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Seinäjoen Sisun hallitus kokoontui uudella kokoonpanollaan ensimmäisen kerran heti vuoden
ensimmäisellä viikolla. Paikalla oli yhdeksän jäsentä kymmenestä. Seuran hallitus on historiansa yksi
nuoremmista, sillä nuorimpien jäsenten (5) keski-ikä on alle kaksikymmentä vuotta.
Seuran hallitus vuonna 2017 on Tomi Kotoneva (pj), Jari Hakala (varapj), Marjo Saranpää (siht,), Jarkko
Tenkula (th) ja jäseninä ovat Saku Kaunismäki, Juha Julmala, Taija Luoma, Annemari Keltamäki, Julia
Pölönen ja Nea Kunto.
Talousasiat
Taloudenhoitaja teki hallitukselle selontekoa seuran talousluvuista, kiinteistöistä, osakkeista ja
liiketoiminnasta. Todettiin talouden olevan kohtalainen, mutta tiukka. Liiketoiminnan suhdannevaihtelut
vaikuttavat nopeasti seuran talouteen.
Seuralla on lainoja, joita on lyhennetty ja lyhennetään sovitus ohjelman mukaisesti. Tänä vuonna erääntyy
yksilaina maaliskuussa. Seuraava laina erääntyy joulukuussa 2018. Laskuvelkoja on jonkin verran, mutta ne
ovat pääasiassa lajien laskuja.
Osakkeista sen verran, että seuralla on Keskuskatu 17:ssa kolme eri tilaa yhteispinta-alaltaan n. 100 m2.
Sen lisäksi seuralla on omistus Seinäjoen Monitoimihallista, joka sijaitsee Bullerintiellä.
Seuralla on Kuortaneen Sahantiellä ”Sisula” niminen vapaa-ajanviettopaikka, jota seuran jäsenet voivat
pientä korvausta vastaan vuokrata, kuten myös Keskuskatu 17 tiloja.
Liiketoiminta pyörii Grilli Katukokin varassa. Hallitus kehottaakin seuraväkeä käyttämään hyväksi talon
palveluja, sillä jokainen tuote mikä lähtee eteenpäin, tukee tavalla tai toisella seuran toimintaa.
Tapahtumat
Jalkapallojaosto järjestää turnauksen areenassa 14.-15.1.2017. Turnaus pelataan yli 20 joukkueen voimin.
Joukkueita tulee mm. Tampereelta, Porista ja Muuramesta.
Pöytätennisjaosto järjestää 5.3. kisat urheilutalolla.
TUL Joygames tapahtuma järjestetään 27.-29.10 Seinäjoella. Ohjelmassa seuran omat lajit ja disco- ja
showtanssikisat.
Hallitus keskusteli omasta roolista tapahtumissa. Todettiin, että olisi hyvä olla mukana kollektiivisesti
tekemässä tapahtumia paikan päällä. Hallitus päättikin jalkaantua jalkkisturnaukseen esim. myymään
ruokalippuja ja pöytätenniskisoihin rakentamaan kisapaikkaa.

Muita tapahtumia
TUL:n lajijaostojen ja lajipäälliköiden tapaaminen 14.1.2017 Tampereella
TUL:n seurojen, piirien ja alueiden toimijoiden tapaaminen Tampereella 21.1.2017
TUL:n 98. vuosijuhla Helsingissä 26.1.2017
Seurojen ääni seminaari (jalkapallo) Seinäjoella 27.-28.1.2017. HUOM! jalkapallojaosto
Pohjanmaan urheilugaala 28.1.2017 Seinäjoella
Aprilliristeily 7.-8.4.2017
Koulutus
TUL järjestää valtakunnallisen Nuoret Päättäjät koulutuksen vuonna 2017. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa
ja mahdollisuuden osallistua Youth in Action seminaariin Riiassa 13.-18.6.2017. Sisusta kurssille ovat
hakeneet Julia Pölönen, Nea Kunto ja Annemari Keltamäki. Haku on auki ja koulutus on tarkoitettu alle 25
vuotiaille seuratoimijoille.
Palkitsemiset
Tammikuu on täynnä palkitsemisia. Seuramme urheilijoista ja toimijoista eri tahojen mahdollisina
palkittavien listalla ovat Pentti Olah, Taija Luoma ja Tomi Kotoneva.
CSIT:n maailman kisat Riiassa 13.-18.6.2017
Seurasta lähtee osallistujia ainakin +55 ohjelmaan ja tennikseen. Sen lisäksi nuoria päättäjiä ja turisteja,
sekä Sisu-Pallon jalkapalloilijat osallistuvat tapahtumaan. Ilmoittautumiset ja ennakkomaksut 5.2.2017
mennessä.
Seuran vuosikokous
Kokous pidetään maaliskuun viimeisellä viikolla. Jaostojen tulee toimittaa omat toimintakertomukset (pj tai
siht) kokoaa ja lähettää 15.2. mennessä puheenjohtaja Kotonevalle. Seuran sihteeri ja pj työstävät koko
seuran osalta sen valmiiksi toiminnantarkastukseen joka maaliskuun 16. päivä. Seuralta saa valmiit pohjat,
johon jaostot täyttävät oman toimintakertomuksen koskien toiminta vuotta 2016.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti jokaisen kuun ensimmäisenä tiistaina lukuun ottamatta kesä- ja
heinäkuuta.
Yhteistyökumppaneita
Fysio 2000 on lähestynyt seuraa ja ehdottanut yhteistyötä. Tarjous Sisun jäsenille on erinomainen, sillä
tammikuun aikana halukkuutensa ilmoittanut seuran jäsen saa 8 euroa/ kk käyttää Fysio 2000 kuntosaleja.
Maksu suoritetaan henkilökohtaisesti fysio 2000 lähettämällä vuosilaskulla 96 euroa. Tämän jälkeen jäsen
saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen ovikoodin ja käyttöohjeet. Sopimus on henkilökohtainen ja jatko
on asiakkaan ja Fysio 2000 välinen asia.

Fysio 2000 tarjoaa monenlaisia alan palveluja ja tarjoaa niitä jäsenille edullisesti. Kannattaa kysyä.
Mikäli olet kiinnostunut asiasta, niin ilmoita halukkuutesi sähköpostilla jarkko.tenkula@tul.fi osoitteeseen.
Tarjous edellyttää voimassaolevaa seuran jäsenyyttä.
Team Sportia pukee ja varustaa Sisulaiset
Seinäjoen Sisu ja Team Sportia ex Sportia jatkavat yhteistyötä kaudella 2017. Sopimus sisältää hyvät
lajikohtaiset alennukset, sekä muista tuotteista ja välineistä -15 – 25%. Tarkemmat tiedot sisällöstä
erillisellä postilla.
Jokaisesta ostoksesta, jota Sisulainen tekee Team Sportissa kirjaantuu ”hyvitystilille 4%” ostohyvitys, jonka
seuran hallitus jakaa jaostoille ja joukkueille mm.seuraostojen perusteella.
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