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SEURAKIRJE helmikuu 2007
 
 
Hyvät  Savon piirin seurayhteyshenkilöt,
 … jotka tietenkin viette nämä kaikki asiat tiedoksi koko seuranne väelle…….
 Ensimmäiseksi kiitokset niille seuroille, jotka toimittivat pyydetyn toimintaselvityksen 
piiritoimistoon asianmukaisesti.
 
KIITOS  !!
  
HUOM !
Jos sait tämän kirjeen, etkä ole seuran nimetty yhteyshenkilö (tai piirihallituksen jäsen, joille tämä 
myös menee) niin ole ystävällinen ja ilmoita siitä tänne piiritoimistoon !!!!!
Siinä tapauksessa seurasi ei ole huolehtinut yhteys-tietojen toimittamisesta.
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
 
pidetään Kuopiossa Hotelli Rauhalahdessa keskiviikkona 18.4.2007 klo 18.30 alkaen.
Kokouskutsu sekä siihen liittyvät valintaesitykset ovat kirjeen liitteinä.
Seura voi lähettää kokousedustajia sääntöjen 8 §:n määräämällä tavalla. Säännöt löytyvät mm. piirin 
kotisivuilta www.tulsavo.fi.
 
Kokouksessahan valitaan tänä vuonna myös piiri-hallituksen jäsenet seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 
sekä edustajat TUL:n liittokokoukseen 9.-10.6.2007. Liittokokous on Porissa.
 
Esityslomakkeiden palautus piiritoimistoon 26.3. mennessä.
 
 

mailto:tul.savo@pp.inet.fi
http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/


ESITYKSET PIIRIN PARHAIKSI (lomake)
 
Liitteenä on myös lomake, jolla voi tehdä esityksen vuoden 2006 parhaaksi urheilijaksi. Löytyy 
myös netistä kohdasta /esitä piirin parhaaksi.
 
Piirikokouksessa voidaan myös palkita seura tai seuratoimija, joka on kunnostautunut erityisen 
ansiokkaasti viime vuoden aikana. Kyseeseen voisivat tulla esim. uusien 
lajien,toimintatapojen  tai uusien jäsenten hankkiminen seuraan, seuran kehit-tämisponnistelut tai 
muuten idearikas ja innostava toiminta.
 
Mammonaa emme voi luvata säkkikaupalla, mutta kunniaa sitäkin enemmän. Lisäksi muut piirin 
seurat voisivat saada menestyneiltä uusia ideoita omiin toi-miinsa. Näin saamme hyvät asiat 
poikimaan mahdol-lisesti uusiakin.
 
Vapaamuotoiset esitykset 26.3. mennessä.
 
 
KKI- RAHAT HAUSSA
 
Valtakunnallinen, työikäisten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävä ohjelma jakaa 
taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka perustavat uusia liikuntaryhmiä. Lajiseuratkin 
voisivat miettiä vaikkapa aktiiviuransa päättäneiden ”konkareiden” yhteistä liikkumista.
 
Syksyn Kuntoviikkojen toimintoihinkin  voi hakea avustusta meneillään olevassa haussa, joka 
päättyy 31.3. Päätökset tulevat kesäkuussa. Tarkat ohjeet liitteenä olevassa esitteessä.Mukana on 
Pohjois-Savon Liikunnan Tanja Luostarisen tekemä tiivistetty ohje.
 
 
SYKSYN KUNTOVIIKKOJAHAN vietetään 25.8.-7.10
 
Viime vuonna tilastoitiin valtakunnallisesti  n. 200 tilaisuutta ja 14000 osallistujaa. Tämän vuoden 
päätapahtuma on Piikkiössä.
Tapahtumien ideointitalkoita voidaan pitää viime vuoden tapaan piiritoimistovetoisena tai seuran 
omatoimisesti toteutettuna. Työkirjaa voi tilata maksutta liitosta tai imuroida aineistot TUL:n 
nettisivuilta.
 
