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Hallitusinfo 28.8.2017 

 

Hyvää alkanutta syksyä ! 

Syksy on lähtenyt vauhdikkaasti liikenteeseen. Toimintaa on niin ulko- kuin sisäpeliareenoilla. Toiminta 

jatkuu 24/7/365 pois lukien Juhannus, Joulu ja uuden vuoden vaihde. Niinpä niin jokainen toimija tekee 

arvokasta työtään omalla sarallaan. Olet sitten päättäjä, valmentaja tai jokin muu seuratoimija. 

Tarvitsemme tosin joukkueeseemme lisää toimijoita jokaiselle tasolle, joten laitetaanpa sanaa liikkeelle. 

Liikkeelle! kuntokuukausi 1.-30.9.2017 

Askel –kisa alkaa 1.9. ja kestää 15.9. asti. Sisun hallitus haastaa seuran toimitsijoita omalla tiimillä esim. 

jaostotiimi tai joukkuetiimi osallistumaan nelihenkisin joukkuein osallistumaan kisaan. Ilmoittautuminen 

tapahtuu helposti www.tul.fi sivulta. 

Sisun nuorisojaosto on jo kisaan ilmoittautunut ja P-10 joukkueen vanhemmat ovat joukkuetta keräämässä. 

Tottakai Sisun hallitus on mukana myöskin kisassa. Jos on ongelmia ilmoittautumisen kanssa, niin ota 

yhteyttä Jakke/044-3555919 

Sisun oma liikkeelle tapahtuma pidetään Sisulassa 16.-17.9. Lauantaina 16.9. klo 12.00 – 15.00 lajiin 

katsomatta kutsutaan pienen pään pelaajia vanhempineen Sisulaan ja 16.00-19.00 vähän vanhempia. 

Sunnuntaina Sisulassa pidetään Liikkeelle! avoimet ovet –tapahtuma ulkoilun ja yhdessä olon parissa. 

Ohjelmassa on siis lieikkimielistä kisailua ja kahvi/mehutarjoilu. Makkaraa (omat makkarat) saa paistaa 

avotulella tai grillissä.  

TUL Joygames 27.-29.10.2017 

Seinäjoen Sisu ja sen lajijaostot ovat isossa roolissa, kun TUL:n Pohjanmaan piiri järjestää TUL Joygames –

tapahtuman 27.-29.10.2017 Seinäjoella. Sisun omista lajeista on mukana futsal, jalkapallo, pöytätennis ja 

voimailu. Sen lisäksi kisaillaan disco- ja showtanssissa, karatessa ja shakissa. Sen lisäksi mailapeleistä tennis, 

squash, pöytätennis ja sulkapallo ovat oheistoimintoina yhteistyössä mailapelien liiton kanssa. 

Merkittävin ja näyttävin lajeista on disco ja showtanssi, joka kerännee n. 800 osallistujaa urheilutalolle. 

Kuten arvata saattaa tällainen tapahtuma vaatii vähän talkoolaisiakin, joten toivomme sellaista 

omaehtoista aktiivisuutta talkoisiin ilmoittautumisen suhteen. Talkooväen rääpiäisiä juhlimme Sisun 

pikkujoulun yhteydessä.  

 

http://www.tul.fi/


Lajit vaihtuvat 

Syksy on saapunut ja lajivalikoimissa tapahtuu muutoksia. Kesälajien kausi lähestyy loppuaan ja siirrytään 

jouhevasti sisätiloihin. Talvilajeista pöytätennis, sulkapallo, painonnosto, salibandy ja futsal aloittavat 

kauttansa. Siinä on oivallisia rinnakkaislajeja oman kesäisen päälajin rinnalle. Kannattaa seurata tiedotusta 

esim. kotisivuilta tai facebookista. 

 

Tiedottamisen ihanuudesta pari sanaa 

Tiedottaminenhan voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen. Molemmilla on tärkeä 

rooli ja merkitys. Sisäinen viestintä tapahtuu joukkueiden tai jaostojen kesken ja ulkoinen viestinnällä 

annetaan mielikuvaa seuran toiminnasta esim. somen välityksellä. Sosiaalisessa mediassa, kuten facebook 

Sisu tiedottaa yleisesti ottaen myös kumppaniensa tapahtumista ja omista koko seuraa koskevista 

tapahtumista. Saavuttaaksemme kattavan tietoverkon toivoisin seuraväen erityisesti seuratoimijoiden 

olevan kaikissa seuran virallisissa tiedotuskanavissa mukana. Meidäthän löytyy facebookista ja 

instagramista. Haastamme teitä tykkäämään… 

Sisulan kuulumisia 

Sisun kesäviettopaikka Sisula on saanut saunan. Viime vuonnahan paikka sai oman nimikyltin ja pieni 

pintaremontti on saanut jatkoa. Paikan tavoitehan on palvella tulevaisuudessa kohtuuhinnalla seuran 

jäsenistöä. Se on jäsenistön hyvinvointia varten hankittu. Sama koskee Rukalla sijaitseva Konttaisen 

leirikeskus, johon seuran nuoriso-ohjaajat suuntaavat jälleen askeleensa syyskuun ensimmäisellä viikolla. 

Sisulan tulevaisuuden haasteisiin kuuluu mm. monikäyttöisen ministadionin tekeminen. Siihen haetaan EU-

tukea ja talkoomiehiä ja –naisia. Jos haluat kantaa kortesi kekoon, niin ota rohkeasti yhteyttä. 

Loppusanat.. 

Oikein hyvää ja kaunista syksyä, sekä liikunnallista yhdessäoloa toivotellen… 

Seinäjoen Sisu ry:n hallitus  

  

 


