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1. JOHDANTO 

TUL:n Pohjanmaan piirin 101. toimintavuosi alkaa 1.1.2020. Suuntaamme tulevaisuuteen 

takanamme sata vuotta historiaa – juostuja sekunteja, tehtyjä maaleja, hypättyjä loikkia, 

rakennettuja seurojen taloja, koottuja telttoja ja läheisiä ihmissuhteita – välittämistä, 

inhimillisyyttä ja lämpöä. Takanamme on myös paljon vaikeita ja kipeitä aikoja, joista on selvitty 

yhdessä niitä ratkoen ja tulevaisuuteen uskoen. 

TUL:n Pohjanmaan piiri suuntaa tulevaisuuteen. Toimintamme painopiste on helposti 

saavutettavan harrasteliikunnan tasa-arvoinen saavuttaminen. Tehtävämme on tehdä työtä 

tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdessä seurojemme kanssa. Varmistetaan yhdessä 

mahdollisimman monelle mahdollisuus ohjattuun liikuntaan ja omatoimisen liikunnan 

lisäämiseen. 

Liikunnan tulee olla kaikkien saatavilla oleva peruspalvelu. Tehtävämme on vaikuttaa ihmisten 

hyvinvointiin ja olla rakentamassa yhteiskuntaa, joka omaa liikunnallisen elämäntavan. 

Tällainen yhteiskunta on tasa-arvoinen, yhdenvertainen, yhteisöllinen ja solidaarinen. Se on 

yhteiskunta, jossa kaikista pidetään huolta, erityisesti apua ja tukea eniten tarvittavista. 

Hyvinvointiyhteiskunta on aktiivinen ja osallistava. Erityisesti nuorten osallisuutta lisätään 

luomalla mahdollisuuksia suunnitella, toteuttaa ja vaikuttaa toiminnan ja tapahtumien 

järjestämistä piirin alueella ja seuroissa niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa tapahtumissa. 

Nuoret päättäjät koulutus kansallisesti ja Erasmus Sport + hanke kansainvälisesti on avannut 

nuorille hyviä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja työkaluaja itsensä että seuransa kehittämiseen. 

TUL:n Pohjanmaan piirin seurat tarjoavat laaja-alaisesti harrastusmahdollisuuksia sekä 

työikäisille että ikäihmisille matalan kynnyksen liikunnan periaatteella. TUL:n Pohjanmaan piiri 

seuroineen tarjoaa mahdollisuuden työpaikkaliikunnan lisäämiseen. Hyvinvoiva aikuis- ja 

työväestö ovat aktiivisen ja terveen yhteiskunnan peruspilari. 

Kansainvälisyys on tärkeä osa ja mahdollisuus tarjota piirimme jäsenseuroille uusia 

mahdollisuuksia. CSIT:n maailmankisat järjestetään kesällä 2021 Kroatiassa. CSIT tulee myös 

Suomeen kesällä 2020, sillä uinnin ja tenniksen mestaruuskilpailut järjestetään Oulussa ja 

Pajulahden urheiluopistolla. Piirin perinteiseksi muodostunut Uumajan retki vaihtuu tänä 

vuonna seurajohdon neuvottelupäiviin. TUL:n Pohjanmaan piirin järjestäessä TUL:n seurapäivät 

tultaneen tapahtumat yhdistämään. 

Vuosi 2020 on tekemisen vuosi. Keskeisiä tavoitteitamme on toiminnan tehostaminen, 

tuloksellisuuden tavoittelu, mitattavuuden parantaminen, viestinnän monipuolistaminen ja 

kehittäminen. 

TUL ja sen piirit haluavat olla jatkossa tunnetumpia, aktiivisempia ja merkityksellisempiä 

yhteiskunnallisia vaikuttajia ja toimijoita. 

 



2. LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA 

Nuorisotoiminnan keskeisin tavoite on lasten ja nuorten harrasteliikunnan ja vapaa-ajan 

toimintojen, sekä hyvinvoinnin ja sitä tukevien toimintojen lisääminen. Nuorena opittu 

positiivinen asenne liikkumiseen kantaa läpi elämän. 

