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Valiokunta tai työryhmä Tehtävät

Lajitoiminnan valiokunta

Ohjaa ja ohjeistaa lajijaostojen työskentelyä ja koordinoi mm. lajien TUL:n 

mestaruuskilpailuja, ay-kilpailuja, leiritoimintaa, nuorisourheilijakursseja sekä lajien kv. 

toimintaa. Osallistuu yleisen valmennusopin kurssien sisältöjen ja materiaalin 

kehittämiseen ja kurssien kouluttajien koulutukseen yhteistyössä 

seurapalveluvaliokunnan kanssa.

Seurapalveluvaliokunta

Edistää seurayhteyksiä, koordinoi ja kehittää yhdessä alueiden ja muiden valiokuntien 

kanssa seuroille tarjottavaa koulutusta. Ohjeistaa ja tarjoaa seuroille mahdollisuuksia 

omaan varainhankintaan ja hankerahoitukseen. Seuratoiminnan edunvalvonta, 

aluelliseen koulutuksen toteutuksen koordinointi ja tukirahoitus. Valmistelee 

seuratoiminnan kehittämishankkeita.

Strategiavaliokunta

Ohjaa hallituksen valtuuttamana valiokuntien ja jaostojen työtä sekä liikuntapoliittisen 

ohjelman ja strategian toteutumista. Valmistelee liiton organisaatiorakenteen, 

aluetoiminnan ja sääntöjen kehittämistä ja organisoi tutkimustoimintaa seurojen 

toimintakyvyn säilymiseksi ja edistymiseksi.

Tasa-arvovaliokunta
Seuraa ja ohjeistaa TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutusta muiden 

toimielinten toiminnassa. Ohjelman päivitys. 

Aikuisten 

harrasteliikunnan 

valiokunta 

Suunnittelee seurakentälle Liikkeelle! -kampanjan sekä muun kunto- ja 

harrasteliikunnan toiminnan. Kehittää työyhteisöliikuntaa ammatillisten 

keskusjärjestöjen, ammattiliittojen ja työyhteisöiden kanssa. Ohjaa ja koordinoi 

alueellista harrasteliikuntatoimintaa, tekee yhteistyötä muiden kunto- ja 

terveysliikunnan organisaatioiden kanssa sekä toteuttaa CSIT:n Sport for all -toimintaa. 

Osallistuu harraste- ja terveysliikunnan kurssien sisältöjen ja materiaalin kehittämiseen 

ja kurssien kouluttajien koulutukseen yhteistyössä seurapalveluvaliokunnan kanssa.

Nuorisovaliokunta

Suunnittelee ja toteuttaa yhdessä alueiden, piirien ja seurojen kanssa TUL JoyGames-

tapahtumia, kehittää nuorten leiritoimintaa. Ohjaa ja koordinoi alueellista 

nuorisotoimintaa, tekee yhteistyötä muiden nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen 

kanssa sekä toteuttaa CSIT:n nuorisotoimintaa sekä muuta kansainvälistä 

nuorisotoimintaa. Osallistuu lapsi- ja nuorisokoulutuksen kurssien sisältöjen ja 

materiaalin kehittämiseen ja kurssien kouluttajien koulutukseen yhteistyössä 

seurapalveluvaliokunnan kanssa.



Jaosto Tehtävät

Veteraanijaosto

Vastaa ikääntyneiden valtakunnallisesta toiminnasta: veteraanitapahtumat, 

kulttuurikilpailut, neuvottelupäivät, yhteistyö eläkeläisjärjestöjen ja muiden tahojen 

kanssa sekä CSIT:n +55 -toiminta. Osallistuu ikäliikunnan vertaisohjaajakurssien 

sisältöjen ja materiaalin kehittämiseen ja kurssien kouluttajien koulutukseen 

yhteistyössä seurapalveluvaliokunnan kanssa. Huomioi toiminnassaan 

harrasteliikunnan valiokunnan ohjeet ja määräykset.

Lajijaostot

Vastaa lajin valtakunnallisesta toiminnasta: TUL:n mestaruuskilpailut, ay-kilpailut, 

kilpailusäännöt, kv-toiminta ja liittojoukkueet, harraste- ja veteraaniurheilu, 

leiritoiminta, neuvottelupäivät, yhteydet lajiliittoihin sekä tarvittaessa valmennus ja 

ohjaaja- tai valmentajakoulutus. Huomioi toiminnassaan lajitoiminnan valiokunnan 

ohjeet ja määräykset.

Lajijaostot:

Golf

Hiihto

Jalkapallo ja futsal

Keilailu

Koripallo

Lentopallo

Mamanet

Nyrkkeily

Paini

Petanque

Pöytätennis

Salibandy

Shakki

Tennis

Uinti

Veneily

Voimistelu ja tanssi

Yleisurheilu

Judon yhdyshenkilö

Karaten yhdyshenkilö

Hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat, valiokunnan koko on 4-6 jäsentä. Jaosto valitsee puheenjohtajan 

keskuudestaan, jaoston koko on 3-5 jäsentä. Yhdyshenkilö toimii linkkinä oman lajinsa seurojen ja liiton 

vastuuhenkilön (liikuntapäällikkö) välillä. Vastuuhenkilö voi koota projektikohtaisia työryhmiä hoitamaan 

jaostoille määriteltyjä tehtäviä. 



Valiokunnat ja jaostot valmistelevat ja toteuttavat vuosittain alaansa koskevan toimintasuunnitelman 

huomioiden liittokokouksen vahvistamat strategiset painopisteet ja muut päätökset. Toimielimelle suositellaan 

työnjaon vastuuttamista sen jäsenten kesken. Hallituksen nimeämä toimielin ei voi tehdä liittoa sitovia 

sopimuksia tai taloudellisia sitoumuksia ilman hallituksen valtuuttaman toimihenkilön hyväksyntää.


