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VUODEN 2010 PIIRIKOKOUS
 
pidetään Varkaudessa Nordean kokoustiloissa, Kauppakatu 40.
Tämän kirjeen liitteenä ovat ennakkokutsu ja edustajavaltakirja.
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja muut piirikokoukselle sääntöjen mukaisesti 
tehdyt esitykset, jotka on lähetettävä kirjallisina piiritoimistoon viimeistään 4 viikkoa ennen 
kokousta (=16.3.2010).
Lisäksi valitaan piirin edustajat (5 + varat) TUL:n Liittokokoukseen Mikkeliin 22.-23.5.2010.
Seurojen esitykset oheisella lomakkeella tai maililla piiritoimistoon 19.3. mennessä.
 
*************************************
VIIME VUODEN PARHAAT URHEILIJAT JA ANSIOITUNEET TOIMIJAT
 
palkitaan myös piirikokouksessa.
Entisten kategorioiden (poika/tyttö, mies/nais, Mveteraani/Nveteraani, joukkue..) tarjolla on myös 
jollakin kulttuurin saralla menestyneen liikkujan palkinto.
 
Esitykset tarkkoine ansiotietoineen piiritoimistoon myös 19.3. mennessä joko oheisella lomakkeella 
tai sähköpostilla !
Esityslomake löytyy netistä (tästä)
***************************************
   

http://www.tulsavo.fi/esita_piirin_parhaaksi%20.php


PIIRIN 60-VUOTIS JUHLAVUOSI
 
TUL:n Savon piiri on liiton toiseksi nuorin piiri, mutta silti jo 60 vuotias.
Juhlimista tulee olemaan  pitkin vuotta. Piirihallitus pyytääkin nyt seuroilta ehdotuksia 
juhlatapahtumiksi – esimerkiksi joku seuran ottelu, kuntotapahtuma jne. voidaan nimetä piirin 
juhlatapahtumaksi. Kuopion Kisa-Veikkojen Kylmämaraton  26.9. on ensimmäinen nimetty.
 
Varsinainen juhla tullaan järjestämään syksyllä, näillä näkymin 9.10. Pieksämäellä, mikä on piirin 
syntymäpaikka.
 
Tapahtumaehdotukset niinikään piiritoimistoon heti, kun tulee mieleen.
 
***************************************
PIIRIN POIKKI PATIKOINTIKISA
 
Syksyn Kuntoviikot täyttää myös tänä vuonna pyöreitä, ja niidenkin ohjelma tulee olemaan entistä 
täydempi. Tavoitteena on vähintään yksi kuntoilutapahtuma / seura !!
Ideointiin löytyy apuja esimerkiksi ideatalkoista – suuremmalla joukolla koputellaan aivosoluista 
ulos ne hulluimmilta tuntuvat ideat, joista yhdessä valitaan SE MEIDÄN JUTTU.
 
Yksi on jo ideoitu.
Kaikille jäsenseuroille julistetaan kilpailu, jonka voittaa seura, mikä on kävellyt / pyöräillyt 
useimmin piirin päästä päähän.
 
Matka Kiuruvedeltä Mäntyharjulle on 305 km (netin mukaan). Kerralla ei tarvitse kävellä eikä 
yksin, vaan patikoinnit tapahtuvat omilla paikkakunnilla, mieluimmin luonnon helmassa esim näin:
-Seura järjestää yhden tai useamman kuntotapahtuman paikkakunnan väelle.
-Osallistujat joko kävelevät tai vaihtoehtoisesti pyöräilevät.
-Jokaisesta osallistujasta saa pisteen / kävelty kilometri – pyöräilykilometristä saa ¼ -pisteen.
 
-Kilometrit lasketaan yhteen, ja voittaja on seura, joka on matkannut useamman kerran piirin päästä 
päähän.
(esim. 50 osall.kävelee 1x10 km=500km -> 1,6 kertaa, tai  20 osall. pyöräilee 5x10km=1000km -> 
0,8 kertaa)
 
Kävelijöiden ei tarvitse olla seuran jäseniä, mutta kaikki osallistujat kirjataan. Patikointiin voi liittää 
myös esim. suunnistusta, marjastusta… Seura voi itse valita tapahtuma-ajankohdan. Suositus on 
kuitenkin joko Syksyn Kuntoviikoilla 29.8.-10.10. tai keväällä Liikkujan viikon aikaan toukokuun 
alussa.
Kolme parasta seuraa palkitaan lokakuussa.
 
Tapahtuma pitää ilmoittaa piirin kalenteriin hyvissä ajoin, että osanottokortit ym. ehditään toimittaa.
 
****************************************
 



OPM:n TUET SEURAN TOIMINTAAN
 
Tänä vuonna ei voi hakea tukea seuran päätoimisen työntekijän palkkaamiseen, mutta seuran 
toiminnan kehittämiseen (joko nuorten tai aikuisten liikuttamiseen) tarkoitettua tukea 
voi. Toiminnallisten tukien hakuaika on 15.3.2010 mennessä."
"Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä 
lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat 
mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.
 
Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt urheiluseurat (ry:t).
Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. 
Tukea on jaossa vuosina 2009–2011. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa.
Hakulomakkeet ja lisää asiasta osoitteessa:    www.seuratuki.fi  
 

 
****************************************
 
APRILLIRISTEILY     –BUSSIIN     MAHTUU  
 

TUL:n oma kevätristeily siis jälleen     26.-27.3.     Vikingillä Turusta Tukholmaan.  

Piirin oma kuljetus Kuopiosta Varkauden     ja        Mikkelin     kautta        maksaa noin 45 euroa.  
Tällä hetkellä kyytiin lähdössä on 27 henkeä.
Pikaiset kyyti-ilmoittautumiset     piiritoimistoon !  
 
 
HUOM !
Jos tässä kirjeessä on mukana piirin nettisivulta printattu sivu seurasi yhteystiedoista, ole 
hyvä ja tarkasta tietojen oikeellisuus ja ilmoita muutokset piiritoimistoon.        Paperinen   
Seurakirje postitetaan vain yhteyshenkilölle. Jos se et ole sinä, voitko ilmoittaa, kuka on?
Niille, joilla ei ole printtiä – KIITOS, olette hoitaneet asian     hienosti !  

 
 
Kaunista, liikunnallista kevättä
 
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
 

 
Kalenteria:
28.2.2010 Av. TUL:n Savon piirin mestaruusluistelut, Leppävirta
6.3.2010 PILKITEN KUNTOA, ay-pilkkikisat Siilinjärven Vuorelassa
10.3.2010 Av. TUL:n Savon piirin mestaruushiihdot vapaalla tyylillä, Leppävirta
26.-27.3.2010     Aprilliristeily  
3.4.2010 Av. painonnoston TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut, Leppävirta
4.4.2010 Av. TUL:n Savon piirin pilkkikilpailut, Leppävirta
22.-23.5.2010     TUL:n 11. Liittokokous, Mikkeli  
1.-8.7.2010     CSIT:n     Maailmankisat, Tallinna  
26.9.2010 Av. maantiejuoksun TUL Itä-Suomen aluemestaruuskisat, TUL:n Savon piirin 60-vuotis 
juhlakisa Kuopion     Kisa-Veikkojen     83. Kylmämaraton, Kuopio  
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