TUL:n Pohjanmaan piirissä toteutetaan liiton nuorisojaoston toimintasuunnitelmaa 

täydennettynä alueen ja piirin toimilla. Lisämahdollisuuksia tähän saadaan, kun Pohjanmaan 

piiri ja Keski-Suomen piiri valittiin nuorisovaliokunnan kummipiireiksi. Tavoitteena on 

vakiinnuttaa molempien piirien alueella nuorten toiminta osaksi piirien arkea. Piirimme alueella 

perustetaan nuorten toimintaryhmä. Se järjestää yhdessä paikkakunnan seurojen/seuran 

kanssa nuorten retki- ja leiritoimintaa.  

TUL:n Pohjanmaan piirin nuorisotoimintaa toteuttavat piirin nuorisotoimijat yhteistyössä 

seurojen ja alueen nuorisotoimijoiden kanssa.  

TUL:n nuorisotoiminnan painopisteenä on Nuoret päättäjät –koulutus. Sen tavoitteena on 

kouluttaa seuroihin osaavia seuratoiminnan kehittäjiä ja tekijöitä. Piirimme kannustaakin 

seuroja ja sen nuoria toimijoita hakeutumaan koulutuksen pariin. Nuoret Päättäjät -koulutus 

käynnistyy syyskuussa ja päättyy maaliskuussa 2021. Liiton nuorisotoiminnan muut painopisteet 

ovat leiritoiminta, tapahtumat ja tiedottaminen.  

Piirin jäsenseurojen päättäjiä kannustetaan kannustamaan nuoria osallistumaan seurojen 

tapahtumiin, sekä piirin/liiton järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tapahtumista voisi 

nostaa esille perheretki Powerparkkiin ja viikonloppuleiri ”elämysten Ähtäri” –teemalla. 

Ohjaajille on tarjolla virkistystä ja itsensä kehittämistä.  

TUL:n Riemuleiri pidetään Kisakeskuksessa 26.7.- 31.7.2020. Pohjanmaan piirin tavoite on 

viidesosa leiriläisistä. Seuroja leiriläisiä tuetaan yhteiskuljetuksen järjestämisellä. Talvileiri on 6.-

8.3. Sauvossa ja syysleiri 30.10.- 1.11. Sauvossa.  

Piirin alueella kokeillaan alueellisia viikonloppuleirejä. Tavoitteena on herätellä seurojen 

leiritoimintaa. Leiripaikkoja olisivat seurojen majat, mökit tai muuta edulliset paikat. Piirin 

nuorisojaosto ja seurojen omat ohjaajat olisivat toiminnan järjestämisen keskiössä. Tällaista 

viikonloppuleiritystä voisi tarjota touko-syyskuun välisellä ajalla. Tämä vaatii seuroilta oma-

aloitteellisuutta. 

TJG –ketju jatkuu Turussa 15.3. ja Seinäjoella 23.-25.10. TUL:n Pohjanmaan piirin nuorisotiimi 

yhdessä liiton valiokunnan kanssa osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Piirin seuroja 

kannustetaan aktiivisuuteen tapahtumien osallistumisessa.  

TUL:n nuorisovaliokunta esittää palkittavaksi vuosittain nuoren toimijan ja nuorisotoimijan. Piiri 

tai seurat esittävät omista seuroistaan tai alueen seuroista sopivaksi katsomiaan kandidaatteja 

valittavaksi.  



3. LAJITOIMINTA 

Suomen Työväen Urheiluliitolla ja sen jäsenseuroilla on lajitoimintaa monessa lajissa. Piirimme 

seuroissa tehdään monipuolista ja tasokasta lajitoimintaa niin erikois- kuin yleisseuroissa. 

