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Erilainen kevät ja outo kesä  - 32 kesää kökässa ja nyt ilman 

Uuden vuosikymmenen alkaessa ei kukaan osannut aavistaa millainen kevät meillä on edessä. 

Kaikkialla valmistauduttiin normaaliin tapaan tulevaan - koululaiset olivat koulussa ja 

urheiluseurat liikuttavat jäseniään. Toisin kävi, koululaiset ovat olleet etäopetuksessa ja 

urheiluseurat osittain telakalla. Seurojen tilannetta on vaikeuttanut erityisesti tilojen kiinni 

laittaminen niin kuntien kuin yksityisten toimesta. Toimenpiteet ovat kovia, mutta välttämättömiä 

taltuttaaksemme pandemian laajentumisen. 

Muutos on myös mahdollisuus. Seurat ovat oivaltaneet sosiaalisen median hyväksikäytön entistä 

paremmin. Lähiliikuntapaikat ovat vaihtuneet lähimetsään ja palloilukentillä on nähty yksittäisiä 

pelureita. Lähes kaikki ohjattu seuratoiminta on jäissä. Suurin muutos harjoittelussa on ehkäpä 

joukkuelajeissa, joissa on siirrytty omaehtoiseen harjoitteluun. On hyvä muistaa, että liikkumista ei 

ole kielletty, vaan siihen on kannustettu. Tärkeää on huolehtia omasta kunnosta ja terveydestä. 

Muutos näkyy myös kotien ohjelmoidussa arjessa. Viitenä päivänä viikossa kentillä olleet 

valmentajat ja ohjaajat ovat kotona perheiden ilona. Vanhemmat tekevät mahdollisuuksien 

mukaan etätöitä kotona ja koululaiset vaativat huomiota kotitehtävien tekemisessä. Omalta 

kohdaltani voin todeta, että haastetta on ollut. Toki on ollut mukava palauttaa mieleen entisen 

ammatin taidot perheen kuudesluokkalaisen koulutehtävien parissa. Paljon on pohdittu lasten ja 

nuorten asemaa, paluuta arkeen korona-ajan jälkeen. Onko kaikilla ollut mahdollisuus saada 

riittävästi apua ja tukea arjesta selviytymiseen. Epäilen vahvasti, että erilaiset olosuhteet tulevat 

vaikuttamaan monella tapaa pitemmän aikaa lasten ja nuorten kesään ja syksyyn. 

Meillä seuraihmisillä on iso rooli arjen normalisoinnissa. Rajoitteiden purkautuessa seuratoiminnan 

rattaat tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti. Seuraväen tulee huolehtia massoista ja tukea, 

jopa vetää mukanaan kelkasta mahdollisesti putoavia. Nyt ei saa antaa periksi. Nyt jos koskaan 

seuraväellä on näytön paikka. Nämä teot tullaan muistamaan, siinä missä kultamitalit ja isot 

pokaalit. Näitä tekoja arvostetaan laajasti ja niiden taloudellinen merkitys yhteiskunnalle on 

merkittävä. Tekojen merkitys on korvaamaton erityisesti syrjäytymisvaaraan ajautuneella lapselle 

tai nuorelle. Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme. 

Tällainen aika antaa hyvän tilaisuuden rauhoittua, antaa aikaa itselle ja perheelle. Se on myös 

kasvun ja oppimisen paikka kaiken hektisyyden keskellä. Se ei ole helppoa, mutta nyt sitä 

mahdollisuutta tarjotaan. Tartutaan kiinni tilaisuuteen ja toivotaan että nämä jäävät tähän. 

On selvää, että kevään jälkeen koittaa kesä ja syksy. On selvää, että tilanne normalisoituu ajan 

myötä. On selvää, että me tarvitsemme toisiamme selviytyäksemme paremmin tulevasta. Mekin 

voimme auttaa omilla toimillamme käyttämällä paikallisten seurojen palveluja (grilli, majoitus, 

tilat). Sama koskee paikallista yrittäjyyttä. Kisis palvelee Raaseporissa ja Konttainen Rukalla. 

Käytetään näitä paikkoja. Ne ovat osa kauneinta Suomalaista luontoa.  

JK. Juhlapäivät on ja pysyy, ne ovat vain tänä vuonna erilaisia, mutta sää ei petä! 

Jarkko Tenkula  

Toiminnanjohtaja 

Lasten ja nuorten toiminnan vastaava 

futsalin, jalkapallon, keilailun ja tenniksen lajipäällikkö 



 

Tuomas Hautala vuoden urheilija 

Piirimme parhaana urheilijana palkittiin Lapuan Ponnistuksen väkivahva Tuomas Hautala. Hänen 

parhaat saavutuksensa kaudella oli klassisen voimanoston MM hopea ja SE raudat 820 kg 

yhteistuloksella. Vuoden nuorena urheilijana palkittiin Kalevan Kisoissa 100 m sm kultaa ja 200 m 

sm pronssia juossut Kokkolan TU:n Konsta Alatupa. Kolmikon täydensi veteraaniurheilija Arto 

Vainionpää Jurvan Voimasta, joka polki kaikki muut suohon. Elite sarjan SM kulta ensimmäisenä 

pohjalaisena, sekä ISM mestaruudet ja kansainvälinen menestys kauden aikana sävähdyttivät 

pyöräilykansaa laajalla rintamalla. 

