
Selkien Sisun talous 

Selkien Sisun taloudesta iso menoerä on 

Palotalon vuosikustannukset, jotka ovat 

olleet luokkaa 4-6 000 € vuodessa. 

Kustannukset on katettu kunnan 

hallituella noin 35 prosenttisesti,  loput 

latujen ja jääkentän ylläpidosta tulleilla 

talkootuotoilla ja 

jäsenmaksuilla.Jäsenmaksut ovat 

suhteellisen pienet, nykyisessä 

taloudellisessa tilanteessa mitään ei pysty 

pitämään itsestään selvyytenä, joten 

paineita jäsenmaksukorotukselle  

todennäköisesti tulee olemaan tulevina 

vuosina. 

Pienellä talkoo-osallistumisella on suuri 

merkitys varjoen hankinnan jatkumossa. 

Jos koet osaltasi  pienenkin panostuksen 

olevan mahdollista toiminta jatkuu ja  voi 

hyvvin. Erilaisia tehtäviä on tarjolla 

Selkien Sisun kanavissa pitkin vuotta, 

tervetuloa mukaviin tapahtumiin 

tekijäksikin.  

 

Selkien Sisun jäsenmaksut 2022 ja 

vuosikokouskutsu 

Selkien Sisun jäsenmaksut päätetään 

vuosikokouksissa. Viime vuonna 

21.3.2021 jäsenmaksuiksi on pääätetty 

vuodelle 2022 seuraavat: 

henkilöjäsenellä 10 €/vuosi ja 

perhejäsenyydessä 40€/vuosi. 

Jäsenmaksu- ja jäsentietolomake on 

tämän tiedotteen liitteenä.  

 

Sisun hallitus on päättänyt, että 

vuosittainen vuosikokous pidetään 

sunnuntaina 27.3.2022 klo 16 ellei 

korona-tilanne muuta suunnitelmia. 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

Selkien Sisu on edennyt kunnioitettavaan 

62 vuoden ikään. Seura on tuottanut 

liikunnan mahdollisuuksia tämän ajan 

ympäri vuoden tukeutuen pitkälti vapaa-

ehtoistyöhön.  

Tavoitteena seuralla on ollut tuottaa 

elämän kestäviä liikuntamalleja, mutta 

vuosien varrella meillä on ollut iloa 

nauttia urheilusta myös kilpailullisellakin 

tavalla. Sisulaisia on tällä hetkellä 

kaikkiaan 186, tämä lienee seuran ennätys 

ja toivottavasti Sisu elää meissä kaikissa 

edelleen. 

Muutaman vuoden ajan ilonaiheena on 

ollut lapsiryhmiä vetävät nuoret ja 

tavoitteena on jatkossakin 

mahdollisuuden antaminen kaikille 

halukkaille uusille ryhmän vetäjille. 

Tuemme toimintaa maksamalla Pohjois-

Karjalan liikunnan järjestämiä 

liikunnanohjauskursseja. Nuoret ovat 

kokeneet vastuunottamisen ryhmästä ja 

säännöllisestä toiminnasta opettavaksi ja 

kasvattavaksi. Vanhempien tuella on 

tietenkin iso merkitys nuorelle. 

Vanhemmat ovat kokeneet sosiaalisen 

kanssakäymisen virkistäväksi, usein 

saaden samalla itsekin kipinän 

esimerkiksi Sisun kuntosalin käyttöön 

kerhon aikana. 

 

 

 

 

 

Vuoden 2022 teemoja ovat kerhot 

Palotalolla, hiihto- ja luistelu 

mahdollisuuden tarjonta Selkiellä ja 

kesän aluksi Sisu-Seikkailun 

järjestäminen ampumahiihtostadionilla.  

Hiihdossa järjestämme retkihiihdon 

29.1.2022 (omatoimihiihtona) 

kansallisena hiihtopäivänä 

(sääolosuhteiden suhteen varapäivä 

27.2.2022).  

Sisu-Seikkailu järjestetään 4-5.6.2022. 

Seikkailussa uutena sarjana tulee olemaan 

perhesarja, johon kutsutaan 

ilmoittautumaan kaikki jäsenmaksun 

maksaneet perheet kokeilemaan tätä 

koukuttavaa lajia. 