Tämän vuotinen teema tulee olemaan Kevennä ja liiku – painonhallintaryhmät ja niiden 
käynnistäminen. Ryhmien ohjaajia ja vetäjiä koulutetaan neljässä eri tilaisuudessa, joista yksi on 
Kuopiossa 5.-6.5.
 
Esityksen piirin päätapahtumaksi voi tehdä piiritoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.
 
MUUTA KUNTOLIIKUNNASTA
 
Jos kevätpuolelle on suunniteltu kuntotapahtumia, ne kannattaa myös ajoittaa esim. Liiku 
terveemmäksi – päivän lähettyville 10.5. tai valtakunnallisen pyöräilyviikon yhteyteen 12.-
20.5. Silloin tapahtuman markkinointiin saa lisäpohjaa näistä valtakunnallisista teemoista. 
(Kts esim www.liikuterveemmaksi.fi )
 

http://www.liikuterveemmaksi.fi/
http://www.tulsavo.fi/07parhaaksi.doc


LIIKUNTASETELIT
 
Monet työnantajat jakavat työntekijöilleen liikuntaseteleitä, joilla työntekijä voi osallistua 
haluamaansa kuntoa kohottavaan tai ylläpitävään toimintaan.
Myös seurat voivat käyttää näitä liikuntaseteleitä hyväkseen ja tarjota omia palveluitaan 
kertaluonteisesti liikuntaseteliä vastaan.

Palvelu edellyttää liittymistä palveluntuottajien verkostoon. Liittymissopimus 
löytyy Smartum’in sivulta www.smartum.fi kohdasta palveluntuottajalle. Sopimus maksaa 85 €. 
Liikuntasetelistä perittävä palvelupalkkio on 6% (0,24 €/seteli).
Setelit tilitetään aika ajoin ja rahat niistä saadaan jälkikäteen. Yhden setelin arvo käyttäjälleen on 4 
€.
Seura voi siis ”myydä” esim voimistelu-, aerobic-  tai nyrkkeilytunnin setelin käyttäjälle tuohon 
hintaan
Jos seurat ovat kiinnostuneita tästä palvelusta, mutta eivät itse halua liittyä rekisteriin, niin piiri voi 
ottaa hoitaakseen seteleiden keräämisen ja tilittämisen (ja sen maksullisen rekisteröitymisen).
Piiritoimisto maksaa  edelleen rahat seuroille vähennettynä 5 euron käsittelymaksulla.
                                                                                      
                                                                                       Hiihtokelejä  !

                                                                                      
                                                                                       Anna-Maija Piippo
                                           
 
                      TAPAHTUMIA KALENTERISTA

         maaliskuu
         9.-11.3. Joy Games’it Kemissä
         15.3. Av. TUL:n Savon piirin mestaruushiihdot Leppävirta (LepU)
         21.3. veteraanijaoston kokous, Pieksämäki
         29.3. piirihallituksen kokous piiritoimistolla, Varkaudessa
         30.-31.3. Aprilliristeily
         31.3. Avoimet TUL:n Savon piirin painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (LepU)
 
         huhtikuu
         18.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous Kuopio
         20.4. Vauhdittomien sisähyppyjen piirinmestaruuskilpailut Sorsakoski (SorTe)
         28.-29.4. Avoimet TUL:n voimanoston yleisten sarjojen mestaruuskilpailut   Leppävirta (LepU)
 
         toukokuu
         9.5. veteraanien kevätretkipäivä Sorsasalo, Kuopio
 
         kesäkuu
         3.6. Avoimet TUL:n Savon piirin saappaanheiton 
mestaruuskilpailut Vokkolan kentällä Leppävirta  (LepU)
         4.-6.6. TUL:n veteraanipäivät Vantaalla, risteily Tallinnaan
         5.-9.6. Kv TUL Joy Games leiri Pori
         9.-10.6. TUL:n liittokokous Porissa
         16.-17.6. Avoimet TUL:n veteraanien yu-kilpailut ja TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut 
N/M  ja 17vuotiaat. Leppävirta (LepU) 

http://www.smartum.fi/
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