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UUSI PIIRIHALLITUS
erovuoroiset 2014

erovuoroiset 2015
Varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja

Ikäläinen Jukka

Niskala Sirpa

Kemin Pallotoverit

Kemin Into
sirpa.niskala@luukku.com
p. 040 726 0841

jukka.ikalainen@tokem.fi
p. 045 110 9206
Kemi

Kemi

Berg Timo

Jänesaro Pekka

FC-88, Kemi

Karihaaran Tenho
pekka.kate@saunalahti.fi
p. 0400 908 031

timo.berg@kemi.fi
0407343654
Kemi

Kemi

Hynynen Katariina

Lämsä Seppo
Simon Työväen Urheilijat
seppo.lamsa@pp.inet.fi
p. 0400 580 791

Veitsiluodon Kisaveikot
katariina.hynynen@gmail.com

Simo

040 7542838

Purtanen Matti

Laakso Arto

Alatornion Ahjo

Kemin Into

matti.purtanen@outokump

arjula@luukku.com

u.com

0408127335

p. 041 431 0716

Kemi

Tornio

Tapio Sanna

Luokkala Petteri

Kemin Työväen Uimarit

Kemin Työväen Uimarit

sanna.tapio@kemi.fi

puheenjohtaja@kemtu.com

Kemi

040 760 0003
Kemi
Saarijärvi Janne
Veitsiluodon Kisaveikot
janne.saarijarvi@pp5.inet.fi
p. 040 651 5514
Kemi
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KOKOUKSIEN JÄLKEISET SÄÄNTÖMÄÄRÄISET TOIMENPITEEET
Mikäli seuran kokouksessa tulee muutoksia nimenkirjoittajiin:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Sihteeri ja taloudenhoitaja, niin
niistä on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin.
Samalla ilmoitus tulee tehdä myös TUL:n Lapin piiritoimistolle,
seuratoimitsijalomakkeella. Lomake löytyy kohdasta
http://www.tul-lappi.fi/PIIRITOIMINTA/Hallinto/Lomakkeet/lomakkeiden%20aloitusivu.htm

Näin menetellen varmistatte, että posti ja tieto kulkevat
seurassanne oikeille henkilöille.
SEURAKÄYNNIT SEUROJEN TILAISUUKSISSA
Toiminnanjohtaja ja piirihallituksen jäsenet tekevät mielellään
seurakäyntejä, seurojen kutsuista. Seurojen hallitusten/johtokuntien ja
jaostojen kokoukset ovat oivallisia tapaamisfoorumeita. Myös seurojen
yleiset kokoukset käyvät, näissä tilaisuuksissa vain käytävät asiat ovat,
tilaisuuden luonteesta johtuen, kovin yleisellä tasolla olevia asioita.
Uskomme käynneistä olevan molemminpuolista hyötyä. Elämme
nopean ja teknillisen tiedotuksen aikaa. Kuitenkaan mikään ei vedä
vertoja sille, että tavataan ja istutaan saman pöydän ääreen ja jutellaan
yhteisistä tärkeistä asioista.
Käynnin tavoite on tavata, kuulla seuran terveisiä liittoon ja ennen
kaikkea piiriin päin. Tärkeintä on käsitellä asioita seuran näkökulmasta.
Aiheet voivat olla mitä vain. mm. kehittämistoiminta, toimintakysymykset
tai järjestöasiat, riippuen siitä, mitä seuraväki pitää tärkeänä.
Seurakäynnin sisällöstä voidaan sopia etukäteen, jolloin seurakäynnin
yhteydessä vierailijalla voi olla mukanaan ko. aiheeseen sopivaa
ajankohtaista materiaalia.
Seurassa saattaa myös olla jokin ajankohtainen kysymys, joka olisi
ratkottava. Millaiseen tilaisuuteen kutsutaan, on seuran päätettävissä.
Seurakäynnistä voi sopia niin, että seura ottaa yhteyden piiritoimistolle,
tai suoraan johonkin hallituksen jäseneen.
Piiri vastaa vierailijan matkakustannuksista.