Tekemisen laatu seuroissa on hyvää tasoa. Pohjanmaan piirin seuroissa on niin kansallisen- kuin 

kansainvälisen tason huippu-urheilijoita. MM- ja EM –mitalit ovatkin piirimme jäsenseuroissa 

jokavuotinen näky. Parasta menestys on ja tulee olemaan voimailulajeissa. 

TUL:n Pohjanmaan piirin jäsenseuroja kannustetaan osallistumaan TUL:n mestaruuskilpailuihin 

ja järjestämään niitä. Piirimme seurat ovat aktiivisia järjestäjiä. TUL:n lajitoiminta on lajiliittojen 

toimintaa täydentävää.  

TUL:n Pohjanmaan piirissä tulee järjestää aktiivisemmin omaa lajitoimintaa seurojen kesken. 

Toimintaa voisi olla esimerkiksi seuraottelujen, leiritysten ja turnausten/kilpailujen muodossa. 

TUL:n Pohjanmaan piiri kannustaa seuroja hakemaan mm. Viljo ja Vieno Salo säätiön apurahoja. 

TUL:n Pohjanmaan piiri palkitsee vuosittain vuoden urheilijan, nuoren urheilijan, 

veteraaniurheilijan, valmentajan/ohjaajan ja seuran.  

Fair Play toiminnalla on TUL:n toiminnassa iso merkitys. Kaiken liikunnan ja urheilun tulee 

perustua reilun pelin henkeen, sekä eettisesti vahvaan ja terveeseen pohjaan. 

3.1. Kansainvälinen toiminta 

TUL:n ja sen piirien kansainvälisen toiminnan kohokohta on joka toinen vuosi järjestettävä 

CSIT:n maailmankisat. Vuoden 2021 kisat järjestetään Zagrebissa Kroatissa kesä-heinäkuun 

vaihteessa. Valmistautuminen kisoihin lähtöön aloitetaan tämän vuoden aikana. 

TUL:n lajitoiminnan painopiste on CSIT:n lajeissa ja lajeissa, johon on nimetty omat jaostot. 

Pohjanmaan piirin kannalta tärkeitä jaostoja toiminnallisesti ovat jalkapallo/futsal, karate, 

keilailu, lentopallo, mamanet, paini, pöytätennis, shakki, tennis, voimistelu- ja tanssijaosto, sekä 

yleisurheilujaosto.  

Kansainvälinen EU rahoitteinen Erasmus Sport + YouAca hanke sai jatkorahoituksen, joten 

nuorilla on mahdollisuus saada lisää kansainvälistä kokemusta. Hankkeeseen haetaan 

tammikuun aikana. TUL:n Pohjanmaan piirin nuoria kannustetaan osallistumaan 

kansainväliseen toimintaa. Uusillakin osallistujilla on mahdollisuus päästä mukaan hankkeen 

toiseen vaiheeseen, sillä lisärahan turvin TUL saa kaksi-kolme lisäpaikkaa.  

Yhteistyö Uumajan puolelle on käynnistynyt seuraristeilyjen myötä. Vaasan Kiiston 

lentopalloilijat ja voimailijat ovat olleet tässä suunnannäyttäjiä. Seuroja tulee kannustaa 

kansainvälisyyteen. 

 



3.2. KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA 

Seurojen tärkein ja mielenkiintoisin tehtävä on kilpaileminen. Useassa lajissa seurojemme 

urheilijat nuoresta veteraaniin ottelevat kansallisella huipulla. Tällaisia lajeja on mm. 

jousiammunta, painonnosto, pyöräily, voimanosto ja yleisurheilu. Kansallinen kilpailutoiminta 

järjestetään lajiliittojen toimesta.  

3.3. TUL:n KILPAILUTOIMINTA 

TUL:n mestaruuskilpailuja arvostusta tulee saada nostettua omien seurojen keskuudessa. 

Piirimme seurat ovat osallistuvat kohtuullisen aktiivisesti liiton mestaruuskilpailuihin. 

Merkittävimmät kilpailut ja tapahtumat ovat joka vuotuiset TUL Joygames –tapahtumat, sekä 

isompien lajien, kuten joukkuevoimistelu ja ryhmätanssin mestaruuskilpailut. 

