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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS

pidetään tänä vuonna Leppävirralla, valtuuston 
kokoussalissa, Savonkatu 39,
keskiviikkona 25.4.2012 klo 18.00 alkaen. 
Kahvitarjoilu klo 17.30.
Jäsenmaksunsa viime vuodelta maksaneet seurat 
voivat nimetä kokoukseen yhden edustajan aina 

200 alkavaa jäsentä kohti, kuitenkin enintään 6 
edustajaa.
Kokouksen käsiteltäviksi aiotut asiaesitykset tulee 
toimittaa piiritoimistoon 27.3. mennessä.

ESITYKSET PALKITTAVISTA

Viime vuoden parhaat urheilijat ja ansioituneet 
seuratoimijat palkitaan jälleen piirikokouksessa.
Seurojen esitykset mahdollisimman tarkoilla 
tiedoilla piiritoimistoon 21.3. mennessä, kiitos !

Lomake liitteenä ja netissä www.tulsavo.fi

SEURATOIMINTATUET 15.3.2012 MENNESSÄ !!

Veikkaus-voittorahoista jaettavat seuratoiminnan 
kehittämistuet ovat nyt juuri haettavina. Myös 
ministeri Arhinmäen lupaama miljoona euroa 
vähävaraisten perheiden liikkumiseen tarjoama 
lisätuki jaetaan samassa haussa.
TUL:n seuroilla pitäisi jo toimintaperiaatteidensa 
ja arvojensa vuoksi olla hyvät mahdollisuudet 
tuen saamiseen. Toivottavasti mahdollisimman 
moni seura hakee tukea. 
Tuen saajien arviointi suoritetaan entisen 
käytännön mukaan mukana olevien järjestöjen 
(SLU, Nuori Suomi, Kuntotiikuntaliitto ja TUL, 
FSI) toimesta.

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea 
seuraaville hankkeille: Harrastusmahdollisuuksien 
lisääminen (6-19v.), Harjoittelukulttuurin 

kehittäminen (11-15v.) sekä Seuran kehittäminen 
Sinettiseuraksi.
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan 
kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen 
kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan 
lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan 
aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.
Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteuttamisaika 
tulee olla 1.6.2012—31.7.2013. Tukea 
myönnetään 1000-8000 euroa.

Kaikki tiedot tuen hakemisesta löytyvät 
osoitteesta: www.seuratuki.fi 

Jos tarvitsette apuja hakulomakkeiden 
täyttämiseen, ottakaa yhteyttä piiritoimistoon.

http://www.tulsavo.fi/
http://www.seuratuki.fi/


KKI- TUKIEN HAKU  31.3.2012 MENNESSÄ

Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma jakaa tukea 
nimenomaan aikuisten, yli 40 vuotiaiden 
liikkumisen edistämiseen. Tavoitteena on 
arkiliikunnan lisääminen matalan kynnyksen 
ryhmien avulla. Tukea  voi saada puolet 
aiheutuneista kustannuksista. Erityisesti suositaan 
toimijoita, jotka houkuttelevat mukaan ja 
järjestävät mahdollisuuksia vähän liikkuville 
keski-iän ylittäneille.

Esimerkiksi ikäihmisten vertaisliikuttajat 
kuuluvat näihin.

KKI-tukien hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät 
osoitteesta www.kki.likes.fi  
Samoilta sivuilta löytyy muutakin 
mielenkiintoista asiaa terveyttä edistävästä 
liikunnasta.

Jos Tulet – turvallista seuratoimintaa 

Ja muistakaa vielä turva-asioihin haettava IF:n 
tuki  kesä-joulukuun tapahtumiin 30.4.2012 
mennessä!

Lue tarkemmin   linkistä 
(http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteistyöedut/)

APRILLIRISTEILY 

Perinteiselle koko TUL-väen Turku-Tukholma 
-kevätristeilylle matkataan 23.3.
Piiristä on lähdössä yhteiskuljetus, johon vapaana 
muutama paikka. Edestakaisen kuljetuksen hinta 
on n. 80 euroa. Kyytivaraukset välittömästi 
piiritoimistosta.