Seuratoimijan palkinto annettiin pitkäaikaiselle Jurvan Voiman taustavoima Simo Peltolalle ja 

valmentajana palkittiin Konstan valmentaja Timo Kultalahti. Elämäntyöstä suomalaisen urheilun 

ja liikunnan eteen tehdystä työstä palkittiin Seppo Ikola Seinäjoelta. 

Vuoden seurana palkittiin Lapuan Ponnistus ja maineteon suoritti Kokkolan Jymy. Seuran 100 v. 

juhlavuoden näytös oli säväyttävä kuvaelma Suomen, TUL:n, Jymyn ja Kokkolan kaupungin 

historiaa, jossa oli yhdistetty seuran jäsenistö ja nykytekniikka erinomaisella tavalla. 

TUL:n lajien parhaina urheilijoina palkittiin Tuomas Hautala, Arto Vainionpää ja Benedek Olah 

(Seinäjoen Sisu).  

Helsingissä tammikuun lopussa pidetyssä TUL:n päivän juhlassa palkittiin etusivulla olevat Nea 

Kunto (vuoden nuoritoimija) ja Harri Vallin (vuoden nuorisovalmentaja). 

 

   

Leirillä elämä oli yhtä juhlaa 



TUL:n läntisen alueen leirillä maaliskuussa Sauvossa elämä oli yhtä juhlaa, sillä lapset pääsivät 

juhlimaan Vappua, joulua, uutta vuotta ja pääsiäistä. Leirin suosio yllätti järjestäjätkin, jotka 

joutuivat iloisesti toteamaan leirin olevan täynnä. Ehkäpä joku matti tai maija myöhäinen oltaisiin 

voitu ottaa mukaan, kertoi leiripäällikkö Karoliina Artiola Mynämäeltä. Pohjalaiset leireilijät olivat 

tyytyväisiä ohjelmaan ja mikä parasta leirin toteutumiseen ennen koronan vaikutuksia. 

Leireily jatkuu heinäkuun lopussa Kisakeskuksessa 26.-31.7. hallituksen antamin rajoituksin. Me 

järjestäjinä valmistaudumme leirin järjestämiseen. Leiristä tulee liikuntapainotteinen. Leirimaksut 

kerätään vasta leirin varmistuttua, mutta sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 15.7. mennessä. 

Leiristä tulee tarkempia tietoja toukokuun aikana. 

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna suunnitteilla ollut Elämysten Ähtärin valmistelu etenee 

suunnitellusti. Ohjelmassa tulee olemaan mm. flowparkkia ja eläinpuistoa. 

Lokakuussa teinit valtaavat Konttaisen. Konttaisen leiri toteutetaan 12 leiriläisen voimin. 

Ohjelmassa on mm. Konttaisen valtaus, Pieni Karhunkierros ja Kiutakönkään kohina. Leiri on 

tarkoitettu 13 – 17 vuotiaille leiriläisille.  

 

   

Liikkeelle! kuntokuukauden tapahtumat haettavana 

TUL ry etsii järjestäjiä Liikkeelle! -tapahtumille syyskuulle 2020 ympäri Suomen. Tapahtuman 
toteutus on vapaa ja se voi olla suunnattu niin lapsille kuin aikuisille. Tärkeintä on, että 
tapahtumassa toteutuu harrasteliikuntaa. Liikkeelle! -tapahtumaan on mahdollista saada 
rahallista avustusta 50 % tapahtuman kuluista maksimissaan 500 euroon asti TUL:n aikuisten 
harrasteliikunnan valiokunnalta. Avustusten myöntämisessä huomioidaan erityisesti uudet 
Liikkeelle! -tapahtumien järjestäjät. 



Tapahtuma-avustuksen saamiseksi tulee olla vapaamuotoinen kirjattu suunnitelma tapahtumasta 
ja sen kuluista sekä tapahtuma tulee raportoida. Tapahtuman voi järjestää alue, piiri tai seura. 
Avustusta seurat hakevat oman piirin toiminnanjohtajalta, jotka toimittavat hakemukset 
eteenpäin.  
 
Tapahtumahaut perjantaihin 31.7.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen 
johanna.nekkonen@tul.fi  

Aikuisten harrasteliikunta valiokunta tekee päätökset ja ilmoittaa, mitkä tapahtumat saavat 
avustuksen. Lisätietoja: johanna.nekkonen@tul.fi / 050 344 8270 

 

 

Piirikokous on siirretty 

Poikkeustilanne on vaikuttanut myös seurojen ja järjestöjen kevätkokousten pitämiseen. Kokouksia 

on siirretty tai pidetty erilaisin teknistin apuvälineiden avustuksella. Piirihallituksemmekin 

keskusteli kokouksen järjestämisen eri vaihtoehdoista päätyen siirtämään sitä.  

