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1. JOHDANTO
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Pohjanmaan Piiri ry on yksi Suomen vanhimmista ja
perinteikkäimmistä liikunta- ja kansalaisjärjestö TUL ry:n piireistä. Jo yli sadan vuoden ajan olemme tehneet
työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Vuonna 2021 jatkamme tätä työtä.
Toimintamme tähtää siihen, että jokaisella meistä olisi oikeus kokea liikunnan iloa hyvässä seurassa.
Haluamme varmistaa, että liikunta on jokaisen Suomessa asuvan perusoikeus. Lisäämällä liikunnan
mahdollisuuksia haluamme rakentaa yhdenvertaista, yhteisöllistä ja solidaarista yhteiskuntaa, jossa kaikista
ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta.
Kaikki toimintamme noudattaa matalan kynnyksen periaatetta. Liikunnallisuus ja mahdollisuus liikkumiseen
eivät saa olla kiinni harrastajan taloudellisesta asemasta. Harrastamisen ja liikkumisen kulujen pitäminen
kohtuullisena on avainasemassa tavoitteen saavuttamiseksi.
Edistämme lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa tarjoamalla seuraverkostomme avulla turvallisen
ympäristön, jossa lapset ja nuoret saavat kokea liikunnan riemua, elämyksiä, kasvaa liikunnalliseen
elämäntapaan ja kehittää omia taitojaan. Nuorisotoimintamme osana haluamme kasvattaa tulevaisuuden
tekijöitä seuroihimme tarjoamalla koulutusta, jonka tavoitteena on antaa nuorille eväitä seuratoiminnan
menestyksekkääseen toteuttamiseen.
Liikunnallisen elämäntavan ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti tarjoamme toimintaa myös
aikuisille. Yhdessä työelämän toimijoiden kanssa kehitämme keinoja lisätä liikunnallisuutta myös työelämän
kiireen ja hektisyyden keskellä. Haluamme vaikuttaa työpaikkaliikunnan kehittymiseen ja terveyttä
edistävän aikuisliikunnan lisääntymiseen yhteiskunnassamme oman toimintamme ja kumppaniemme
avulla.
Tavoitteidemme saavuttaminen on mahdollista vain yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Tärkein
sidosryhmämme on laaja jäsenseuramme verkosto. Yhdessä seurojemme kanssa liikutamme vuosittain noin
10 000 jäsentä. Vuonna 2021 tulemme entisestään kehittämään seuroillemme tarjottavia jäsenpalveluja,
joihin myös suuntaamme aikaisempaa enemmän resursseja. Haluamme olla seurojemme tukena seurojen
elinkaarten eri vaiheissa ja toimia elinvoimaisten seurojen tukijalkana.
Vuonna 2021 jatkamme toimintamme aktiivista kehittämistä kaikilla osa-alueilla. Keskeisimpinä
kehittämistavoitteina tulevana toimintavuonna ovat koulutuksen saavutettavuus, seurojen systemaattisen
kohtaaminen ja auttaminen ja niihin liittyvien työkalujen kehittäminen, sekä rohkean ja monipuolisen
viestinnän entistäkin suurempi vaikuttavuus. Haluamme, että Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n
Pohjanmaan Piiri on sen jäsenseurojen keskeinen kumppani, ja siten merkityksellinen ja aktiivinen
yhteiskunnallinen toimija ja liikuttaja.
TUL:n Pohjanmaan piiri seuroineen ovat aktiivisia, yhteiskunnallisia ja yhteistyökykyisiä vaikuttajia
toimintaympäristössään. Vuosi 2021 kunnallisvaalivuosi. Merkittävät liikuntapoliittiset ratkaisut tehdään
kunnissa ja liikunta ja hyvinvointia lähellä olevissa lautakunnissa. TUL:n Pohjanmaan piiri kannustaa lasten
ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien harrastamisen mahdollisuuksista ja hyvinvoinnista välittäviä
kanssaihmisiä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon.

