
TUL:n Savon piiri ry
Kauppakatu 42-44 
78200 VARKAUS
puhelin, 044-906 2144 
anna-maija.piippo@tul.fi,  www.tulsavo.fi Varkaus   15.8.2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEURAKIRJE elokuu  2012   

Tässä kirjeessä:
• Liikkeelle! 1.9. 
• Ansiomerkit ensi vuodelle
• TUL Joy Games Porissa 
• TUL:n kuntavaalitavoitteet

• KKI-haku
• Veteraaniristeilylle?A
• Seurapäivät Joensuussa
• Kalenteria

…..........................................................................................................................................................

Savon piiri starttaa Liikkeelle! kampanjaan 
Kiuruveden torilta 1.9

Luvassa on koko perheen toimintaa yhdessä Kiuruveden Teräksen 
kanssa. ... sählygolfia, mölkkyä, jumppaa, pelejä, kisailuja... 
klo 11alkaen.
Mukana myös HALISKO temppuratoineen.

Piirin kalenterissa on tällä hetkellä kuopiolaisten KTNV;n, Petosen Nallet ry:n ja Hiihtäjien 
liikuttamiset (syyskuun aikana edulliset/ilmaiset tutustumisvuorot) sekä Sorsakosken Teräksen 
Kuutamokävelyt 28.9. ja Syvänniemen Nousun Ruskahölkkä 30.9. 
Nyt odotan kiihkeästi muiden jäsenseurojen tapahtumailmoituksia !!!???

Piiritoimistosta saa julistepohjia, joihin on helppo laittaa oman jutun tiedot, sekä 
osallistumiskortteja. Kortissa on paikka 9 osallistumiskerralle, jos seura esim haluaa järjestää vaikka 
kuntokuurin, johon sitten merkitään mukanaolo. Mutta jo yhdenkin merkinnän jälkeen kortti 
osallistuu valtakunnalliseeen arvontaan. Omalla paikkakunnalla voi järjestää oman arvonnan samalla 
kortilla, jos rahkeita riittää. Kortit sen jälkeen piiriin tai suoraan liittoon.

Seuroille on myös olemassa valtakunnallinen Askel-kisa, missä kerätään 5 henkisen joukkueen 
askelia koko kuukausi. Ohjeet tähän sekä ilmoittautumislomake löytyvät
osoitteesta  http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle/Askelkisa.aspx.
  
Ja myös ohikulkevien katseet kääntävää Haliskoa  voi käyttää
 seuran tapahtumassa, jos tahtoo!
….................................................................…......................................................................................................
Kaikista kiireisin asia on kuitenkin 

ANSIOMERKKIANOMUKSET  

Nimittäin, jos seura haluaa palkita ansioituneita seuratoimijoita ensi vuonna (olisiko seuran 
juhlavuosi tai toimijalla ”pyöreitä vuosia” tulossa?), niin valtion merkkianomukset pitää toimittaa 
pika-pikaa piiritoimistoon. Liitossa niiden pitää olla viimeistään syyskuussa.
Ansiomerkki on juhlava, edullinen tapa kiittää erittäin arvokasta työtä tehneitä vapaaehtoisia 
seuratoimijoita.

Piirin nettisivuilta löytyvät ohjeet ja lomakkeet (printataan ja täytetään) osoitteesta 
http://www.tulsavo.fi/ansiomerkit.php.

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/ansiomerkit.php
http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle/Askelkisa.aspx


TUL:n kuntavaalitavoitteet – Liikunta on paras sijoitus 

Lokakuussa valitaan jälleen kuntapäättäjiä. Liitto on julkaissut omat vaalitavoitteensa, joiden 
toivotaan olevan myös vaalikandidaattien tai ainakin tulevien valtuutettujen kanssa samassa 
linjassa. Tavoitteissa mm. liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 18 vuotiaille, tasa-arvoiset 
mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen kaikille kuntalaisille...koko tavoiteohjelma; 
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Kuntavaalit2012.aspx      
….................................................................................

