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SEURAKIRJE elokuu 2007
 
Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee...
mutta ennen kuin huomaammekaan, niin jo Saapuu syys ja lehdet puiston…
 
 
SYKSYN KUNTOVIIKOT ajalla 25.8.-7.10.
Savon piirin päätapahtuma on Kuopion Kuntoviikot, jotka avataan lauantaina 15.9. klo 
13.00 Puijon pesäpallostadionilla.
Avajaisten ohjelmasta on tähän mennessä varmistuneet saappaan- ja renkaanheittokisat, bocciaa ja 
lasten maastojuoksut.
 
Muut Kuopion ohjelmat löytyvät kalenterista www. kuopionkuntoliikunta.fi. Uutuutena on ainakin 
Koko perheen luontopolut Savisaaressa 22.9.
Piirin alueen kuntoilutapahtumista piiritoimistoon on tieto vain Joroisten Jyskeen kuntoilupäivästä 
28.9.
Tapahtuma alkaa kirkonkylän urheilukentällä klo 18.00. Lajeina ovat katusähly, jalkapallo, kävely 
ja petanque, johon Jyske on haastanut mukaan kunnan luottamushenkilöt.
 
Savoon mahtuu siis vielä pari  muutakin  häppeninkiä !
 
Tämän vuoden valtakunnallinen Kevennä ja Liiku  sekä maailmanlaajuinen Autoton päivä 
22.9.  –teemat  ovat vapaasti hyödynnettävissä tiedottamisessa. Voi esim. kutsua paikkakunnan 
väen kävellen tai pyörällä johonkin tiettyyn paikkaan, missä jaetaan terveysliikuntatietoa ja 
mitataan vyötärönympärys paperimitalla, jota voi tilata muun materiaalin mukana liitosta 
www.tul.fi.  Tai sitten voi järjestää ihan vaan oman seuran jäsenistölle ja heidän perheilleen yhteisen 
korttelinkiertämisviestin.
 
Mitä tahansa kuntotapahtumaa keksittekin, niin kertokaa siitä meille muillekin.
Tarkoituksena on saada ihmiset liikkeelle ja mahdollisesti jopa harrastamaan jotain liikuntalajia..
 
 
Ja kun mennään vieläkin pitemmälle syksyyn, niin edessä ovat perinteiset Veteraaniristeily sekä 
Taidetapahtuma.
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TUL:n VETERAANIT RISTEILEVÄT
16.-17.10.
 
Valtakunnallinen TUL:n ikäihmisten yhteistapaaminen on jälleen Turku-Tukholma laivalla. Turusta 
lähdetään tiistaina 16.10. klo 21.00, Tukholmassa käydään kääntymässä ja takaisin Turussa ollaan 
keskiviikkona klo 19.50.
 
Hyttivaraukset piiritoimistoon 4.9. mennessä !
 
Piirin veteraanijaosto päättää yhteiskuljetuksen järjestämisestä kokouksessaan Varkaudessa 5.9.
Risteilymatkaan voidaan liittää myös muita vierailukohteita kiinnostuksen mukaan.
Siispä toiveet retken koukeroista piiritoimistoon 4.9. mennessä !
 
 Risteilyjärjestäjät toivovat myös piirien ohjelmaa laivalle, joten nyt vaan harjoittelemaan. Laiva 
toimii kenraaliharjoituspaikkana  Turun Taidetapahtumaan.
 
 
JOY GAMES Turussa ja ympäristössä  26.-28.10.2007
 
Perinteinen TUL:n nuorten Taidetapahtuma  on kasvanut usean kilpailulajin yhteiseksi 
tapahtumaksi ja saanut uuden, ajanmukaisen  nimenkin .
Kirjeen liitteenä printit Taidetapahtumasta ja Naisten kongressista. Muita lajeja ovat futsal, 
jalkapallo, judo, lentopallo, maastojuoksu, pyörätuolisalibandy ja uinti. Koko ohjelman voi katsoa 
osoitteesta www.tulturku.com. Suora linkki löytyy  myös Savon piirin sivulta.
Myös näille päiville järjestetään Savosta yhteiskuljetus, jos kiinnostusta seuroista löytyy.
 TUL - ARPAJAISET jatkuvat
                     
Vielä on kuukauden verran aikaa kartuttaa seuran kassavarantoa arpajaisten avulla. TUL:n omia 
arpoja voi jakaa 30.9. saakka. Arpoja siis nimenomaan jaetaan. Arvat maksetaan netin kautta 
osoitteessa www.kultanetti.fi, samalla tavoin kuin muutkin laskut. Jokaisessa arvassa on tarkat ohjeet. 
Seura saa lunastetuista arvoista provikat, jos on ilmoittanut arpoja  tilatessaan Kultareunalle 
tilinumeronsa.       
   