Piirikokous valitsee kokouksessaan jäsenet erovuoroisten tilalle. Puheenjohtaja Ari Tuurinmäki on 

ilmoittanut halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Hallituksen jäsenistä Pekka Panttila (Laihian 

Kimmo), Riitta Keskinen (Vaasan Toverit), Annemari Keltamäki (Seinäjoen Sisu) ja Nea Kunto 

(Seinäjoen Sisu) eivät ole käytettävissä jatkokaudelle 2020-21. 

Piirihallituksessa jatkavat varapuheenjohtaja Antti Koski (Vaasan Kiisto), Eero Kinare (Himangan 

Roima), Maria-Liisa Tuomisto (Kokkolan Jymy), Lasse Laine (Ykspihlajan Reima), Elmeri Koivisto 

(Kaskisten Veto) ja Kimmo Kivinummi (Ähtärin Valpas).  

Nyt tarvitaan uudelleen rakentajia ja rohkeita uudistajia luotsaamaan piirimme läpi koronan 

jälkeisen ajan. Ilmoittakaa rohkeasti halukkuutenne päästä vaikuttamaan piirimme kehitystyöhön 

ja toimintaan tulevina vuosina. Yhteydenotot piirin puheenjohtajalle 040- 8494593 tai 

ari.tuurinmaki@netikka.fi 15.5. mennessä. 

Seurojen kokousedustajille lähetetään jatkossa kokousmateriaali sähköpostitse. Seurojen 

valtakirjaan täytetään kokousedustajan sähköposti. Valtakirjat tulevat lähettää toiminnanjohtajan 

sähköpostiin kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouspäivämäärä ilmoitetaan, kunhan 

yhteiskunnallinen tilanne tasapainottuu.   
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Tiedottaminen  

TUL viestintä Oskari Villasen johdolla on tiedottanut Koronan vaikutuksista seuraelämään ja 

tärkeistä ajankohtaisista asioista. Tilaa TUL:n uutiskirje itsellesi ja pysyt tiedon kulun aallon 

harjalla.  

Viestinnän oikea-aikaisuus ja saavutettavuus vaativat ajanmukaiset välineet ja osoitteistot. 

Toivonkin hartaasti, että päivittäisitte seurojen osoitteet https://tul.fi/jasenille/materiaalit/  

TUL:n alueellista viestintää hoidetaan facebookin ja kotisivujen kautta yhä enenevin määrin. 

Seurakirje ilmestyy paperisena 2-4 kertaan vuodessa. Lähestys tapahtuu postitse ja sähköpostilla. 

Paperisesta viestinnästä luovutaan tämän vuoden aikana. Tämä edellyttää seurojen 

sähköpostiosoitteiden ajan tasalle saamista. Sähköistä postia on myös helppo levittää eteenpäin.  

TUL Joy Games tapahtuma Seinäjoella 

Seinäjoella järjestetään lokakuun 24.-25. päivinä TUL:n lasten ja nuorten Joy Games -tapahtuma. 

Ohjelmassa on usean lajin kilpailuja ja kokeiluja. Kisakeskuksena toimii uimahalli-urheilutalo ja 

Elisa -monitoimihalli. Haemme järjestäjiä lajeille tapahtumaan. Haussa on ainakin lentopallo, paini 

ja voimanosto, sekä apuja voi tarjota muihinkin lajeihin kuten pöytätennis, jalkapallo ja futsal. 

Tapahtuman pääpaino on Seinäjoella, mutta on täysin mahdollista, että joitakin lajeja voidaan 

järjestää sateliittipaikkakunnilla.  

 

 

https://tul.fi/jasenille/materiaalit/


TUL:n valtuusto ja seurapäivät Pohjanmaalla 

Marraskuun 28.-29. päivinä tullilainen seuraväki, valtuusto ja hallitus kokoontuvat Seinäjoelle. 

Seurapäivät ovat ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla. TUL:n valtuusto on järjestetty aikaisemminkin 

Seinäjoella. Seurapäivillä on ohjelmassa ajankohtaista asiaa, asiantuntija luentoja, työpajoja ja 

seuracaseja. Onko sinun seurasi tarina, jonka haluaisit jakaa seurapäivillä? Tarinat ovat ovat 

tunteita herättäviä ja työkaluja/malleja antavia. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinusta tuntuu, että 

voisit auttaa kuulijaa eteenpäin seuraelämän haastavassa aallokossa. 

TUL tarjoaa jäsenilleen etuja 

Haluamme huolehtia jäsenistämme ja tarjota teille etuja niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. 

TUL:n yhteistyökumppanuudet tukevat paikallista toimintaa mm. valmiiksi sopimilla 

sopimushinnoilla. Taloudellisten etujen lisäksi seuroilla on käytettävissä laaja asiantuntijoiden 

verkosto ympäri Suomen. 

Careca Sports 

Careca Sports tarjoaa seuroille ja muille TUL:n sidosryhmille joustavaa, nopeaa ja laadukasta 

palvelua urheilutekstiilien ja niiden painatusten osalta. Tutustu tarkemmin www.careca.fi. 

