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PIIRIKOKOUS keskiviikkona 13.4.
 
 Muistattehan piirin sääntömääräisen vuosikokouksen 13.4. klo 18.00 ? 
Paikka on Hotelli Rauhalahden auditorio Kuopiossa, Katiskaniementie 8.
 
Vuosikokous on yksi monesta jäsenoikeudesta, oikeus vaikuttaa. Tässä kokouksessa 
mm. valitaan piirille uusi hallitus. 
Normaalien kokousasioiden lisäksi (toimintakertomus,-suunnitelmat ym) 
liittohallituksen tervehdyksen kokoukselle tuo TUL:n hallituksen jäsen Matti Semi ja 
viime vuoden parhaiksi nimetyt urheilijat palkitaan.
 
Edustajavaltakirjan saa pyydettäessä piiritoimistosta, jos seuralta on päässyt 
hukkumaan.
……………………………………………………………
      
NUORISOTOIMINTARAHAA haettavana
 
Jäsenseuroilla on mahdollisuus hakea tukea esim. lasten-/nuorten leirin 
järjestämiseen, retkiin, kerhoihin, nuorten omiin koulutuksiin tms. nuorten omaan 
toimintaan. Ensisijalla ovat jutut, jotka hyödyttävät mahdollisimman paljon muitakin 
jäsenseuroja, vaikkapa koko piirin nuorille tarjottu yhteinen retki/leiri.
Vapaamuotoiset hakemukset piiritoimistoon.
………………………………………………………  .  
 

http://www.tulsavo.fi/


Kesäkisamatka RAKVEREen
 
Eestimaa Spordiliit Joud'in kesäpäiville lähdetään piirin järjestämällä bussikyydillä 
anivarhain perjantaina 8.7.
Viking Linen laiva lähtee Helsingistä klo 11.30. Tallinnasta ajetaan suoraan 
Rakvereen (n. 100 km itään).
 
Kisoissa on lajeina mm. yleisurheilu, suunnistus, petankki, nuorten jalkapallo ja 
salibandy, paini, kahvakuula, ....ja ihan kaikille sopiva kuntoliikunta. Hyvä 
mahdollisuus yhdistää seuran useampi laji samaan retkeen.
 
2 yötä nukutaan Rakveren keskustan hotellissa, su-ma -yö ja maanantaipäivä ollaan 
Tallinnassa (vielä pienellä varauksella)
Takaisin Helsinkiin nimittäin tullaan maanantaina 11.7. klo 20.30
 
Hinta tulee olemaan noin 180-200 euroa (hotellihinta ei ole vielä varmistunut, 
valitan)
sisältäen bussikyydin, laivaliput, majoitukset ja osanottomaksut.
------------------------------------------------------------------
 



Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle
 
Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja 
laadukkaalle seuratyölle. Sillä halutaan kannustaa niitä yli miljoonaa suomalaista, 
jotka tekevät työtä urheiluseuroissa.
 
Vuoden 2011 Pohjola-palkinto on entistäkin houkuttelevampi: 17 seuraa saa 
rahapalkinnon, kuudelle seuralle on luvassa valtakunnallista tv-näkyvyyttä Sisu-
ohjelmassa ja näistä kolme valitaan yleisöäänestyksen perusteella finaaliin.
 
Palkinnon voittaja julkistetaan juhlallisesti Suomen Urheilugaalassa 16.1.2012.
 
Vuonna 2011 palkinnon teemana on vapaaehtoisuus.
 
Pohjola-palkinnon kriteereitä vuonna 2011:
•         Seurassa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita
•         Vapaaehtoisuus on seuralle tärkeä voimavara
•         Seuran ilmapiiri on innostava
•         Seurassa on yhdessä tekemisen meininki
•         Seura on avoin erilaisille liikkujille
•         Seura noudattaa yhdistystoiminnan pelisääntöjä
Hakuaika on 1.4.-6.5.2011  

Pohjola-palkinnon kuvaus, hakulomake ja 
säännöt: http://www.slu.fi/urheiluseuroille/seuran_johtaminen_ja_seuratoimin/pohjol
a-palkinto/
---------------------------------------------------------------
 

Jos TUlet ..turvallista seuratoimintaa ( = tukirahaa jäsenseuroille)
 
Huhtikuun lopussa päättyy haku elo-syyskuun tapahtumille! Seuraava haku on sitten 
syyskuussa.
Kannattaa hyödyntää tämäkin jäsenetu.
Lisätietoja http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf
--------------------------------------------------
 
TUL on syrjinnästä vapaa alue!
 
TUL:n liittokokouksessa viime vuonna hyväksyttiin liitolle Tasa-arvo ohjelma.
Sen mukaisesti toivotaan kaikkien jäsenseurojen toteuttavan toiminnassaan 
nollatoleranssia kaikenlaiseen syrjintään.
Ota käyttöön http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Nollatoleranssi.pdf !
-------------------------------------------------
 



JA MUISTAKAA ÄÄNESTÄÄ ! - mielellään TUL-henkistä tai ainakin liikuntaan 
myönteisesti suhtautuvaa ehdokasta, jos mahdollista
 
kaunista, liikunnallista kevättä
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  

 
 

Kalenteria:
 
13.4.2011 Sääntömääräinen piirikokous, Kuopio
15.4.2011 TUL:n Savon piirin vauhdittomien hyppyjen mestaruuskilpailut, 
Sorsakoski (kutsu)
16.4.2011 Av. TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskilpailut Sorsavedellä (kutsu)
22.4.2011 Liitosaappaanheiton ja renkaanheiton halli SM, Kuopio
4.5.2011 Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksut, Leppävirta (kutsu)
19.5.2011 Vauhdittoman moukarinheiton TUL:n Savon piirin pm-kilpailut, 
Leppävirta (kutsu)
28.5.2011 Av. TUL:n Savon piirin saappaanheiton mestaruuskilpailu, samalla Suomi-
cup osakilpailu, Rautavaara (kutsu)
28.-29.5.2011 Av. yleisurheilun TUL Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kutsu)
28.-29.5.2011 Av. TUL:n veteraanien yu-mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
6.-7.6.2011 TUL:n veteraanipäivät, Joensuu
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus
 

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/11vetyu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11alueyu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11pmsaapas_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/11vauhmoukari_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11pmmaastot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/11pmpilkit_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/11vauhhypyt_kutsu.pdf
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