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---------------------------------------------------------------
 
TUL        90     –VUOTTA  
 
Liittomme täyttää tänä vuonna ansiokkaat 90 vuotta. Noihin vuosiin mahtuu monenlaista 
tapahtumaa – niitä, joita muistelee mielellään ja niitäkin, jotka haluaisi mieluummin 
unohtaa.     Historiaa kuitenkin kaikki!  
Varsinaista        ”synttäripäivää” vietettiin 26.1 Helsingissä juhlavastaanotolla, missä palkittiin myös   
liiton parhaat urheilijat. Kuluvaan juhlavuoteen     mahtuu        kuitenkin     vielä kaikenlaista juhlavaa.  
 
Ensimmäinen juttu on     JUHLARISTEILY     Viking        Isabellalla     27.-28.3. Perinteinen Aprilliristeily   
on siis tavallista juhlavampi tänä vuonna.
Hyttejä on varattu juhlan kunniaksi enemmän, ja niitä on siis vielä vapaana.
 
Savon piirin bussi lähtee tämän hetken tiedolla     Iisalmesta !!        Nopeat varaukset   
piiritoimistosta!
 
******************************************
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   LIITTOJUHLA  
 
Seuraava liittotason juhlatilaisuus onkin sitten Tampereella kesäkuussa.

 
TULe     2009     –päivistä     on tulossa vuosisadan suurin liikuntatapahtuma. Esimerkiksi   
jalkapallon Särkänniemi     –turnaus     on jo täysi  

 
Liittojuhla-tiedot pitäisi kyllä olla jokaisella seuran jäsenellä jo kirkkaana mielessä….
Siitä huolimatta jälleen….Kisapassimyynti on jo kolmannessa vaiheessa. Siis esim. kaiken kattava 
Kisapassi     12-14.6.     aikuiselle maksaa tällä hetkellä 90 euroa. Tämä passi sisältää repun, t-paidan,   
päähineen, ruokailut 4x/vrk, kuljetukset kaupungin busseilla, ohjelman, vakuutuksen, 
koulumajoituksen ja sisäänpääsyn Työväenmuseon näyttelyyn. Sillä saa myös alennuksen 
Särkänniemen lipuista. Leiripassihan sisältää senkin.
 
Ja muistattehan, että
TUL:n Savon piiri tukee seuroja 5 eurolla / lunastettu kisapassi.
 
Suunnitteilla on myös pakettimatka yksittäisille turisteille     12.-13.6.     (paluukyyti Tampereelta   
lauantain pääjuhlan jälkeen), jos kiinnostusta tulee riittävästi.     Pakettihinta hotelliyöpymisellä ja   
päiväpassilla tulisi olemaan noin 140 euroa.
 
Jos tämä vaihtoehto kiinnostaa, niin tieto siitä piiritoimistoon mahd.     pian !  
 
******************************************
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS
 
pidetään tänä vuonna     22.4.     Kuopiossa, Hotelli Cumuluksen kokoustiloissa.  
Kirjeen liitteenä on ennakkoilmoitus kokouksesta. Tarkempi asialista tulee sitten lähempänä.
Asiaesitykset kokoukselle pitää toimittaa piiritoimistoon viimeistään 24.3. mennessä.
 
******************************************
 
ESITYKSET PIIRIN PARHAIKSI
 
Liitteenä on myös lomake, millä voi tehdä esityksen viime vuoden parhaista urheilijoista ja 
seuratoimijoista. Lomake löytyy myös netistä,     www.tulsavo.fi/     esitä vuoden 2008 parhaaksi.  
 
Nämä esitykset pitää olla piiritoimistossa 19.3. mennessä.
 
******************************************
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SEURAMATERIAALIN DIGITOINTI
 
Varkauden Urheiluseurat tarjoaa     jäsenyhdistyksil-leen     vanhojen valokuvien, lehtileikkeiden,     VHS-  
kasettien     yms     historiamateriaalien     ILMAISTA        digitointipalvelua.  
 
Savon piiri on jäsen, ja on sovittu, että kaikki TUL-piirin jäsenseurat voivat saada saman ilmaisen 
palvelun, kun toimittavat materiaalit piiritoimiston kautta.
Liitteissä myös tästä lisää. Kannattaa käyttää hyväksi.
 
Muutenkin kannattaisi suoda muutama ajatus myös tuleville sukupolville esim. pöytäkirjoja 
kirjoittaessa.
 
Kiminkisen     sanoin: ”  L  aaditaanko seurassa sellaisia asiakirjoja, että niistä, ja tämän myötä   
seuran toiminnasta saavat lasinkirkkaasti selvää vaikka 50 vuoden päästä seuraa ja lajia 
tuntemattomat historiantutkijatkin”
 
Myös seurajohdon vaihtuessa tulee huolehtia, että kaikki arkistoitavat asiat siirtyvät seuraavalle 
toimijalle tai tulevat toimitetuiksi arkistoon
Arkistointiohjeita voi tilata mm. piiritoimistosta.
***********************************************************
 
VETERAANIT
 
Piirin veteraanijaosto kokoontuu 18.2. klo 13 Varkaudessa, piiritoimistolla.
 
Kokouksen lisäksi on jälleen luvassa rattoisaa jutustelua ja vanhojen aikojen muistelua.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan tarvitaan myös vinkkejä.
 
Tervetuloa kaikki     ikäihmiset !  
******************************************
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SEURATUET
 
Muistutus vielä, että valtion tuet seuratoimintaan     ovat        haettavissa        ajalla 2.2.- 15.3.2009.  
.Lisää     tietoa löytyy netistä:     www.seuratuki.fi  .  
 
Ja entiseen tapaan     KKI-tuki     31.3. mennessä.     www.kki.likes.fi  
 
 
 

Mukavia hiihtokelejä     ym     talven riemuja kaikille  
 

t. Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
 

   Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa  

6.-8.2.2009     Joy     Games     Vantaa ja Helsinki  
11.2.2009 Piirihallituksen kokous ja paikallisten seurojen tapaaminen, Mikkeli
15.2.2009 Av.     kreikkalais-room. painin TUL:n Savo-Karjala -alueen mestaruuskilpailut,   
Sorsakoski     (kutsu)  
18.2.2009 Piirin veteraanien kokoontuminen piiritoimistolla Varkaudessa klo 13 alkaen
17(?).2.2009 Pikaluistelun TUL:n Savon piirin mestaruuskisat, Leppävirta
7.3.2009 PILKITEN KUNTOA ay-pilkkikisat, Siilinjärvi/Vuorela     (kutsu)  
12.3.2009 TUL:n Savon piirin hiihtomestaruuskisat, Leppävirta
15.3.2009 Pilkkihiihdon SM-kilpailut, Leppävirta (  kutsu)  
21.3.2009 Painonnoston TUL:n Savon piirin mestaruuskisat, Leppävirta
27.-28.3.2009     APRILLIRISTEILY  
22.4.2009 Piirin sääntömääräinen vuosikokous, Hotelli Cumulus, Kuopio
17.5.2009     Av.TUL:n     Savon piirin maastojuoksun     pm-kilpailut, Keitele  
23.-24.5.2009     Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun aluemestaruuskisat, Leppävirta  
23.-24.5.2009     TUL:n veteraanien yleisurheilumestaruuskisat, Leppävirta  
5.-14.6.2009     TULe     2009 ,     Tampere  
15.7.2009 TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarin heiton piirinmestaruuskisat, Leppävirta
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