Perhesarjan ratojen pituudet ja tehtävät 

tullaan räätälöimään siten, että 

viisivuotiaan kanssa radan pääsee läpi. 

Sisu-Seikkailun tunnelmaan pääsee 

virittäytymään vaikkapa YouTuben 

videokoosteisiin tutustumalla. 

Tapahtumapäivä tarvitsee myös 

talkoolaisia, tue talkoolaisena toimintaa 

muutaman tunnin ajan ja Sisu elää kylällä 

taas vuoden eteenpäin! 

Kiitoksia menneestä vuodesta ja 

liikunnallista vuotta 2022!  

Matti Ikonen, Selkien Sisun 

puheenjohtaja 

SELKIEN SISUN JÄSENTIEDOTE 2022 



 

 

 

 

 

 

 

SELKIEN SISUN PALOTALON KEVÄT 2022 

PIKKURILLIT (4-6 vuotiaat) 

liikettä kinttuihin, vipinää 

varpaisiin 

Maanantaina 17:30-18:15 

Palotalon Sali 

45 min kerho 4-6 vuotialle 

lapsille. Kerhoissa leikitään, 

pelaillaan ja harjoitellaan 

liikunnan perustaitoja. Vetäjänä 

Saku Luostarinen. 

Kerhojen aloituksesta tiedotetaan, kun koronarajoitukset sallivat toiminnan aloitukset. 

Kerho maksut: Selkien Sisun vuosijäsenmaksut ja lisämaksulliset 10 €/kausi (tanssin ja aikuisten liikunta). 

Muistathan, että perhejäsenyydellä voit varata Palotalolle oman vuoron erityisesti näin korona-aikana, 

ulkoliikuntoja unohtamatta. Sauvakävelyihin on Palotalolla portaikossa sauvoja, joita voi lainata. Hiihtoladut ja 

jääkenttä ovat käytettävissä sekä muut ulkoliikunta mahdollisuudet.  

 

SENIORILIIKUNTA 

Tiistaina 15:40-16:40 

Palotalon Sali 

60 min liikuntahetki 

senioreille.  

Rohkeasti mukaan 

liikkumaan, vetäjänä toimii 

Annariitta Hietaharju 

SPORTTIKERHO (1-6 lk) 

maanantaina 18:30-19:20 

Palotalon Sali 

 

50 min vauhdikas ,liikuntakerho 

alakoululaisille (1-6 lk). Vetäjänä 

Otto Mantsinen ja Milo Hakola. 

SÄHLY (1-7 lk) 

Torstaina 17:45-18.30 

Palotalon Sali 

45 min sählykerho 

koululaisille 1-7 lk. 

Suositellaan omia 

suojalaseja! Vetäjänä Saku 

Luostarinen ja Jesse Eloranta 

LENTIS 

Tiistaina 18:30-20  

Palotalon Sali 

Lentis on "omatoimi"-

kerho, mutta 

yhteyshenkilönä toimii 

Mikael Piiroinen 

AIKUISTEN 

LIIKUNTA 

Keskiviikkona 17:00-

18:00 

Palotalon Sali 

60 min liikuntatuokio 

aikuisille.  

Vetäjänä toimii 

Annariitta Hietaharju 

MONARI (1-9 lk) 

Keskiviikkona 18:10-

19:30 Palotalon Sali 

1 h 20 min kerho 

koululaisille tytöille (1-9 

lk). Vetäjänä Riitu 

Korhonen. 

LENTIS 

Sunnuntaina 15:00-17:00  

Palotalon Sali 

Lentis on "omatoimi"-kerho, 

mutta yhteyshenkilönä toimii 

Mikael Piiroinen 

AIKUISTEN TANSSI 

Sunnuntaina 18:00-19:30  

Palotalon Sali 

1 h 30 min tanssitaitojen 

salojen opettelua. 

Mahdollisuus osallistua parin 

kanssa tai ilman, ilmoittaudu 

sisu@selkie.fi  ja kerro 

osallistutko parin kanssa tai 

ilman.  Vetäjä Tuija Marjola. 