2.0. Lasten ja nuorten toiminta
Nuorisotoiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret. Strategian mukaisesti mahdollistamme toimintaa
matalalla kynnyksellä täydentäen seurojen toimintaa. Nuorten esiinmarssi mm. kouluttautumisen ja
kansainvälistymisen avulla on tärkeässä roolissa seurojen onnistuneissa sukupolven
vaihdoksissa. Nuorisotoimijoiden verkoston rakentaminen ja sosiaalisen median tehokkaampi käyttö
parantaa näkyvyyttämme ja saavutettavuutta.
Liikunnallisen elämäntavan ensi siemenet kylvetään varhaisessa lapsuudessa. Nuoruusiässä liikunnallisen
elämäntavan hehku on olemassa. Tämän polun käynnistäminen, ylläpitäminen ja eteenpäin saattaminen on
nuorisotoiminnan kivijalka. Se mahdollistetaan tukemalla seurojen liikunta- ja harrastustoimintaa ja
täydentämällä omalla toiminnalla, kuten leirit, retket ja TUL Joygames –tapahtumat, joissa kaikilla lapsilla ja
nuorilla on mahdollisuus loistaa omalla tasollaan, omalla tavallaan.
E-urheilu laajenee tulevaisuudessa ihan tavallisten seurojen ohjelmaan. TUL nuoret haluavat olla
etujoukoissa näiden toimijoiden joukoissa. TUL nuoret haluavat tuoda seuroihin osaamista
kasvatuksellisesta ja terveellisten elämän tapojen näkökulmasta.
Toiminnan painopiste on Nuoret Päättäjät -koulutuksessa, kansainvälisessä koulutuksessa, leiritoiminnassa,
TUL JoyGames -tapahtumissa ja harrasteliikunnan kehittämisessä.
Valtakunnallinen riemuleiri pidetään Kisakeskuksessa 25.-30.7. perinteisenä telttaleirinä. Sen lisäksi
toteutetaan alueellisia ja piirin omia lyhempiä leirejä.
TUL JoyGames -tapahtumat pidetään 20.-21.3. Jyväskylässä ja 23.-24.10. pääkaupunkiseudulla. Näiden
isojen tapahtumien toteuttamiseen Covid-19 pandemia saattaa aiheuttaa muutoksia.
Nuorisojaoston käynnistyminen on tärkeää piirin nuorisotoiminnan kehittämiselle.

3.0. Aikuisten toiminta
Liikunnan harrastamisen ja liikkumisen merkitys on merkittävässä roolissa aikuisiässä olevien työllisten, että
vapaalla olevien ihmisten jaksamisessa. Yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti ihmisten jaksamisella ja
hyvällä ololla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia.

3.1. Harrasteliikunta
Korona -vuoden merkittävimpiä haasteita on omatoimisen liikunnan jatkaminen ja seuroissa/järjestöissä
tehtävän ohjatun liikunnan uudelleen aktivointi. Harrasteliikunta lisää niin fyysistä kuin henkistä
hyvinvointia.
Piirin alueella käynnistyy 3-5 tapahtuma kerran yhteisvaellukset tai luontoretket. Pohjanmaan alueella on
lukuisia hienoa vaellusreittejä, jotka ovat jääneet ihmisille vieraiksi. Luontoretkeilyä tehdään Lapuan
Ponnistuksen kuntoliikuntajaoston johdolla. Konttaisen kuntoviikkoja järjestetään 1-2 kertaa vuoden
aikana.
Seuroja aktivoidaan järjestämään ja osallistumaan TUL:n kuntoliikuntajaoston kampanjoihin. Tällaisia on
keväällä järjestettävä porrashuhtikuu ja syyskuun askel -viikot.

Piiri miettii ”liikettä läpi vuoden” -kampanjaa tuleville vuosille. Sen startti voisi tapahtua syksyn
kuntokuukauden aikana.

3.2. Veteraanitoiminta
Piirin veteraaneja kannustetaan osallistumaan Kuopiossa pidettäviin veteraanipäiviin, sekä syksyllä
pidettäviin veteraanien kulttuurikatselmukseen Kotkassa.
Piirin veteraanipäivä järjestetään Kokkolassa Palmahovissa 13.8. Ohjelmassa on mm. mölkkykilpailut,
luontoliikuntaa ja yhdessä oloa.
Veteraanien alueellinen risteily järjestetään yhteistyössä läntisen alueen piirien toimesta 14.-15.9. TurkuTukholma-Turku välillä. Varsinais-Suomen piiri toimii risteilyn järjestäjänä.

3.3. Työelämäyhteistyö
Työelämäyhteistyötä tehdään yhdessä liiton toimintasuunnitelman mukaisesti liittojohtoisesti.

4.0. Seurapalvelut
Seurapalvelut koostuvat liiton ja piirin tarjoamasta koulutuksesta, seurojen edunvalvonnasta,
seurayhteyksien kehittämisestä ja seurojen tukemisesta.
TUL:n jäsenseuroilla tarjotaan yhteistyökumppanien tarjoamia etuja, joita on jäsenseurojen vapaaehtoisten
vakuutusturva, teostosopimus ja sopimushinnat yhteistyökumppaneille.
Piirin palvelut ovat kaikkien jäsenseurojen käytettävissä, kun kysymys on seuratoiminnan kehittämisestä.
Ohjataan seuroja hakemaan Viljo ja Vieno Salo Säätiön stipendejä. Tänä vuonna säätiö jakaa 17.000,- euroa
nuorille urheilijoille.