TUL:n valiokunnissa ja jaostoissa on monipuolinen ja osaava edustus Pohjanmaalta.  

3.4. TUL:n POHJANMAAN PIIRIN LAJITOIMINTA 

TUL:n Pohjanmaan piirinkin ponnistaessa toiselle vuosisadalle on aika aktivoida kilpailutoiminta 

piirimme alueella uudelleen. Tapahtumat järjestään yhteistyössä piirin jäsenseurojen kanssa. 

Seuraottelut, turnaukset tai yhteisleiritykset lajin sisällä tai lajien kesken toisivat lisää toimintaa 

piirissä. Potentiaaleja lajeja ovat futsal, hiihto, jalkapallo, keilailu, lentopallo, 

maasto/polkujuoksu, mölkky, painonnosto, voimanosto/penkki, petankki, shakki ja yleisurheilu. 

Lajityöryhmän tulee valmistella kilpailukalenteri ja selvittää kilpailujen järjestämis 

mahdollisuuksia. 

3.5. TUL Joygames  

TUL:n nuorten tapahtumaketju TJG järjestetään Seinäjoella 23.-25.10. TUL:n nuorisovaliokunta 

työstää parhaillaan ketjun sisältöä, joten yksityiskohtainen toimintasuunnitelma tehdään 

erikseen. Ohjelmassa on eri lajien TUL:n ja TJG mestaruuskilpailuja. Oheistoimintana voisi olla 

mm. nuorten alle 18 v. puhalla nolla konsertti, tubettajien kokoontumisajot tai esport racing. 

4. AIKUISLIIKUNTA 

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen on 

kansanterveydellisin mittarein mitattuna merkittävää. Sen rahallinen arvo on moninkertainen 

siihen verrattuna, mitä siitä tällä hetkellä maksetaan tai ollaan valmiita maksamaan.  

Aikuisten liikunta on monipuolista. Se voi olla kilpa-, kunto-, terveys- ja/tai arkiliikuntaa. 

Tärkeintä on liikunta parantaa ja lisää elämäniloa ja ylläpitää työkykyä. Aikuiset liikkuvat yksin 

ja yhdessä vapaa-ajalla, mutta yhä lisääntyvin määrin yksityisissä kuntosaleissa tai niihin 

rinnastettavissa paikoissa. TUL:n seurat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet yhdessä 

esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen ja työyhteisöjen kanssa yhdessä toteutettavaan 

liikuntatoimintaan. Kaiken ei tarvitse tapahtua saleilla ja tuomarin valvonnan alaisuudessa. 



Yhteisöllisyys ja kanssakäyminen ovat kunto- ja terveysliikunnan kulmakiviä. Ne lisäävät myös 

parhaimmillaan sosiaalista hyvinvointia ja jaksamista. 

4.1. AIKUISTEN HARRASTELIIKUNTA 

Aikuisten harrasteliikunnalla on useita terveysvaikutteita, joihin em. kappaleessa viitattiin. Sen 

järjestäminen seuroissa on helppoa, eikä vaadi ihmeitä, mutta sen merkitys liikkujalle itselleen 

ja seuratoiminnalle on merkittävä.  

Motivointia tapahtumien tai toiminnanjärjestämiselle voidaan hakea mittaamisella (rasvat, 

sokerit, paino, jne.) tai osallistumalla erilaisiin kampanjoihin. 

TUL:n Pohjanmaan piirit seurat voivat osallistua Liikkeelle! kuntokuukauden tapahtumiin 

järjestämällä niitä tai osallistumalla niihin. Liikkeelle! kuntokuukausi on syyskuussa.  

Askel –kisa on toinen helppo tapa motivoida itseään arkiliikkumiseen. Askel –kisa käydään 

syyskuun kahtena ensimmäisenä viikkona ”joukkuekisana” tai ”yksilökisana”. ”Kisan” 

sarjatarjotinta on laajennettu. Mahdolliset uudistukset vuodelle 2020 ei ole vielä tiedossa. 