Voit olla myös yhteydessä suoraan Ilpoon tai Hasseen: 

Ilpo Laurila, 050 2623, ilpo.laurila@careca.fi  

Hasse Kallström, 044 239 2519, hasse.kallstrom@careca.fi 

Grano 
Painoalan kingi palveluksessasi! Granon nopea toiminta tuottaa seuralle lisäarvoa ja vapauttaa 
resursseja olennaiseen, joten anna ammattilaisen hoitaa ammattilaisten tehtävät. Tutustu 
lisää www.grano.fi tai tilaa tuotteesi suoraan www.granoshop.fi. 
Voit myös rohkeasti lähestyä Jari Sokajärveä mieltä askarruttavissa asioissa: 
Jari Sokajärvi, 040 050 3716, jari.sokajarvi@grano.fi 

Urheilu Mehiläinen 
Sattuiko? Urheilu Mehiläinen on omalla alallaan Suomessa ja kansainvälisestikin tunnettu toimija, 
jonka ammattilaiset palvelevat urheilua harrastavia, tavoitteellisia aktiiviliikkujia, urheilijoita ja 
urheiluseuroja muun muassa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa 
kattavasti koko Suomessa. Tutustu tarkemmin palveluihin osoitteessa www.mehilainen/urheilu. 

Mainostoimisto Värikäs 

Mainostoimisto, jossa et maksa turhasta pönötyksestä. Joskus esitteen tekeminen omin voimin tai 

käytössä olevilla työkaluilla ei onnistu tai nettisivujen luominen on vain liian aikaa vievää – anna 

Värikkään toteuttaa. Lisää asiaa www.varikas.fi 

Voit myös olla yhteydessä Mikkoon: 

Mikko Huovilainen, 050 464 4825, mikko@varikas.fi 
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Olvi 

Olvi on ainoa itsenäisenä suomalaisena 1800-luvulta säilynyt panimo, joka luo positiivisia 
makunautintoja. Tarvitsetko tapahtumaasi virvoitusjuomia, urheilujuomia tai jotakin muuta? 
Olvilla on ratkaisu. Tutustu tarinaan ja tuotteisiin www.olvi.fi 
Mikäli olet kiinnostunut myymään tapahtumassasi Olvin tuotteita, olethan yhteydessä TUL:n 
pääsihteeriin Riku Tapioon, 050 340 5550, riku@tul.fi. 

Palkintotukku 

Löydä palkinnot voittajille! Palkintotukku on nopea ja joustava palkintojen toimittaja. 

Palkintotukusta saat perinteisiä palkintoja, kuten pokaaleja ja mitaleita mutta myös lajipatsaita, 

tsemppareita, pinssejä, seuratunnuksia, viirejä, palkintolautasia ja kaiverrettuja seinätauluja – you 

name it. Tutustu tuotteisiin www.palkintotukku.fi 

Scandic 

Astu Scandicin maailmaan ja koe upea hotellielämys lähes 280 hotellissa kuudessa maassa. 

Pelireissu, vapaa-ajan reissu tai muuten vain irtiotto arjesta onnistuu TUL:n virallisen majoittajan 

hoteissa. Tutustu lisää ja varaa oma hotellielämyksesi www.scandichotels.fi. 

Sultrade 

Yhteistyö Sultraden kanssa mahdollistaa laadukkaiden urheiluvaate ja -välinemerkkien hankinnan 

edulliseen jäsenhintaan. 

Tilausjärjestelmä ja tuotenäkymään pääset tästä. Käyttäjätunnus on Tulry ja salasana 98250. 

Tarkemmat tilausohjeet löydät täältä. 

Titanium 

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, 

sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titanium on TUL:n virallinen 

varainhoitaja. Lisätietoja palveluista www.titanium.fi 

Tradeka 

Tradeka tekee hyvää jäsenelle, hyvää yhteiskunnalle. Liity Tradekan jäseneksi. Jäsenyys on 

merkityksellistä. Vaikutat suomalaiseen yhteiskuntaan ja saat hyviä etuja. Lue lisää ja liity 

jäseneksi osoitteessa www.tradeka.fi. 

Turva 

TUL vakuuttaa jäsenensä Turvan toiminnanvastuuvakuutuksella ja vapaaehtoistyön 

tapaturmavakuutuksella. Lisäksi TUL:n jäsenenä olet vakuutettu järjestövakuutuksella liiton 

tapahtumiin osallistuessasi. 

Turvan asiakkuus kannattaa! Turvan asiakkaana voit luottaa siihen, että rehti hinta ja 

korkeatasoinen palvelu pysyvät ja jopa paranevat pitkän päälle. Tutustu lisää www.turva.fi. 
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Viking Line 

Punaisilla laivoilla on monta tapaa nauttia merielämyksestä. Keskittymällä ympäristöön, 

mukavuuteen ja asiakkaisiinsa Viking Line luo tulevaisuuden matkakokemuksia. Tervetuloa Viking 

Linelle! Tutustu ja varaa matkat heti www.vikingline.fi. 

Voit myös ottaa yhteyttä Viking Linen Sari Wäckiin (040 592 6625, sari.wäck@vikingline.fi) mieltäsi 

askarruttavissa asioissa. 

