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Tänään on kansainvälinen naisten päivä. Onneksiolkoon! Mattia ja Teppoa siteeraten: ”Kaiken takana on
nainen, joka ihanasti rakastaa…”
Seinäjoen Sisun uuden hallituksen työskentely on alkanut erinomaisesti. Se on kokoontunut alkuvuoden
aikana kolmesti. Asialistalla on ollut päätettäviä asioita lähes 50. Hallituksen uudet nuoret jäsenet ovat
hyvin sitoutuneet ja haluavat myös kouluttautua tehtävässään. Tästä oiva esimerkki on heidän
hakeutumisensa ja pääsemisensä TUL:n nuoret päättäjät –koulutukseen. Koulutus kestää vuoden päättyen
marraskuussa 2017.
Toimintaa tuutin täyreltä
Vuosi alkoi jalkapallojaoston järjestämällä Sisu –cup turnauksella. Se keräsi areenaan kahden päivän aikana
lähes kolmekymmentä joukkuetta. Sen lisäksi joukkueet ovat harjoitelleet monipuolisesti ja ahkerasti, sekä
osallistuneet futsal toimintaan. Naisten futsal ykkönen päättyi sarjasta putoamiseen.
Pöytätennisjaosto järjesti muutaman vuoden tauon jälkeen kansallisen turnauksen 5.3. urheilutalolla.
Osallistujia oli 60. Benedek Olah haki itselleen SM-kullan Kuopiosta ja täydensi värisuoran hopealla ja
pronssilla nelipeleissä. Sisun hallitus käynnisti hankkeen ”Penan matkassa Tokioon!” –hankkeen. Sen
tavoitteena on tukea hänen mahdollisuuksiaan osallistua niin kansallisiin mutta erityisesti kansainvälisiin
turnauksiin matkan varrella. Pentti sai vihdoin olympiakomitean 10.000 euron suuruisen tukirahan.
Nuorisojaosto järjesti Kalajärvellä luistelupäivän. Se keräsi osallistujia 20. Sauvon leirillä oli kuusi
osallistujaa.
Miesten salibandy joukkue valmistautuu karsintaotteluihin ja juniorit jatkavat harjoittelua !
Muut lajit valmistautuvat harjoitellen tuleviin koitoksiin.
Jäsenkortti 2017
Seuran jäsenkortti tälle vuodelle on painossa. Sen saa jokainen jäsenmaksun suorittanut pelaaja. Jaostot
tilittävät könttäsummana omat maksunsa. Jäsenkortti on todellinen etukortti- Sen edut ovat huomattavia.
Vaasan leipomomyymälä -20 %, Grilli Katukokki -15%, Sofram -10%, Team Sportia 15 – 30 % ja Retki
Konttainen ja Sisun omat tilat edullisesti käyttöön. Korttien saapumisesta ilmoitetaan jaostojen
puheenjohtajille.
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
TUL Joygames tapahtuma järjestetään 27.-29.10 Seinäjoella. Ohjelmassa seuran omat lajit ja disco- ja
showtanssikisat.
Muita tapahtumia
Seurafoorumi 23.3.2017 klo 18.00 areenassa
Aprilliristeily 7.-8.4.2017 Viking Grace. Lähtö klo 14.30 Katukokki ja paluu sunnuntaiaamuna n. 03:00
Sisäpelikauden päätöstilaisuus pidetään 12.4. klo 18.00 Seinäjoen ty:llä. Tilaisuuteen kutsutaan futsal,
salibandy, keilailu, sulkapallo ja pöytätennis harrastajat.
Palkitsemiset
TUL palkitsi Benedek Olahin liiton parhaana urheilijana 26.1. Vuoden nuorena toimijana palkittiin Taija
Luoma ja nuorisotoimijana Tomi Kotoneva.
Pohjanmaan Urheilugaala palkitsi Benedek Olahin vuoden läpimurtona ja mainetekona.
CSIT:n maailman kisat Riiassa 13.-18.6.2017
Riikaan matkustaa Seinäjoelta hieno porukka. Urheilijoista osallistuvat tennikseen Jari Hakala ja Markus
Aaltonen. Mini-futikseen osallistuvat Taija Luoma, Nea Kunto, Julia Pölönen ja Annemari Keltamäki. He
osallistuvat myös Youth in action –seminaariin. Edellisten lisäksi Sisusta lähtee muutamia kisaturisteja
paikan päälle.
Seuran vuosikokous
Kokous pidetään maaliskuun 30. päivänä klo 19.00 kerhohuoneella. Tilaisuudessa palkitaan vuoden
urheilija, vuoden nuori urheilija, vuoden seuratoimija ja vuoden valmentaja. Seuran hallitus on tehnyt
päätökset valittavista. Heille ilmoitetaan erikseen valinnasta ja kutsutaan pelipaikalle.
Yhteistyökumppaneita
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.
Grilli Katukokki
Katukokki on Seinäjoen Sisun omistama yritys, joka tukee seuran lajien toimintaa ja huolehtii urheilun
ulkopuolisesta tukirahoituksesta. Tätä kautta urheilijoiden maksut saadaan pidettyä kohtalaisiana ja
harrastajien tarvitse maksaa ”hallintomaksuja”.
Jokainen syöty ja ostettu ateria Katukokilta tukee sinun omaa harrastustasi. Eikä siinä vielä kaikki, itse saat
15% alennuksen vilauttamalla seuran jäsenkorttia.
S-EEPEE, Seinäjoen Energia ja OP-Etelä-Pohjanmaan jatkaa seuran yhteistyökumppaneina.
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