 
NUORI SUOMI –haku 15.10. mennessä
 
Liitteenä on myös Nuoren Suomen sivuilta printit koskien   valtion tukea lasten ja nuorten toimintaan. 
Kannattaa käyttää myös tämä mahdollisuus hyväksi. Tukea  myönnetään useimmiten 50%, mutta on se 
toinen puolikin jo hyvä, ja monet kunnatkin avustavat taloudellisesti ohjaajien kouluttamisessa.  kts. 
lisää Nuori Suomi.fi .                                    
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SEURAVIERAILUT
                     
Kovasti odottelen seuroista kutsuja.
Aihettakaan vierailuun ei välttämättä tarvitse ruveta vääntämään. Riittää, kun tutustutaan puolin ja 
toisin.
Mutta jos joku aihe pitää olla, niin tässä pari; käydään läpi seuran toimintoja, mahdollisesti 
kehitetään niitä yhdessä, ideoidaan tapahtumia tai vastavuoroisesti minä kerron ajankohtaisista ja 
tulevista jutuista. Liittojuhlaakin matkaamista on syytä  ruveta jo miettimään.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Liittovaltuusto ja –hallitus
 
Näin lopuksi tieto kesäkuun liittokokouksen  Savo-merkkisistä henkilövalinnoista, jos on mennyt 
joltakulta ohi.
 
Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Arto Seppälä, Mikkelin Kissat. Lisäksi 
valtuustoon valittiin Savon piiristä piirihallituksen puheenjohtaja Pekka Hahl, Warkauden 
Jalkapalloklubi – Warkaus JK sekä varapuheenjohtaja Maija-Liisa Rytkönen, Kuvansin Kuohu.
Liittohallituksen tuli niin ikään edelleen Varkauden Tarmon Matti Semi
 
                   
                     
Hyviä loppukesän päiviä
  
Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
                                                                                      
 
TAPAHTUMIA KALENTERISTA

           
                25.-26.8. Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun Kyvyt Esiin – ikäisten aluemestaruuskilpailut Leppävirta 
(LepU)

                25.8.  TUL:n  Itä-Suomen  maantiejuoksun  aluemestaruuskilpailut,  Syvänniemi 
(Syvänniemen       Nousu)

            29.8. Joroisten Jyskeen kuntotapahtuma kirkonkylän urheilukentällä klo 18.00 alkaen (JorJy)      

            1.9. Kuopion Kuntoviikkojen laituripilkit matkustajasataman vierasvenelaiturilla klo 9.30 (

            5.9. Piirin veteraanijaoston kokous piiritoimistolla klo 13.00

            8.9. Avoimet saappaanheiton TUL:n mestaruuskilpailut Vokkolan kentällä Leppävirta (LepU)

            8.9. Avoimet renkaanheiton TUL:n mestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)

            9.9. TUL:n Itä-Suomen heitto-ottelut Leppävirta (LepU)

            15.9. Kuopion Kuntoviikkojen avajaistapahtuma Puijon pesäpallostadionilla klo 13 alkaen.

            15.9.  AV. TUL:n Savon piirin saappaanheiton mestaruuskilpailut klo 13.00 Puijon pesäpallostadionilla 
(KK-V)

            15.9.  Av.  TUL:n  Savon  piirin  renkaanheiton  mestaruuskilpailut  klo  15.00 
Puijon pesäpallostadioniklla (KK-V)

            16.9. Kuopion Kisa-Veikkojen Kylmämaraton Väinölänniemellä klo 12.00 (KK-V)

            22.9. Kuopion Retkeilijöiden opastetut luontopolut Kuopion Savisaaressa klo 12 ja klo 14

            23.9. Petosen Hölkkä Litmasen kentällä  klo 13.00 (PeNa)

            23.9. Petanquen sekaduppeli-kisa Kuvelammen koulun kentällä klo 10.00 alkaen (PeNa)
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