Kisakeskus 

Kisakeskus tarjoaa monipuolista luonnonläheistä toimintaa ja urheilukasvatusta kaiken ikäisille 

liikkujille. Kisakeskus sijaitsee Pohjan kunnassa. Lisätietoja www.kisakeskus.fi  

Konttainen 

Retki-Konttainen on TUL:n omistama retkeilykeskus ainoastaan 6 kilometrin päässä Rukan 

palveluista ja houkutuksista. Alue tarjoaa kesäisin majoitusta 24 henkilölle ja talvisin 18 henkilölle. 

Konttainen tarjoaa rentoutusta ja mielenrauhaa, liikuntaa ja elämyksiä, kalastusta ja retkeilyä. 

TUL:n Pohjanmaan piiri ja useat seurat ovat osakkeenomistajia. Omistajat saavat alennuksia 

majoitushinnoista. Hinnat alkaen 30,- / vrk / majoitustila. Lisätietoja www.rukakonttainen.fi 

EEPEE 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on yli 92000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan 

monialayritys. Jäsenet saavat etuja S-ryhmän paikoista ja ostoksista maksetaan bonusta. Jäseneksi 

liittyminen tapahtuu helposti www.eepee.fi sivulla. Osuuskaupat ovat merkittäviä alueellisia ja 

paikallisia toimijoita työllistäjinä ja liikunnan tukijoina.  

 

Grilli Katukokki 

Perinteinen pohjalainen Grilli Katukokki sijaitsee Seinäjoella Valtionkatu 15 radanvieressä ABC 

aseman läheisyydessä. Grilli Katukokki tukee TUL:n lasten ja nuorten toimintaa. Katukokki tarjoaa 

TUL:n seuroille seuran jäsenkortilla 10% alennuksen tuotteista. Joukkue/ryhmätilauksista 15% 

alennus. Katukokista löytyy hampurilaiset, ranskalaiset, kokolihapihvit, muusit ja riisit, sekä se 

ainoa ja oikea herkkupala. Voit myös tilata ennakkoon, muttet kotiisi 06-4140150. Lista ja tuotteet 

www.katukokki.fi  

Musiikki 

TUL on mukana Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin sopimuksessa musiikin esittämiseen 

liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. TUL:n seurat voivat tämän sopimuksen turvin esittää 

musiikkia kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa. 

Ansiomerkit ja muistamiset 

TUL:lla ja sen Pohjanmaan piirillä on käytössä ansiomerkkijärjestelmät. Se on arvokas tapa 

muistaa aktiivitoimijoita seuroissa. TUL:n Pohjanmaan piirin hopeisen ansiomerkin saa 10 vuoden 

ja kultaisen 20 vuoden seuran eteen tehdystä vapaaehtoistyöstä. Tämän jälkeen voi hakea liiton 
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kultaista seuratyön merkkiä ja kultaista ansiomerkkiä. Merkkien myöntöväli 5 vuotta. Merkkien 

hinta 20,- / kappale.  
 

 

Etäkokousohjeita 

Seurat ja eri yhteisöt ovat miettineet uusia keinoa järjestää mm. kokous- ja koulutusmenetelmiä. 

Tässä muutamia vinkkejä asioiden hoitoon. 

Hallituksen ja johtokunnan kokoustamiseen etäkokoukset sopivat monesti paremmin kuin vuosikokouksiin, mutta samoja ohjeita 
noudattamalla myös hallituksen ja johtokunnan kokoukset voivat onnistua etänä. 
 
Hallituksen ja johtokunnan kokoukset kannattaa järjestää etäyhteydellä erityisesti silloin, kun etäisyydet kokouspaikalle ovat osallistujilla 
pitkät. Näin syntyy säästöjä osallistujien ajankäytön, matkustamiskulujen ja monesti myös kokoustilakustannusten osalta. Etäkokousten 
käyttöä kannattaa siis jatkaa myös koronaepidemian hellitettyä. 
  
Kun kyseessä on:  

 

- yhdistyksen hallituksen kokous, kokous voidaan pitää etäyhteydellä tai sähköpostikokouksena.  
- yhdistyksen vuosikokous tai sääntömääräinen kevätkokous, kokous voidaan pitää etäyhteydellä.  

 
Kokouskutsut  

 

- Kutsussa on mainittava, että kokous pidetään etäyhteydellä.  
- Kutsussa oltava liitteenä selkeät ohjeet kokoukseen osallistumiseen.  
- Kutsussa oltava yhteystiedot henkilölle, joka voi avustaa sähköisessä osallistumisessa.  
- Kutsukaa kokous koolle ajoissa, että tekniikan säätämiselle jää aikaa  
- Kutsussa on oltava maininta, että jos joku ei voi osallistua sähköisesti tai vastustaa sähköisesti pidettävää kokousta, on kokous 

peruttava. Asettakaa vastustamiselle aikaraja ja kertokaa tapa, jolla etäkokousta voi vastustaa. 
- Pyydetään osallistujia ilmoittamaan ennakkoon aikeesta osallistua. Ilmoittautuminen ennakkoon ei kuitenkaan saa olla 

pakollista.  
- Kokouskutsuun tulee laittaa esimerkiksi puheenjohtajan puhelinnumero, että voi kokouksen alkaessa ottaa yhteyttä, jos 

yhteys ei toimi  
- Kokouskutsun, esityslistan ja muiden materiaalien tulee olla mahdollisimman kattavat ja yksityiskohtaiset, että kokouksessa 

selvitään mahdollisimman vähällä keskustelulla ja pohtimisella.  
- Käsitellään vain ehdottoman tärkeät asiat ja siirretään ei-välttämättömien asioiden käsittely myöhempään ajankohtaan  

