Asiantuntijapalvelut TUL-verkostolta
Piiritoimistopalvelut piirikohtaisesti mm.
seuratiedotteet, jäsenrekisteriasiat,
sääntöihin liittyvät tiedot, seurakäynnit,
kokoustilat piiritoimistolla, taloudenhoitoon
liittyvä apu, ansiomerkkianomukset,
kilpailuista ja tapahtumista tiedottaminen,
kopiointi- ja postituspalvelut, ATK-laitteiden
käyttö, apua asioiden selvittämisessä.
Nettipalvelut: seurojen yhteystiedot,
seurojen tapahtumat, linkit seurojen sivuille.
Muu edunvalvonta.

Kilpailut
Seuran urheilijoilla on oikeus osallistua liiton
mestaruuskisoihin sekä piirin mestaruus- ja
aluemestaruuskilpailuihin.
Seura voi anoa liiton mestaruuskisojen sekä
piirin mestaruus- ja aluemestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta.
Urheilijoilla ja kuntoliikkujilla on mahdollisuus päästä kansainvälisiin kisoihin ja
tapahtumiin liiton organisoimana.

Hallinto
Seuralla on edustusoikeus piirikokouksiin,
kunhan jäsenmaksu on hoidettu. Sitä kautta
seura voi vaikuttaa piirin toimintaan.

Seuralla on oikeus saada edustajiaan piirin
hallintoelimiin (piirihallitukseen ja -jaostoihin) sekä piirin esityksestä liiton vastaaviin
elimiin.

Varainhankinta

Jäsenposti

TUL:n yhteistyökumppanien avulla mahdollistetaan erilaisia varainhankintamuotoja
seuroille. Yhteistyömahdollisuuksista
ilmoitetaan TUL-lehdessä sekä TUL:n
internet-sivuilla www.tul.fi

Jos seura on ilmoittanut yhteystietonsa
TUL:lle ja piirille:

Koulutus

 Seura saa TUL:n seura-, laji- ym.
postin.
 Seura saa piirin seuratiedotteet.
 Seura saa maksuttoman materiaalin
liiton projekteista ja tapahtumista.
TUL-lehti lähetetään veloituksetta niille
seuratoimijoille, joiden nimet on ilmoitettu
seuratoimitsijalomakkeessa (puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
kirjeenvaihtaja ja lisäksi toimiala- ja
lajiyhdyshenkilöt).

Toiminta
Seuran jäsenillä on oikeus osallistua
kaikkeen piirin ja liiton järjestämään
toimintaan.
Seuralla on mahdollisuus osallistua kaikkiin
alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin.

Seuralla on oikeus osallistua liiton ja piirin
järjestämiin koulutuksiin, joita ovat muun
muassa valmentajien ja ohjaajien peruskoulutus, seurajohdon koulutus, nuorisotoiminnan koulutus, aikuisliikunnan koulutus
(kunto- ja terveysliikunta) sekä järjestyksenvalvojakoulutus. Jokaisella koulutusalalla on
erikseen teemakoulutusta.

Muut edut
Seura voi tilata TUL:n jäsenkortit jäsenilleen
seurakohtaisella ja henkilökohtaisella
personoinnilla. Lisätietoa: www.tul.fi
Seuroille ja seurojen jäsenille on tarjolla
TUL:n yhteistyökumppanien myöntämiä
etuja (mm. Viking Line, Cumulus).
Lisätietoa: www.tul.fi
Seuralla on oikeus esittää Teoston ja
Gramexin edustamaa suojattua musiikkia
harjoitus- ja kilpailutoiminnassa.

TUL:n jäsen saa alennusta Suomen
Retkeilymajajärjestön majoituspalveluista.
TUL:n jäsen saa vuokrata edulliseen
hintaan majoitustilaa Kuusamossa
sijaitsevasta Retkeilykeskus Konttaisesta.
Lisätietoa: www.konttainen.fi
Maksuton toiminnan vastuu- ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutusturva IF
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.
Liitossa on lajitoimintaa 59 lajissa.
Lajikohtaista lisätietoa lajijaostoilta ja netistä
www.tul.fi
Erilaisia TUL-tuotteita voi tilata liitosta.
Tilaukset puhelimitse tai verkkosivujen
kautta.

JÄSENYYS
KANNATTAA!

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
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