Hytit varataan liitosta email:  maj-lis.forsblom-
piskonen@tul.fi. 
Lisää asiasta tästä. 
(http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/)

VEIKKAUKSEN ja seuran verkkokumppanuus

Verkkokumppanuus on Veikkauksen ja SLU:n 
yhdessä kehittämä yhteistyömuoto seuroille. 
Verkkokumppanuuden tavoitteen a on auttaa 
seuraasi varainhankinnassa, viestinnän 
kehittämisessä sekä vastuullisuuden edistämisessä 
osana seuran toimintaa. 

Yhteistyöllä Veikkaus ja SLU haluavat olla 
mukana seuratoiminnan arjessa edistämässä 
seuran toimintamahdollisuuksia. 
Tästä asiasta löytyy lisätietoa sivulta: 
http://www.slu.fi/verkkokumppani/

Huomattavaa Veikkauksen kanssa kilpailevista  vedonlyöntifirmoista

Seuratkin saavat aika ajoin netissä toimivilta, 
Veikkauksen monopolia horjuttavilta 
vedonlyöntifirmoilta tarjouksia kotisivuille 
laitettavista bannereista. 

Huomatkaa kuitenkin, että 
arpajaislainsäädännön mukaan Suomessa 
vedonlyönnin myynninedistäminen on 
kiellettyä. !!!

http://www.slu.fi/verkkokumppani/
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/175/Aprilliristeily-on-ensi-vuonna-23243.aspx
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut/tabid/113/articleType/ArticleView/articleId/116/Jos-TULet-turvallista-seuratoimintaa-kampanja.aspx
http://www.kki.likes.fi/


MUUTA KALENTERIA 

29.2.2012 Piirihallituksen kokous 
6.3.2012 Varkauden Tarmon veteraanitapaaminen, 100- vuotiaan seuran juhlavuoden ensimmäinen 
tapahtuma 
7.3. Toiminnantarkastus – kurssi ,  Lappeenranta
17.-18.3. ja 24.-25.3 Järjestyksen valvojan peruskurssi, Varkaus kurssikutsu  
23.-24.3. Aprilliristeily
14.4.2012 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, Varkaus  kurssikutsu
14.4. Ikiliikkuja -kurssi , Joutseno
25.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous, Leppävirta
Leiriohjaaja -kurssi 19.5. Lappeenranta

Lisätietoja piiritoimistosta

LIIKUTTAVIN TUL-TERVEISIN

Anna-Maija Piippo
vt.toiminnanjohtaja

VALMENNUSAPURAHAT 

TUL-JHL-yhteistyötoimikunta julistaa 
haettavaksi vuoden 2012 valmennusapurahat. 
Apuraha on tarkoitettu huipulle tähtääville TUL:n 
urheilijoille. 

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä 
täydellinen nimi, henkilötunnus, JHL-osasto, 
osoitetiedot sekä urheilulaji, seura, parhaat 
saavutukset (vähintään nuorten SM-mitali).

Hakemukset tulee toimittaa TUL:n toimistoon 
11.4. mennessä. Osoite: TUL/Martti Kempas, 
Kauppakartanonkatu 7 A 4  00930 Helsinki, faksi 
09-25132100, sähköposti martti.kempas@tul.fi. 
Kuoreen merkintä TUL-JHL-apuraha.

Mahdolliset tiedustelut: TUL/Martti Kempas 050-
3375042. 

PIIRINMESTARUUSKILPAILUT 

Piirihallitus myönsi kokouksessaan 25.1. seuraavat piirinmestaruuskilpailut:
21.1. Kr.-rooma painit, Varkaus, Varkauden Tarmo
19.2. luistelu, Vokkolan kenttä Leppävirta, LepU
13.3. hiihto, Leppävirran urheilukenttä /LepU
24.3. painonnosto, Leppävirran ammattikoulut / LepU
x.x. Pilkki, Leppävirta / LepU
3.5. maastojuoksut, Ruutanalampi /LepU
17.5. vauhditon moukarinheitto, Alapihan kenttä /LepU
20.5. rantaonginta Konnus /LepU
16.9. aluemest. Yu heitto-ottelu, Leppävirran urheilukenttä, /LepU
x.10. Laituripilkit /LepU
x.x.Saappaanheitto /RautIsku

Yhteys hyvissä ajoin piiritoimistoon, jos seuralle tulee haluja/tarvetta muiden mestaruuskisojen 
järjestämiseen. 

http://www.tulsavo.fi/jarjvalvoja_kertaus.pdf
http://www.tulsavo.fi/jarjvalvoja_perus.pdf
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