  
Kokous etäyhteydellä  

 

- Yhdistyksen hallituksen kokous tai yhdistyksen vuosikokous  
- Kaikki ovat paikalla yhtä aikaa.  
- Erona on tavalliseen kokoukseen ainoastaan se, että osallistujat eivät ole samassa paikassa, vaan osallistuvat kokoukseen 

videoneuvotteluyhteydellä.  
- Kokous etenee muuten tavallisten kokouskäytäntöjen mukaisesti.   
- Tämä kokoustapa sopii kokouksiin, joissa keskustelua käydään enemmän.   
- Se kuitenkin vaatii, että kaikki osallistujat ovat paikalla yhtä aikaa ja kuulevat toisensa.  
- Kokouksen alussa käydään läpi, miten pyydetään puheenvuoroa (esim. kirjoittamalla puhelun chattiin eli keskustelupalstalle)  
- Kaikki osallistujat pitävät mikrofoninsa suljettuna, kun eivät puhu. Näin vältetään kokouksen aikaista melusaastetta. 
- Mikäli etäkokousyhteys pätkii kovasti, suositellaan osallistujaa sammuttamaan kameransa ja osallistumaan kokoukseen vain 

ääniyhteydellä.  

 
Äänestys etäyhteydellä pidettävässä kokouksessa 

 

- Avoin äänestys: kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri antaa vuorotellen vuoron jokaiselle kokoukseen osallistuvalle, joka 
pyynnöstä ilmoittaa kantansa. Ääntenlaskijat kirjaavat äänet ylös.  

- Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä tekstiviestillä jommallekummalle ääntenlaskijoista. Ääntenlaskijat 
kirjaavat äänet ylös.  

 
  
Sähköpostikokouksen järjestäminen  



 

- Vain hallitusten ja johtokuntien kokoukset, ei sovi vuosikokouksiin  
- Hallitus voi kokoustaa sähköpostitse kaikissa tilanteissa, myös koronaepidemian hellitettyä. Tämä säästää monesti aikaa ja 

kustannuksia erityisesti silloin, kun asiat ovat melko yksiselitteisiä. 
- Sopii parhaiten kokouksiin, joissa käsiteltävät asiat eivät vaadi runsaasti keskustelua ja niistä on valmiit esitykset, joita 

osallistujat voivat kommentoida esimerkiksi vastaamalla "Kannatan esitystä". Mikäli odotettavissa on enemmän keskustelua, 
kannattaa järjestää kokous etäyhteydellä.  

- Sähköpostikokouksessa kaikille osallistujille toimitetaan esityslista ja liitteet, ja kun osallistujat kuittaavat nämä 
vastaanotetuksi, avataan kaikki kohdat yhtä aikaa.   

- Osallistujat kommentoivat esityksiä kokouksen aikaikkunan (esim. 5 päivää) puitteissa.  
- Sähköpostikokouksessa käytetään vastaa kaikille -toimintoa, että kaikki kokoukseen osallistuvat näkevät toistensa 

vastaukset.   
- Kokous suljetaan ennalta sovittuna aikana, jolloin asiat katsotaan käsitellyiksi, mikäli keskustelu on päättynyt. Jos keskustelu 

jatkuu vielä kokouksen ennalta sovittuna päättymisaikana, tulee päättymisaikaa siirtää.  

 
Äänestäminen sähköpostikokouksessa  

 

- Avoin äänestys: osallistujat ilmaisevat kantansa sähköpostitse vastaa kaikille-toimintoa käyttäen.  
- Suljettu lippuäänestys: osallistujat lähettävät äänensä sähköpostitse vain jommallekummalle ääntenlaskijoista, eivät kaikille 

kokouksen osallistujille.   
  
Erityistä huomioitavaa etäkokouksissa  

 

- Etäkokouksista laaditaan pöytäkirja samalla tavalla kuin tavallisista kokouksista.  
- Etäkokouksiin kannattaa varata runsaasti aikaa, sillä yhteydet saattavat katkeilla.  
- Yhteydet kannattaa testata etukäteen ennen kokouksen aloittamista.  

  
Sähköisen kokoustamisen kustannukset    

 
Sähköinen kokoustaminen ei aiheuta lisäkuluja. Sähköiseen kokoukseen osallistuvalla tulee kuitenkin olla käytössään laitteisto, jolla 
kokoukseen osallistuminen on mahdollista (tietokone ja internet-yhteys sekä videoneuvotteluohjelma). Monet videoneuvotteluohjelmat 
ovat maksuttomia. Yleisimmin käytetyt maksuttomat videoneuvotteluohjelmat ovat Skype, Microsoft Teams ja Google Hangouts.   
  