KKI-haku syyskuun loppuun mennessä 

Aikuisten liikuttamiseen ja ohjaajien kuntoliikuntakoulutukseen tarjolla oleva KKI-raha on nyt taas 
haettavissa.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten 
ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja 
ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan 
verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. 

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille 
sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvia yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Likes-sivuilta . Piiritoimistosta saa apuja hakulomakkeen tekoon.
….......................................................................................

TUL:n veteraaniristeily 16.-17.10.  Onko lähtijöitä ??

Kyselkää seuroissa ikäihmisiltänne, josko haluaisivat osallistua yhteiselle veteraaniristeilyretkelle.
Laivalle mahtuu vielä, mutta melkolailla nopeasti pitää toimia. Jos lähtijöitä löytyy, niin piiri lupaa 
järjestää mahdollisimman edullista yhteiskyytiä. 

Risteilymatkaan voidaan myös rakentaa muuta nähtävää/koettavaa. Miettikää ja ilmineeratkaa!
Myöskin muusta toiveissa olevasta piirin veteraanitoiminnasta olisi mukava saada tietoa. 
….............................................................................................

TUL Joy Games , Porissa 24.-28.10.2012   

Viime Seurakirjeessä kyselin seuroilta kyytitarpeita ja 
aikomuksia lähteä Poriin TUL Joy Games'eihin. Yhtään vastausta ei ole tullut ????

Toivottavasti kuitenkin joku on sentään menossa. Ohjelmassa ainakin yhdet TUL-
mestaruuskilpailut (maastojuoksu) Muita lajeja mm shakki, sulkapallo sekä tyttöjen ja poikien 
jalkapallo unohtamatta perinteistä Taidetapahtumaa, mihin voi osallistua vaikkapa runolla, 
valokuvalla tai näytelmällä. 

Kaikki tapahtumatiedot lomakkeineen löytyvät osoitteesta www.joygames.fi.

Savosta järjestetään yhteiskuljetus, jos kyytiin tulijoita on vähintään 25.
TÄMÄ ON TIEDUSTELU KYYTITARPEESTA / HALUKKUUDESTA. Vastaukset 
viimeistään 15.9. mennessä.
…................................................................

http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=17
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Kuntavaalit2012.aspx
http://www.joygames.fi/


TUL:n Seurapäivät Joensuussa 24.-25.11.

Tämän vuotisten Seurapäivien teemana on seuratoiminta kaikkinensa – ilot ja surut, 
menestystarinat ja vaikeudet muuttuvassa yhteiskunnassa.
Erityisesti päiville toivotaan nuoria seurajäseniä antamaan tuoreita näkökulmia tulevaisuuden 
seuran toimimiseen.

Piiritoimisto järjestää tännekin yhteiskuljetuksen, kun varmaankin lähtijöitä löytyy yli 30 henkeä.!
Järjestelyistä enemmän tietoa tuonnempana, mutta laittakaa jo nyt allakkaan!
….................................................................................................

KALENTERIA
1.9. Liikkeelle! Startti Kiuruveden torilla klo 11 alkaen, illalla Teräksen juhlatanssit
1.9. Kiuruveden Teräksen 90-vuotisjuhla klo 13
1.-2.9. Av. Yleisurheilun  KYVYT ESIIN TUL-mestaruuskilpailut, Leppävirta
16.9. Av. TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, Leppävirta
16.9. Petosen hölkkä Kuopion Litmasen kentältä klo 13 
28.9. Koko kansan kuutamokävelyt Sorsakoskella klo 20 alkaen
30.9. Ruskahölkkä Syvänniemen Hermannintalolta klo 13 
7.10. Varkauden Tarmon 100-vuotisjuhla
24.-28.10. TUL Joy Games, Pori 

tarkempia tietoja piirin nettisivuilta www.tulsavo.fi

Olihan siinä taas näin syyskauden aluksi asiaa....
ollaan yhteyksissä!

Kaunista loppukesää ja liikunnallista syyskuuta! 

Anna-Maija Piippo
toiminnanjohtaja

http://www.tulsavo.fi/
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