Massaliikuntatapahtumat ja erilaiset henkilökohtaiset aktiivirannekkeet motivoivat osaa 

liikkujista. Tärkeintä on liikkua, olit sitten nuori tai ikääntynyt liikkuja. 

Piiri tarjoaa seuroille, yhdistyksille ja yrityksille yhdessä piirin ja liiton asiantuntijoiden 

”testipäiviä ja terveysluentoja”.  Vertaiskoulutuksia markkinoidaan seuroille ikääntyvien 

liikunnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. 

Luonnossa liikkumista pidetään yhä suuremmassa arvossa. TUL:n Pohjanmaan piiri järjestääkin 

yhdestä kolmeen erilaista luontotapahtumaa. Seuraretki Konttaiselle toteutetaan syyskuussa. 

4.2. VETERAANITOIMINTA 

Veteraanitoiminnan tärkein tavoite on ikäihmisten virkistymisen takaaminen ja sosiaalisen 

kanssakäymisen lisääminen. Ne lisäävät ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia.  

TUL:n aikuisliikunnan tuotteet sopivat erinomaisesti myös ikäihmiselle. TUL:n veteraaneilla on 

myös omia tapahtumia, kuten veteraanipäivät, virkistyspäivät, veteraaniristeily ja joka toinen 

vuosi järjestettävä kulttuurikatselmus. 

Seuraveteraanien tapaaminen järjestetään Palmahovissa 13.8. 

5.SEURAPALVELUT 

Seurapalveluihin kuuluu liiton ja sen piirien toteuttama koulutus, seurojen edunvalvonta, 

seurayhteyksien kehittäminen sekä seurojen varainhankinnan tukeminen ja muun 

seuratalouden tukeminen. Suoranaisia apuja on piirin jäsenseurojen vapaaehtoistoimijoiden 



tapaturmavakuutus ja TUL-Teosto sopimus, sekä sopimushinnat mm. Viking Linelle, Konttaiselle 

ja Sultradelle. 

TUL:n seurapalvelujen tulee edesauttaa matalankynnyksen liikuntatoiminnan toteutumista. 

TUL:n koulutus on kansalaistoimintaa vahvistavaa koulutusta. TUL:n Pohjanmaan piiri jalkauttaa 

TUL:n yhteistyöverkostoja mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan seurojen käyttöön. 

Piirin seurapalvelu/koulutus työryhmä aktivoidaan kehittämään ja tehostamaan piirin 

seurapalvelujen jalkauttamista. 

5.1. SEURATOIMINNAN TUKEMINEN 

TUL:n pohjanmaan piiri auttaa seuroja hakemaan erilaisia kehitys- hankerahoja. Tällaisia ovat 

mm. OKM:n tuet, KKI –tuet ja erilaiset hankerahat, kuten EU:n maatalouden kehitysrahastot ja 

investointirahastot.  

Urheilun ja liikunnan edunvalvonnassa piiri tekee yhteistyötä seurojen kanssa 

matalankynnyksen toimintaa tukevissa kunnallisissa aloitteissa. Tällaisia ovat mm. alle 18 v. 

ilmaiset harjoitustilat, lähiliikuntapaikat ja kuntien liikunta-avustukset.  

5.2. KOULUTUS 

Koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä seuratoimijoiden monipuolista osaamista ja 

tietotaitoa käytännön seuratyössä. Tämä turvataan laadukkaalla ja ajanmukaisella 

koulutustarjonnalla. 

Piirin alueella toteutetaan kaikki mahdollinen seurojen tarvitsema koulutus. Piiri julkaisee 

vuosittain koulutuskalenterin. Koulutuskalenteri on läntisen alueen yhteinen.  

TUL:n Pohjanmaan piiri järjestää TUL:n seurapäivät 28.-29.11.2020. Samalla kokoontuvat TUL:n 

hallitus ja valtuusto Seinäjoella. 