Ohjeita videoneuvotteluyhteyden käyttöön eri ohjelmilla  

 
  

Microsoft Teamsin käyttöohje: https://support.office.com/fi-fi/article/microsoft-teamsin-perusteet-6d5f52e6-5306-4096-ac24-
c3082b79eaf0?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Yhteenvedot  

 
Tässä vielä Teamsin ilmaisversion koko käyttöohjeet https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-
70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1 
 
Kirjautuminen 
1. Mene selaimessasi osoitteeseen https://products.office.com/fi-FI/microsoft-teams/group-chat-software 
2. Kelaa sivu melkein kokonaan alas asti. Kohdassa ”Hanki Microsoft Teams organisaatiollesi jo tänään”, valitse ”Rekisteröidy 

maksutta”.  
3. Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse seuraava, sitten anna sähköpostisi salasana. 
4. Kysymykseen ”Miten haluat käyttää Microsoft Teamsia?” vastaa ”Töihin.” 
5. Täytä tarvittavat tiedot. ”Yrityksesi nimi” -kohtaan täytä esimerkiksi ”TUL:n x piiri” tai ”Seuran y hallitus”. 
6. Voit ladata Teamsista työpöytäsovelluksen tai käyttää sitä selaimessa. 
 
Osallistujien kutsuminen 
Teams lähettää organisaation luomisessa käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen sähköpostin, jossa on linkki Teams-
organisaatioon liittymiseen. Sähköpostin voi välittää kutsuttaville osallistujille. 
Osallistujat voi kutsua myös itse Teamsin kautta näin: 
1. Osallistujat kutsutaan mukaan organisaatioon. Organisaatiosi on aiemmin ilmoittamasi ”yrityksen” nimi, eli äskeisen 

esimerkin mukaan vaikkapa ”TUL:n x piiri” tai ”Seuran y hallitus”. 
2. Valitse vasemmasta reunasta kohta ”Keskustelu” tai ”Tiimit”, kumpi tahansa käy. 
3. Valitse viereiseltä palstalta kohta ”Kutsu henkilöitä”. Siitä aukeaa uusi ikkuna, jossa lukee ”Kutsu käyttäjiä liittymään 

organisaatioon TUL:n x piiri.” 
a. Sähköpostikutsu: täytä kutsuttavien henkilöiden sähköpostiosoitteet ja halutessasi nimet. Voit kutsua 

enemmän ihmisiä valitsemalla kutsuttavien alta vasemmasta reunasta ”Lisää”. Kun olet syöttänyt 
sähköpostiosoitteet, valitse ruudun oikeasta alakulmasta ”Lähetä kutsut”. Kutsuja voit lähettää milloin tahansa 
lisää. Sähköpostilla kutsuttu henkilö pääsee liittymään organisaatioosi suoraan ilman erillistä hyväksymistä. 

b. Kopioi linkki: Ryhmän liittymislinkki kopioidaan leikepöydälle. Voit liitä-toiminnolla liittää kutsun mihin tahansa 
viestiin (sähköpostiin, Whatsapp-viestiin, Facebook messenger -viestiin, Facebook-postaukseen jne.). Linkin voi 
myös kirjoittaa vaikkapa kirjeeseen, ja osallistujat voivat kirjoittaa osoitteen itse selaimensa osoiteriville. Linkin 

https://support.office.com/fi-fi/article/microsoft-teamsin-perusteet-6d5f52e6-5306-4096-ac24-c3082b79eaf0?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Yhteenvedot
https://support.office.com/fi-fi/article/microsoft-teamsin-perusteet-6d5f52e6-5306-4096-ac24-c3082b79eaf0?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Yhteenvedot
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://products.office.com/fi-FI/microsoft-teams/group-chat-software


kautta osallistuja menee sivulle, jolla hän pyytää tiimiin liittymistä ilmoittamalla oman sähköpostiosoitteensa ja 
nimensä. Linkin kautta kutsuttavat jäsenet pitää käydä erikseen hyväksymässä mukaan organisaatioosi.  

i. Jäsenten hyväksyminen: Valitse jälleen vasemmasta reunasta Keskustelu tai Tiimit, ei väliä kumpi. 
Valitse viereisen palstan alareunasta ”Kutsu henkilöitä”. Kutsu käyttäjiä organisaatioon TUL:n x piiri -
tekstin alla on kohta Odottavat pyynnöt. Klikkaa tekstiä ”Odottavat pyynnöt”. Hyväksy odottavat 
pyynnöt. Jos ohjelma väittää, ettei odottavia pyyntöjä ole, kannattaa tarkistaa sähköpostisi. 
Odottavista pyynnöistä tulee myös sähköposti organisaation perustamiseen käyttämääsi 
sähköpostiosoitteeseen, ja siitä voi ”Hyväksy”-napilla hyväksyä liittymispyynnön lähettäneet 
henkilöt organisaatioon. 

