaala.
”Vuoden nuorisotoimija -tunnustus myönnetään
henkilölle, joka on omalla toiminnallaan tai muuten
aktiivisella tai innovatiivisella tavalla edistänyt seuran
lapsi- ja nuorisotoimintaa. Vuoden Nuorisotoimijan valinnassa huomioidaan myös toiminnan esimerkillisyys
sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.” Valinnan suoritti
TUL:n nuorisojaosto.
Marika käynnisti vajaa kymmenen vuotta sitten
Salamassa liikuntaleikkikoulun 4-7-vuotiaille, mukana oli ohjaajakaveri ja parikymmentä lasta. Liikkaritoiminnalle oli kysyntää, joten Marika alkoi kehittää
toimintaa saaden mukaan uusia ohjaajia ja lisäryhmiä
voitiin perustaa. Kolme vuotta sitteen käynnistyi uusi
perheliikuntatoiminta. Tänään Salamassa on jo kaksi

perheliikuntaryhmää ja kolme liikkariryhmää. Samalla
vanhempien junioreitten urheilukouluryhmät ovat kasvaneet. Sekä ohjaajien että ohjattavien määrä on kymmenessä vuodessa noin kymmenkertaistunut.
Marika toimii vetäjäkoordinaattorina ollen myös yhteyshenkilönä sekä ohjaajille että liikkari- ja urheilukouluryhmille. Marika huolehtii myös ohjaajien koulutuksista. Hän on tuttu näky myös varainhankintatalkoissa.
Kuka onkaan ensimmäisenä järjestämässä paikkoja
kuntoon liikkareitten alkaessa sunnuntaisin liikuntahallilla? Entä kuka jääkään siivoilemaan paikkoja kuntoon
monituntisen liikuntasession päätyttyä? Marikahan se
on paikalla aina Salaman yleisurheilutapahtumissa,
joten tunnustus tuli varmasti oikealle henkilölle.
Palkinnon sai Marika, mutta hän kiittää kaikkia
muitakin mukanaolijoita - laaja toiminta vaatii paljon
talkooväkeä! Yhdessä tehden voimme tarjota liikuntamahdollisuuksia Raahen seudun lapsille ja nuorille.

Virpiniemi Triathlon 2016
Sunnuntaina 31.7.2016 järjestetään Oulun
Haukiputaalla Virpiniemi Triathlon. Virpiniemessä
kilpaillaan perusmatkalla (1500 m / 40 km / 10 km) ja
sprinttimatkalla (750 m / 20 km / 5 km).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Haukiputaan Heiton
triathlonjaoksen nettisivuilla:
www.haukiputaanheitto.fi/lajit/triathlon

TUL:n Pohjois-Suomen
alueella tapahtuu
15.3.
26.3.
5.4.
6.4.
9.–10.4.
13.4.
16.4.
16.4.
30.4.
5.5.
7.5.

Oulun piirin seuratyöpaja, Raahe
Seuratoiminnan perusteet -kurssi, Lappi
Oulun piirin piirikokous, Oulu
Kainuun piirin piirikokous, Kajaani
Tanssi- ja akrobatiakurssi, Kemi
Veteraanien ryhmäliikuntapäivä, Kemi
Lapin piirin piirikokous, Kemi
Lapin piirin seuraseminaari, Kemi
Ravintokurssi, Kemi
Lassin lenkki, pyöräilytapahtuma, Kemi
Avoin boccia-turnaus, Kemi
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Haukiputaan
Heitto kahmaisi
pronssimitalin
viestijoukkueella
Anni Katajamäki,
Laura Saloranta,
Aleksi Kanste ja
Tiina Hautajärvi.

SM-mitaleiden ropinaa Lohjalla
Mahassa kiertää. Jännittää. ”Se on vain 25 metriä”, hoen
itselleni. Kiristän kylpytakkini tiukemmalle, kun eräni
kutsutaan ulos lämmitetystä pukuhuoneesta. Vilkaisen yleisöön ja tiedän joukkuelaisteni olevan siellä kannustamassa.
Minut ohjataan kuudennelle radalle ja pian meitä käsketään
riisuutumaan. Lämmin takki ja villasukat jäävät laiturille,
kun kapuan alas portaita hyiseen veteen. Sydämeni hakkaa,
kuulen toimitsijan huutavan kaikkia alemmas veteen. Ampaisen matkaan kuullessani lähtömerkin. En tunne kunnolla
raajojani, mutta huomaan silti eteneväni kohti maalia. Yritän
saada henkeä kylmän veden pärskyessä suuhuni, vielä muutama käsiveto. Kuulen kolahduksen, käteni löivät päätyseinään. Tarraan kohmeisilla sormillani portaiden kaiteisiin ja
loikkaan ylös vedestä. Vilkaisen taakseni ja huomaan muiden
vielä uivan. Yleisön kannustukset kantautuvat viimein
korviini ja suuni kaareutuu leveään hymyyn. Minä tein sen
– olen avantouimari!