TUL AVIISI
Aviisi on korvannut TUL-lehden. Aviisi on verkkolehti ja se on
veloituksetta luettavissa osoitteessa http://tulaviisi.fi/Etusivu.aspx
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Lehti päivittyy kokoajan jatkuvasti, eli kannattaa laittaa Aviisin linkki
nettiselaimen suosikkeihin ja vierailla sivulla päivittäin. Näin olet ajan
tasalla mitä lehti uutisoi.
Voi ottaa lehden sivuilla kantaa asioihin ja myös kertoa mielipiteesi,
kirjoittamalla kolumneja Aviisiin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Ylintä päätäntävaltaa käyttävä piirikokous on vahvistanut uuden
toimintasuunnitelman, joka on luettavissa osoitteessa
http://www.tul-lappi.fi/PIIRITOIMINTA/Hallinto/Piirikokous/2013%20toimintasuunnitelma.pdf

ESITYKSET PIIRIJAOSTOIHIN
Piirihallitus tulee seuraavassa kokouksessa asettamaan uudet
piirijaostot ja muut tarvittavat työryhmät.

Kaikki jaostot nimetään uudelleen
Piirihallitus käsittelee asiaa tulevassa kokouksessa ja nimeää jaostojen
jäsenet.
Pyydämme seuroja tekemään henkilöesitykset jaostoihin toukokuun
loppuun mennessä lomakkeella:
http://www.tul-lappi.fi/lomake_ehdotus_piirijaoston_j%C3%A4senist%C3%A4.htm
tarvittaessa lomakkeen voi tilata piiritoimistolta.

Piirijaostot toteuttavat toimintasuunnitelman käytännössä.
Kuluvana vuonna piiritoiminta on yhtä vilkasta kuin aiemminkin. Lisäksi
käsillä on aika jolloin seuramme alkavat valmistautumaan tulevaan
TUL:n Liittojuhlaan joka pidetään 2014 Seinäjoella.
Piirijaostot kuten piirihallituskin koostuu TUL:n seurojen JÄSENISTÄ JA
EHDOTTAMISTA henkilöistä.
Odotamme saavamme seuroilta ehdotuksia piirin eri elimiin. Piiritoiminta
on jaettu seuraavasti: kuntoliikuntajaosto, veteraaniliikuntajaosto,
nuorisoliikuntajaosto ja koulutus ja tiedotusjaosto.
toimintasuunnitelmasta löydät tarkemman suunnitelman
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Ensivuodenkin jaostot muotoutuvat seurojen tekemien ehdotusten
pohjalta. Olkaa siis aktiivisia.
Pidämme lajiyhdyshenkilörekisteriä (lajivastaava) jokaisen seuran
kohdalta. Ilmoittakaa nämä piiritoimistolle.
Keskeisiä asioita piiritoiminnassa ovat toimitsijoiden ja seurojen
toimintaedellytysten kehittäminen, keinoina mm. ideointi ja koulutus,
kaikilla toiminnan osa-alueilla. Toisena on tapahtumien
järjestäminen/tuottaminen, yhteistyössä seurojen kanssa.

TULEVAISUUDEN VARMISTAMINEN
Luottakaa rohkeasti nuoriin
Jotta uudet henkilöt rohkenevat ottaa vastuuta tarvitsevat he tukea ja
koulutusta.
Koulutus
Piiri järjestää seurojen tueksi kursseja joihin toivomme aktiivista
osallistumista.
Kursseja järjestetään sekä tilaus periaatteella joka on seuralle
kannattavaa että koulutuskalenterin mukaisesti.
Tilauskurssin periaate:
•Seura havaitsee koulutustarpeen
•Ottaa kurssista yhteyden piiritoimistolle ja sopii asiasta
•Hankkii kouluttajan itse tai tarvittaessa piiri hankkii
•Kerää osallistujat (myös piiri markkinoi kurssia) ja osallistumismaksut,
jotka jäävät seuralle.
•hankkii koulutustilan ja tarjoilut
•ostaa kurssimateriaalin piiritoimistolta (ainoa ehto kurssin
toteuttamiseksi)
•toimittaa piiritoimistolle kouluttajalaskun (matka, päiväraha ja
kouluttajakorvaus a`20€)
•toimittaa piiritoimistolle osanottajaluettelon
•piiri maksaa kouluttajalaskun
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TUL:lla on laaja ja kattava koulutusohjelma:
Tiedot hyväksyttävistä kursseista löytyvät nettisivuilta www.tul-lapp.fi ja
www.tul.fi sekä kysymällä ja sopimalla piiritoimistolla.