4. Organisaatioon voi aina lisätä ihmisiä lisää, ja heitä saa myös poistettua.  
a. Organisaatiosta poistaminen: Valitse vasemmasta reunasta kohta ”Tiimit”. Viereisellä palstalla näet tiimisi. Etsi 

tiimisi, esim. ”TUL:n x piiri” ja klikkaa tiimin nimen vieressä olevaa kolmea pistettä. Siitä aukeaa pudotusvalikko, 
josta valitset kohdan ”Tiimin hallinta”. Tiimin hallinta -sivulla voit poistaa jäsenen klikkaamalla rastia hänen 
nimensä kohdalla oikeassa reunassa. Jos poistat jonkun vahingossa, voit lisätä heidät uudestaan lähettämällä 
uuden liittymiskutsun. Samalla sivulla voit myös antaa toisille käyttäjillä Omistajan oikeudet, jolloin myös he 
pystyvät kutsumaan ja hyväksymään organisaatioon uusia jäseniä. 

 
Kaikki koolla?  
Aika kokoustaa! 
 

 Kokouksen aloittaminen 
1. Valitse vasemmasta reunasta kohta Tiimit ja etsi listalta oman organisaatiosi tiimi (esim. TUL:n x piiri).  
2. Ruudulla näkyy tämän tiimin keskustelu- ja tapahtumahistoria. Voit kirjoittaa tiimillesi chat-viestejä ruudun alareunan 

tekstikentässä (Aloita keskustelu jne.). Tekstikentän alla näet erilaisia toimintoja, kuten tekstinmuokkaustyökalun, 
tiedostojen liittämisen, hymiöt ja muut toiminnot.  

3. Kun haluat aloittaa kokouksen, paina tekstiruudun alapuolella olevasta valintanauhasta videokameran näköistä painiketta. 
Tämä aloittaa videopuhelun koko ryhmälle.  

4. Seuraavaksi ohjelma pyytää lupaa tietokoneen mikrofonin ja kameran käyttöön. Valitse ”Salli”.  
5. Voit halutessasi kirjoittaa kokouksen aiheen kohtaan ”Haluatko lisätä aiheen?”, jolloin aihe näkyy muille kokoukseen 

osallistuville. Aihe voi olla esimerkiksi ”Hallituksen kokous 4.5.2020”. Kun olet kirjoittanut aiheen, paina vielä ”Järjestä 
kokous nyt”. 

6. Kokous on käynnissä! Osallistujat näkevät chat-ketjussa ruudun, jonka kautta he pääsevät mukaan videopuheluun. Heidän 
tulee klikata ”Liity”-nappia, joka yhdistää heidät kokoukseen, ja seuraavassa ruudussa vielä vahvistaa liittymän painamalla 
”Liity nyt”.  
Voit myös kutsua osallistujan kokoukseen oikean reunan Ihmiset-palstalta. Jos palsta ei näy, saat hiirtä liikuttamalla esiin 
puhelun valintanauhan, josta valitset ihmishahmojen kuvakkeen ”Näytä osallistujat”. Ihmiset-palstalla klikkaa kutsuttavan 
henkilön nimen perässä olevaa kolmea pistettä ja valitse ”Pyydä liittyä”, jolloin ohjelma ”soittaa” kutsuttavalle henkilölle. 
”Soitto” eli kutsu osallistua kokoukseen ilmestyy kutsuttavan henkilön ruudun oikeaan alakulmaan, josta hän voi valita, 
osallistuuko kokoukseen video- vai vain ääniyhteydellä. Valintaa voi vaihtaa myöhemmin laittamalla kameran päälle 
seuraavan ohjekohdan mukaan. 

 
Kokouksessa toimiminen 
1. Kun osallistujalla ei ole puheenvuoroa, tulee tämän sulkea mikrofoninsa melusaasteen vähentämiseksi. Hiirtä liikuttamalla 

saat näkyviin valintanauhan, josta vois säädellä mikrofoniasi ja kameraasi. Klikkaamalla mikrofonin kuvaa saat sen 
vaimennettua, ja klikkaamalla uudestaan saat poistettua vaimennuksen. Sama toimii videokameran kuvakkeella, joka 
säätelee kameran päällä- ja pois päältä oloa. Kamera kannattaa sammuttaa, jos yhteys pätkii, ja osallistua kokoukseen vain 
äänen välityksellä ilman videokuvaa. 

2. Valintanauhan puhekuplan kuvakkeella saat näkyviin kokouksen keskustelun. Keskustelupalstalla voi esimerkiksi pyytää 
puheenvuoroja tai jakaa tiedostoja toisille osallistujille. Sopikaa, käytättekö ja miten käytätte kokouksen keskustelupalstaa 
kokouksessa. 

3. Kokoustakaa tavalliseen tapaan. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja samalla tavalla kuin live-kokouksestakin. Pöytäkirjaan 
merkitään kokouspaikaksi Teams tai sähköinen kokous. 
 

Kokouksen päättäminen 
1. Kokouksen päätyttyä puhelu katkaistaan klikkaamalla puhelun valintanauhasta punaisen luurin kuvaa. 
 

 
  
Google Hangoutsin käyttöohje: 
 https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fi  
 
Skypen käyttöohje: https://elakeliitto.fi/sites/default/files/2018-08/Skype-ohje%2C%20lataus%20ja%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet.pdf  
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