4.1. Seuratoiminnan tukeminen
TUL:n Pohjanmaan piiri tiedottaa ja auttaa jäsenseuroja erilaisten hanke- ja tukirahoitusten saamisessa.
Erityisesti seuratuki -hakemuksiin kiinnitetään huomiota.
Piiri ja sen toimijat tekevät kunnallista vaikuttamistyötä joko suoraan tai välillisesti liikunnan hintojen
maltillisen kehityksen ylläpitämisessä. Tavoite on alle 18 v. lasten ja nuorten maksuttomat
harjoitusolosuhteet.
4.2. Koulutus
TUL:n koulutusta ollaan sähköistämässä ja kaikille helpommin saatavaksi. Tämän toivotaan lisäävän
koulutuksen kysyntää. Tarvetta koulutukselle ihan varmasti on.
TUL:n koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä seuratoimijoiden monipuolista osaamista käytännön
seuratoiminnassa.
Piiri tarjoaa seuroille räätälöityä koulutusta seurojen tarpeen mukaan.

Nuoret päättäjät ja kansainväliseen YOU lead hankkeeseen aktivoidaan jäsenseurojemme nuoria
osallistumaan.
TUL:n seurapäivät kokoavat seuratoimijoita pääkaupunkiseudulle 27.-28.11. Seurojen johtoa kannustetaan
osallistumaan tapahtumaan.

4.3. 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 nuori urheilija, 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.
Tulevaisuudessa haku tehdään sähköisellä lomakkeella.
TUL palkitsee vuosittain lajien parhaat urheilijat, sekä useassa sarjassa erinäisiä seuratoimijoita. TUL:n
Pohjanmaan piiri on ollut hyvin esillä erityisesti nuorisotoiminnan palkintokategorioissa.

5.0 Kansainvälisyys
TUL:n Pohjanmaan piirin ja Västerbottenin alueen seurojen välisiä yhteistyöhankkeisiin kannustetaan. Piiri
tulee tekemään vallitsevan koronatilanne huomioiden matkan uudella risteilyaluksella naapurimaan
puolelle.
Piirin nuoria kannustetaan kansainvälisiin hankkeisiin, joissa liiton nuorisovaliokunta on mukana. Tällä
hetkellä käynnissä on YOUACa -hanke ja YOUlead -hanke käynnistyy vuoden aikana. Molemmat hankkeet
ovat Erasmus Sport + hankkeita ja EU-rahoitteisia.

6.0 Lajitoiminta
TUL täydentää lajiliittojen tarjoamaa palvelua. TUL:n seuroissa urheillaan yli 70 kymmenessä lajissa. Seuroja
kannustetaan osallistumaan liiton järjestämiin tapahtumiin.
TUL:n Pohjanmaan piiri on tunnettu erityisesti voimailuseuroista. Seuroissa on niin kansallisia kuin
kansainvälisiä menestyjiä. Seurojen tekeminen on hyvää ja kovaa tasoa.
TUL ja sen seurat ovat toiminnan mahdollistajia. Tavoite on tarjota mahdollisuuksia kaikenikäisille liikunnan
harrastajille ikään, sukupuoleen tai sosioekonomiseen asemaan katsomatta.
Lajitoiminnan kehittämisen ja lisäämisen tulee perustua tarpeeseen ja seurojen tulee olla asian suhteen
proaktiivisia.

6.1. Kansainvälinen toiminta
TUL:n Pohjanmaan piirin seuroilla ja urheilijoilla on mahdollisuus osallistua CSIT:n maailmankisoihin, jotka
järjestetään kahden vuoden välein. Seuraavat kisat järjestetään 12.-18.10.2021. Vallitseva koronatilanne
siirsi tapahtuman kesäkuulta Kroatiasta Italiaan.

6.2. Kansallinen kilpailutoiminta
TUL:n ja piirin jäsenseurat osallistuvat aktiivisesti lajiliittojen kansallisiin sarjoihin. Piirin tulee painottaa
omassa toiminnassaan lajiliittojen ulkopuolella olevien seurojen ja joukkueiden kilpailu- ja
harrastetoimintaa.