SEURAPALVELUT
Piiritoimisto on seurojen palvelija. Toimistolta saa, edulliseen hintaan:
-

kopiota, musta/valko ja väri, vihkot taitettuna ja/tai nidottuna
o esitteet
o seuratiedotteet
o käsiohjelmat jne.

-

lehdet ja lehtiset
o maksimikoko A3
o maksimi sivumäärä 50-sivua
o sivut voivat olla värillisiä, mustavalkoisia tai sekä-että.

-

postitus
o postituskoneella leimattuna hinta on huomattavasti edullisempi
kuin postimerkkejä käyttäen.
o Isompien postitusmäärien ollessa kyseessä asiasta on
sovittava ennakkoon.

-

taloushallintopalvelut
o ry-tilipalvelusta saa tietoa piiritoimistolta
o edulliseen hintaa - sovittavalla tavalla
o nykyaikaisin ohjelmin

-

seurojen ja muiden järjestöjen kokoukset on mahdollista pitää
piiritoimistolla, kahvikupposten hinnalla.
Kannattaa kysyä!

TOIMINTATERVEISIN!
Piirihallitus

Mauri Blomster
toiminnanjohtaja
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RETKEILYKESKUS KONTTAINEN
Puhdas luonto, kauniit järvialueet, metsäiset
tunturivaarat, kuukkelit, kosket – Konttaisen
retkeilyalue tarjoaa kaikkea tätä!

Kuusamon kauniissa maisemissa liikut ja
rentoudut. Konttaiselta jokainen löytää omat
polkunsa. Ne avautuvat seikkailuiksi
vaelluksilla, kalastus- ja marjastusretkillä sekä
hiihtoladuilla. Kuusamon vaellusreiteistä
kuuluisin, Karhunkierros, kulkee 0,5km
kilometrin päässä Konttaisesta, latu ja
moottorikelkkareitti vielä lähempää.
Kesäisin mm. yötön yö, Purnujärven laineilla
leikittelevä aurinko, havuntuoksuiset
vaelluspolut sekä Kiutakönkään jyrkkäseinäiset
kalliorotkot tarjoavat aitoja elämyksiä
retkeilijöille. Hiihtokelien aikaan Rukan alueen
murtomaalatuverkoston parhaat maisemat
tykkylumisine puineen ovat osa Konttaista,
ladutkin lähtevät heti pihapiiristä.
Iloista mökkilomaa Majoitustilat 7 kpl, joissa
on vuodepaikat yhteensä 26 hengelle.
Varustukseen kuuluu sähkövalo ja –lämmitys,
jääkaappi, sähköhella, kahvinkeitin, keittiö- ja
ruokailuvälineet sekä vuodevaatteet(ei
liinavaatteita). Kaikissa ylämajoissa on myös
suihkut ja wc.
Puulämmitteisiä saunoja alueella on käytössä
yksi. Alueella on kunnallistekniikka. Alueen
kahta pikkumökkiä ei ole suunniteltu
viemäriverkostoon liitettäviksi.
Konttaiselta retkeilijä löytää kaiken
tarvitsemansa. Luonnonrauha ja
monipuoliset harrastusmahdollisuudet
tarjoavat viihdykettä lomapäiviin kaikkina
vuoden ikoina

Olet aina tervetullut Konttaiselle. Tule käymään päiväksi, viikoksi tai vaikka kuukaudeksi!
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