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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

YLEISTÄ
TUL:n jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa valmennus-, kilpailu- ja koulutustoiminnasta
TUL:ssa ja TUL:n seurojen edunvalvonnasta ao. lajiliitossa sekä vastata TUL:n kilpailusäännöissä
lajijaostolle määrätyistä tehtävistä.
Keilajaoston keskeinen tavoite on harrastuksen edistäminen, tukemalla seuroissa tapahtuvaa
toimintaa sekä järjestämällä ay- ja TUL:n kilpailutoimintaa.
Toiminnassa luodaan edellytyksiä seuroille CSIT maailmankisoihin osallistumiseen.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Jaosto valmistelee ja käsittelee kaikki seuroilta ja seurojen jäseniltä tulevat toiminnan
kehittämisesitykset.
Kilpailutoiminnan ylläpitäminen painottuu kilpailujen järjestämiseen seurojen omin kustannuksin.
Keilailun valmennustoimintaa kehitetään nimeämällä keilailulle valmennustoimintaa kehittävä
henkilö.
Liiton keilajaoston tuki rajoittuu TUL:n mestaruuskilpailumitalien kustannusten korvaamiseen,
kirjeitse tapahtuvaan yhteydenpitoon ja mahdollisiin valmennuksen kehittämiseen ja leiritukiin
liittyviin kustannuksiin.
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JAOSTON KOKOUSTOIMINTA
Kokouksia järjestetään tarvittaessa. Kokoukset voivat olla myös puhelin/videoneuvottelukokouksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEET
Kilpailutoiminta
• TUL:n mestaruuskilpailut
• Ay-SM kilpailut
• Aluekisat
Yhteistyötahot
•
•
•
•

TUL:n seurat
Keilaliitto
paikalliset keilaliitot
ammattiliitot

TUL:n palvelut
•
•
•
•

keilajaoston kotisivut
seurojen omien kotisivujen linkkien näkyvyys liiton keilasivuilla
seuratiedotteet tarvittaessa
TUL-aviiseihin (nettilehti ja Seura-aviisi paperilehti) hyödyntäminen siten että
aviisissa julkaistaan keilailun mestaruuskilpailukutsut. Lisäksi seuroilla on
mahdollisuus saada juttuja ja tuloksia lehtiin.

•
•

seuraverkoston laajentaminen
piirinmestaruus- ja aluemestaruuskisojen järjestäminen

TUL:n piirit

Kilpailu ja yhteistoiminnan kehittäminen
•

seuraottelut

Huomioinnit
•
•

valitaan TUL:n paras keilaaja
valitaan TUL:n paras seura
Molemmat huomioidaan kunniataululla.

Tukitoiminta
•
•

seurojen aktivointi TUL:n omiin tapahtumiin ja kilpailuihin
seuraverkoston kehittäminen ja uusien seurojen opastaminen lajitoimintaan
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Seurat osallistuvat omin kustannuksin ulkomailla järjestettäviin turnauksiin, kuten CSIT:n
kilpailuihin.

KILPAILUTOIMINTA
TUL:N ja AY-SM KEILAILUMESTARUUSKILPAILUT
2017 Myönnetty
Aika: 16.10-18.11.2017
Paikka: Imatra, Keila Salamat
2018 HAETTAVANA

TUL:N KEILAILUJAOSTO 2016-2019
Jonna Saarinen, Turku (Puheenjohtaja)
Matti Vuoti, Oulu
Juhani Kolppanen, Salo
Jorma Soppela, Kemi
Orvo Kovero, Seinäjoki
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