Piirin jäsenseuroja kannustetaan osallistumaan liiton tarjoamaan koulutukseen, esim. 

seurapäivät. Nuoret päättäjät –koulutus on piirin koulutuksen painopisteenä. Seuroja 

motivoidaan kannustamaan nuoria tulevaisuuden päättäjiä hakeutumaan koulutukseen 

mukaan.  

5.3. PALKITSEMISET 

TUL:n Pohjanmaan piirillä on käytössä oma ansiomerkkijärjestelmä liiton 

palkitsemisjärjestelmän rinnalla. Seuroja aktivoidaan hakemaan aktiivisesti piirin merkkejä 

aktiivitoimijoille. 

TUL:n Pohjanmaan piiri palkitsee vuosittain vuosijuhlassa aktiivisia ja menestyneitä 

seuratoimijoita. Vuosittain palkitaan vuoden urheilija, vuoden nuoriurheilija, veteraaniurheilija, 

seura, ohjaaja/valmentaja ja seuratoimija. Näiden lisäksi muistetaan pitkäaikaista seuratoimijaa 



elämän –työpalkinnolla. Muitakin muistamisia on jaettu, mutta ne eivät ole säännöllisiä. 

Tällainen on esimerkiksi vuoden maineteko –palkinto.  

Vuoden 2020 haku tehdään sähköisellä lomakkeella. 

6.VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Piirimme viestintä on valtaosaltaan sähköisessä muodossa leviävää tiedonvälittämistä 

jäsenseurojen keskuuteen kotisivujen ja facebookin avulla. Piirimme facebook -sivujen 

tykkääjien määrää tulisi saada nostettua ja seurojen olisi hyvä olla piirinsivujen seuraaja. 

Aktiivisia facebook käyttäjiä on saatava jakamaan piirin sivujen sisältöjä samoin kuin piiri jakaa 

seurojen sivujen sisältöjä. 

Kotisivujemme ilme on hyvä ja selkeä. Sieltä löytyvät merkittävimmät tapahtumat ja uutiset 

reaaliajassa. Niiden seuraamisen merkitystä ei voi liikaa seuroihin päin korostaa. Linkitykset 

seurojen sivuille ja seurojen sivuilta piirimme sivuilta tehostaisi tiedonkulkua puolin ja toisin. 

Perinteiset seurakirjeet ovat tärkeä osa seuroihin päin tehtävää viestintää. Vuosittain niitä 

julkaistaan kahdesta neljään (2-4). Seurat voivat lähettää niihin omaa materiaalia. Sen 

leviämisellä kenttään on piirihallituksen jäsenillä iso rooli. Seurakirje julkaistaan myös piirin 

kotisivuilla. Seurakirje lähetetään sähköpostilla seurojen kirjeenvaihtajille.  

TUL:n piirin toiminnan tulee saada enemmän näkyvyyttä. Toimintamme on hyvää ja laadukasta, 

mutta sitä tulee olla enemmän. Kaiken toiminnan ennalta tapahtumamarkkinointi on 

äärimmäisen tärkeää ja TUL kirjainyhdistelmän näkyminen vielä tärkeämpää tulevaisuuden 

kannalta. Onnistunut markkinointi antaa enemmän näkyvyyttä ja uskottavuutta tulevaisuuden 

toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Toinen merkittävä seikka on avoimuus. Meidän tulee rohkeasti itse lähestyä naapureita 

toimintamme sisällöillä. Markkinoinnin kohdistuminen ja onnistuminen on tärkeää. Se lisää 

osallistujamääriä ja antaa näkyvyyttä. 

Kolmas merkittävä seikka on jälkimarkkinointi. Kaikesta vähänkin merkittävästä tapahtumasta 

tulisi viestiä tapahtuman jälkeen ja/tai kutsua rohkeasti toimittajia paikanpäälle.  

