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LIIKKEELLE !
 
Koko syyskuun kestävä kuntokampanja starttaa jokaisessa piirissä 1.9.
Savon piirin avaus on Varkaudessa Kimppa-Työpajojen pihapiirissä, 
Käärmeniementie 15 klo 17.00

 
Tavoitteena on, että jokainen piirin seura järjestäisi vähintään yhden tapahtuman .
Seuran normaalit vuorot (joko kaikki syyskuun ajan vuorot tai 1-2..)voi myös 
ilmoittaa kalenteriin ns. avoimina kokeiluvuoroina. TÄRKEÄÄ on, että kalenteriin 
tulevat kaikki tapahtumat.
 
Piiritoimistosta saa materiaaleja. Käytettävissä on mm. julistepohjia ja 
osallistumiskortteja, joita voi käyttää myös omaan arvontaan. Lopuksi kaikki 
osallistumiskortit lähetetään Helsinkiin valtakunnalliseen arvontaan.
Piirin koko kalenteri (tästä)
.Valtakunnalista tietoa tuolta.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jos TUlet ..turvallista seuratoimintaa ( = tukirahaa jäsenseuroille)
 
Muistattehan, että seuraava IF-haku päättyy 30.9. (loppuvuoden tapahtumiin)

Kannattaa hyödyntää tämäkin TUL-seurojen jäsenetu.
Lisätietoja http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf
--------------------------------------------------
 
KKI-rahaa haetaan myös syyskuun loppuun mennessä !
 
Kunnossa Kaiken Ikää tuet on tarkoitettu yli 40-vuotiaiden liikuttamisen tukeen.
Hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät TÄSTÄ
---------------------------------------------------------------

http://www.tulsavo.fi/
http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18
http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle.aspx
http://www.tulsavo.fi/Liikkeelle_savo.php


TUL JOY GAMES Kouvolassa lokakuun lopussa
 
TUL:n nuorten ikiomat syyshäppeningit.
Lajivalikoimassa mm. paini, maastojuoksu....
Lisäksi kisataan Taidetapahtumassa, mihin voi ottaa osaa vaikkapa valokuvalla, 
piirustuksella...
kaikki seuran soittajat ja bändit, näytelmäkerhot ym. matkaan.
Piirin nuorisorahasta saa tukea Joy Games -osallistumiseen.
http://tuljoygames.fi/
-------------------------------------------------------
VETERAANIEN AJANKOHTAISET
 
TUL:n veteraaniristeily seilataan perinteisesti lokakuun alussa - 4.-5.10.
ja TUL-väen ja eläkejärjestöjen yhteinen kulttuurikilpailu kisataan Seinäjoella 1.-
2.11.
Ainakin Varkaudesta on kilpailuihin menossa väkeä. Kannattaa yhdistellä kyytejä.
Lisätietoa kummastakin veteraani-jutusta saa piiiritoimistosa tai TUL: n nettisivuilta.
Viekää seurassa tietoa eteenpäin tästäkin asiasta !
--------------------------------------------------------------
Mukavaa alkavaa LIIKKEELLE! -kuukautta
vt. toiminnanjohtaja Anna-Maija Piippo 

Kalenteria:
 
koko Liikkeelle -kalenteri (erikseen) joka muuten täydentyy koko ajan! 
10.-11.9.2011 Yleisurheilun KYVYT ESIIN - TUL Itä-Suomen 
aluemestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
17.9.2011 Av. TUL:n rullaluistelun ja -hiihdon mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
25.9.2011 TUL Itä-Suomen av. aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, 
Leppävirta (kutsu)
5.11.2011 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
 

http://tuljoygames.fi/
http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/11tulpainonnosto_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11alueheitot_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11tulrullaluistelu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11kyvytesiin_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/Liikkeelle_savo.php
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