Avantouinnin SM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna
Lohjalla. Kisoihin osallistui noin 900 uimaria. Haukiputaan Heiton uimarit nappasivat matkalaukkuihinsa
neljä mitalia sekä 2. ja 3. sijat epävirallisessa vapaauintiviestissä. Laura Saloranta voitti kultaa ja Anni Katajamäki oli kolmas naisten 25 metrin rintauinnissa. Miesten sarjassa Aleksi Kanste uudisti 25 metrin rintauinnin
hopeamitalin. Tiina Hautajärvi jäi niukasti mitaleilta,
ollen sarjassaan 4. ”Nuorisotiimi” oli lisäksi pronssilla
rintauintiviestissä.
Teksti: Tiina Hautajärvi

Pohjois-Suomen aluevastaavat esittäytyvät
TUL:n uuden alueellisen toimintamallin mukaisesti
myös Pohjois-Suomen alueella on aluevastaavat, jotka
muodostavat alueellaan työtiimin, jossa jokaisella on
oma nimetty toimialavastuu.
Veli-Matti Nieminen aloitti tammikuussa TUL:n
Pohjois-Suomen nuoriso- ja harrasteliikunnan aluevastaavana. Hänen sijaisuutensa tehtävässä jatkuu
3.12.2016 saakka. Nieminen toimii myös TUL:n Oulun
ja Kainuun piirien toiminnanjohtajana.
Mauri Blomsterin vastuualueena on Pohjois-Suomen alueen seuratoiminta. Blomster on työskennellyt
liitossa jo vuodesta 1991 saakka. Hän toimii myös
TUL:n Lapin piirin toiminnanjohtajana,
TUL:n uuden alueellisen toimintamallin mukainen
Pohjois-Suomen alue kattaa Oulun, Kainuun ja Lapin
piirit. Lue lisää aluemallista lehden sivulta 4.

Mauri Blomster
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Veli-Matti Nieminen

Pohjois-Suomen piirien kokouskutsut
TUL:n Kainuun piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous 6.4.2016
TUL:n Kainuun piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään Kajaanissa, Cafe Mokassa os. Lönnrotinkatu 18,
87100 Kajaani, keskiviikkona 6.4.2016 alkaen klo.18:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.17:30.
Kokouksessa käsitellään asiat sääntöjen 6§:n mukaisella tavalla. Kokouksessa valitaan piirijärjestön edustajat ja
heidän henkilökohtaiset varamiehet liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla. Edustuksen edellytyksenä on,
että seura on hoitanut piirin jäsenmaksun vuodelta 2015.
Piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa
ennen piirikokousta.
Edustajavaltakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon osoitteella TUL:n Kainuun piiri ry. Sammonkatu 6, 90570
Oulu.
Tuija Kyllönen		
puheenjohtaja		

Veli-Matti Nieminen
toiminnanjohtaja

Piirihallitus

TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous 16.4.2016
TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,
94100 Kemi, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00.
Kokouksessa käsitellään asiat sääntöjen 6§:n mukaisella tavalla. Kokouksessa valitaan piirijärjestön edustajat ja
heidän henkilökohtaiset varamiehet liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla. Edustuksen edellytyksenä on,
että seura on hoitanut piirin jäsenmaksun vuodelta 2015.
Piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa
ennen piirikokousta.
Edustajavaltakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon, osoitteella TUL:n Lapin piiri ry. Nahkurinkatu 1, 94100
Kemi.
Kimmo Arstio		
puheenjohtaja		

Mauri Blomster
toiminnanjohtaja

Piirihallitus

TUL:n Oulun piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous 5.4.2016
TUL:n Oulun piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään Oulussa os. Sammonkatu 6, 90570 Oulu (PopLi:n
kokoustila), tiistaina 5.4.2016 alkaen klo.18:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.17:30.
Kokouksessa käsitellään asiat sääntöjen 6§:n mukaisella tavalla. Kokouksessa valitaan piirijärjestön edustajat ja
heidän henkilökohtaiset varamiehet liiton sääntömääräiseen liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8§:n määräämällä tavalla. Edustuksen edellytyksenä on,
että seura on hoitanut piirin jäsenmaksun vuodelta 2015.
Piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa
ennen piirikokousta.
Edustajavaltakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon osoitteella TUL:n Oulun piiri ry. Sammonkatu 6, 90570
Oulu.
Risto Siekkinen		
puheenjohtaja		

Veli-Matti Nieminen
toiminnanjohtaja

Piirihallitus
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