6.3. TUL:n mestaruuskilpailut
Piirin jäsenseuroja kannustetaan osallistumaan ja järjestämään liiton mestaruuskilpailuja. Merkittävimmät
ja suurimmat kilpailut käydään tanssi- ja voimistelulajeissa.

6.4. TUL:n Pohjanmaan piirin mestaruuskilpailut
TUL:n Pohjanmaan piirin alueella järjestetään piirinmestaruuskilpailuja lajeissa, joissa ne koetaan
mielekkääksi ja seuroja palvelevaksi. Suurempi painopiste on harrasteliikunnan laaja-alaisemmalla
kehittämisellä ja toteuttamisella.

7.0. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
TUL:n Pohjanmaan piirin toiminnassa ei jätetä ketään syrjään tai eri asemaan ilman hyväksyttävää
perustetta sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Toimintamme on avointa kaikille.
Lainsäädäntö ei vain kiellä syrjintää, vaan velvoittaa aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta.
TUL:n tasa-arvovaliokunta julkaisi viime vuonna tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman. TUL:n Pohjanmaan
piirin seuroilla on mahdollisuus ottaa ohjelma sellaisenaan tai omaan toimintaan seuran näköiseksi
päivitettynä.

8.0. Viestintä ja markkinointi
Viestinnällä ja markkinoinnilla on iso merkitys yhdistyksen toiminnan näkyväksi tekemisellä. Näkyvyyden ja
tiedonsaannin kannalta kotisivujen merkitys on iso. Piirin sivuja on kahdet; piirin omat (vanhat) ja liiton
uudet integroidut sivut tul.fi -sivustolle. Tulevaisuudessa tullaan siirtymään yhteen sivuun, kunhan verkkoosoite tulpohjanmaa.com ohjataan uudelle sivulle.
Tapahtumaviestinnän tärkein työkalu on facebook ja instagram. Facessa piirimme näkyy kohtalaisen hyvin,
mutta sivutykkäämisiä ja -jakamisia voisi olla enemmänkin. Instagramin käyttö on jäänyt vähäisemmälle.
Instagramin kuvapalvelu pitää ottaa tehokkaampaan käyttöön.
Perinteisistä seurakirjeistä tullaan luopumaan tämän vuoden aikana. Tilalle tulee sähköiset uutiskirjeet,
joita tullaan lähettämään seurojen ja lajien kirjeenvaihtajille. Tämän takia sähköpostiosoitteiston
päivittäminen on tärkeää.

Tapahtumien järjestämisessä viestinnällä, markkinoinnilla ja jälkimarkkinoinnilla on iso merkitys. Se
mahdollistaa osallistumisen ja uutisarvon jälkeenpäin. Teemme työtä avoimesti, kaikille suunnatusti, kuten
arvopohjamme edellyttää.

9.0. Talous ja hallinto
Piirihallitus johtaa piirin toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan ja piirikokouksessa valittujen
toimintaryhmien kanssa. Piirihallitus kokoontuu vuosittain kuudesta kahdeksaan kertaan. Korona aikana
kokoontumiset tehdään pääsääntöisesti hybridi -kokouksina.
Piirin taloudellinen tilanne on vakaa. TUL:n aluerahojen jalkauttamisella piirille on iso taloudellinen
merkitys. Ansaitalogiikka on yksinkertainen; mitä enemmän teet toimintaa, niin sitä suuremman
taloudellisen hyödyn saat.
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Konttainen
Seinäjoki
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Talvileiri
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Harrastesarjan talviturnaus osa 3
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Nuorten
harrastesarjat
TUL:n valtuusto

Eri
paikkakunnat
Helsinki
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Veteraanipäivät

Kuopio
Kuopio
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Riemuleiri
Riemuleiri
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Kisakeskus

1308
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Piirin veteraanitapahtuma
Läntisen alueen seuraseminaari

Kokkola
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Suomi
Suomi
Turku-Tukholma
Turku-Tukholma

08101010
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Syysleiri
Syysleiri
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WSG
WSG
Aprilliristeily
Aprilliristeily
TUL Joy Games
TUL Joy Games
Ykspihlajan Reima 100 v.

Sauvo
Sauvo
Italia
Italia
Italia
Turku
Turku
Helsinki
Helsinki
Kokkola
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27112811
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Veteraanien kulttuurikatselmus
Veteraanien kulttuurikatselmus
TUL:n seurapäivät
TUL:n seurapäivät
TUL:n valtuusto

Kotka
Kotka
Helsinki
Helsinki
Helsinki