Markkinoinnin keinot ovat moninaiset. Meidän tulee pitää kotisivut ajan tasalla ja käyttää esim. 

tapahtumamarkkinoinnissa facebookia. Instagram on hyvä välinen kuvien välittämiseen ja 

mielikuvamarkkinointiin. Kaikkein tärkeintä on, että meillä olisi riittävän kattava sisäinen 

markkinointikanava, josta tieto leviäisi verkostonomaisesti ”kenttään”.  

7.JÄRJESTÖTOIMINTA 

TUL:n Pohjanmaan piirin seurojen jäsenet ovat aktiivisia vaikuttajia. Seurojemme jäseniä 

kannustetaan vaikuttamaan ja olemaan yhteiskunnallisesti aktiivisia toimijoita. Jäsenemme 

toimivat mm. aluejärjestöjen hallituksissa, lajien työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti.  



TUL:n lajiliittojen ja valiokuntien vuorokeskustelua piirihallituksen kanssa tulee aktivoida. 

Vuorovaikutuksen tulee olla kahden suuntaista. 

Piirin seurojen yhteistietojen varmistamiseksi ja jäsenmäärien päivittämiseksi piirihallituksen ja 

toiminnanjohtajan on paneuduttava erityisen tarkkaan. Rekistereissä on pyrittävä 

viimeisimpään mahdolliseen tietoon.      

8.HALLINTO JA TALOUS 

TUL:n Pohjanmaan piiri ry:n toiminnan linjaukset hyväksytään vuosittain piirikokouksessa. 

Piirikokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi, sekä valitsee vuorovuosin 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan. Tänä vuonna piirikokous valitsee puheenjohtajan.  

Piirin operatiivista toimintaa johtaa piirihallitus ja sitä toteuttaa toiminnanjohtaja yhdessä 

hallituksen tai valittavien työryhmien kanssa.  

TUL:n Pohjanmaan piirin talous on tasapainossa. Piirin rahoitus tulee jäsenmaksuista, 

yhteistyötuesta, tapahtumista ja Seinäjoen kaupungin avustuksesta.  

TUL:n jakama aluetuki on käytössä 2020. Se helpottanee piirimme taloudellisia haasteita.    

Seinäjoen kaupunki on tukenut vuosittain piirimme toimintaa erillisellä toimintamäärärahalla 

ja/tai kohdentamalla tukea erilaisten tapahtumien järjestämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.TOIMINTAKALENTERI 

Tammikuu 

23. TUL:n päivän juhla, Helsinki 

26. Canva –koulutus, Helsinki 

Helmikuu 

5. Piirihallituksen kokous, Lapua 

Maaliskuu 

6.-8. Talvileiri, Sauvo 

15. TJG, Turku 

25. Piirikokous, Seinäjoki 

 

Huhtikuu 

18.-19. Ohjaajien virkistys- ja virikepäivät, Kisakeskus 

29. Piirihallitus, Kokkola 

Toukokuu 

16. PowerPark, Kauhava 

21. Leiriohjaajakurssi, Jyväskylä 

23. Leiriohjaajakurssi, Tampere 

Kesäkuu 

Heinäkuu 

6.-11. Pohjantähti –leiri, Kisakeskus 

26.-31. Riemuleiri, Kisakeskus 

Elokuu 

13. Veteraanien liikuntailtapäivä, Kokkola 

26. Piirihallituksen kokous, Kuortane 

Syyskuu 

5.-6.9. Elämysten Ähtäri, Ähtäri 

19.-20. Nuoret päättäjät I/IV, Kisakeskus 

19.-20. Ohjaajien ja toimihenkilöiden syyspäivät, Kisakeskus 

Lokakuu 

7. Piirihallituksen kokous, Vaasa 

11.-15. Teinileiri, Konttainen 

23.-25. TJG, Seinäjoki 

30. -1.11. Syysleiri, Sauvo 



Marraskuu 

28.-29. Seurapäivät, Helsinki/Seinäjoki 

Joulukuu 

10. Piirihallituksen kokous, Seinäjoki (Seurapäivien osuessa Seinäjoelle hallitus 

kokoontuu siellä) 

 


