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SEURAKIRJE helmikuu 2014

Tässä kirjeessä:
• Piirikokous 24.4.2014 Varkaudessa
• Esitykset palkittavista urheilijoista
• Aprilliristeily
• Unelma -arvat
• Viljo ja Vieno Salo säätiön apurahat
• Lakeuden Kisat 
• Tapahtumakalenteria

SAVON PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään varkaudessa 24.4. klo 18.00

Tänä vuonna ei ole henkilövalintoja, mutta muita tärkeitä asioita on listalla.
Ja kokouspaikkana on historiallisesti merkittävä talo – Tori-Torppa, missä piiritoimisto on nykyisin 
Varkauden Urheiluseurojen alivuokralaisena. Salissa ei kylläkään enää tanssata, vaan siinä toimii Kmppa-
Kirppis.
Kokouksen ennakkoilmoitus on Seurakirjeen liitteessä, ja varsinainen ”virallinen” kutsu tulee aikanaan 
kirjepostissa seuran ilmoittamaan osoitteeseen (joka toivottavasti on ajan tasalla oleva).
…....................................................................

PIIRIN PARHAAT URHEILIJAT JA MUUT PALKITTAVAT TOIMIJAT

Perinteiseen tapaan piirikokouksessa tullaan palkitsemaan vuoden 2013 parhaita urheilijoita.
Esitykset tulee toimittaa piiritoimistoon tiistaihin 18.3. mennessä. Sekin lomake on tässä samassa 
lähetyksessä ja myös netissä www.
Esityksiin mahdollisimman tarkat saavutukset, jotta piirihallitus pystyy valintansa tekemään.

Muita palkittavia toimijoita, jaostoja, ryhmiä... jotka vuoden 2013 ovat mielestänne ansainneet maininnan, 
voi myös listata lomakkeeseen.
…......................................................................

APRILLIRISTEILY 28-29.3.2014

Yhteiskuljetusbussi lähtee Iisalmesta aamupäivällä perjantaina 28.3. (tarkentuu vielä). Bussi kulkee reittiä 
- Kuopio- Varkaus- Mikkeli- Lahti-...Turku. Matkan varrelta voi nousta kyytiin.
Hyttipaikkoja voi kysyä vielä liitosta, Kaisa Nyberg'ltä kaisa.nyberg@tul.fi, puh 050 364 9412

Bussipaikan meno-paluuhinta on 55 euroa. Se paikka varataan piiritoimistosta.
….........................................................................

UNELMA -ARVAT

Urheiluseuroilla on mahdollisuus edistää varainhankintaansa uuden Urheilun Unelma-arvan avulla. 
Lokakuussa 2013 alkaneissa arpajaisissa urheiluseurat voivat myydä kerta-arpoja ja edistää näin seuransa 
varainhankintaa tuntuvasti. Urheiluseurat voivat myydä arpoja syksy-/talvikauden arpajaisissa 
15.10.2013–14.4.2014 välisenä aikana. Kevät-/kesäkauden arpajaiset alkavat huhtikuussa 2014, sillä 
Unelma-arpa konsepti toimii ympäri vuoden. 

TUL on mukana arpajaiset toimeenpanevassa Urheilun Unelma-Arpa Oy:ssa. Muut mukana olevat 
liikuntajärjestöt ovat Suomen Olympiakomitea, Suomen Voimisteluliitto SVOLI ry, Suomen Urheiluliitto 
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ry, Suomen Hiihtoliitto ry, Suomen Uimaliitto ry, Suomen Lentopalloliitto ry, Suomen Sulkapalloliitto ry, 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry, Suomen Luisteluliitto ry, 
Suomen Ampumahiihtoliitto ry, Finlands Svenska Idrott FSI rf, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU 
ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja Valo, Valtakunnallinen 
liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO. Lue lisää linkistä: http://www.unelma-arpa.fi/Unelma-arpa/

Yhden arvan myyntihinta on 6 euroa, mistä seura saa itselleen 3 euroa.

Piiritoimisto on luvannut auttaa pieniä seuroja, jotka eivät voi ottaa yksin myyntiin suuria määriä.
Mikäli näitä avuntarvitsijoita on useampia, niin piiri voi tilata arvat ja jakaa erissä myyntiin seuroille.
…..............................................................................

VILJO JA VIENO SALO -SÄÄTIÖN APURAHAT haettavana

Viljo ja Vieno Salo-säätiö on jakanut vuodesta 1992 lähtien valmennusapurahoja nuorille TUL:n 
urheilijoille. Säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2014 valmennusapurahat. 
Apuraha on tarkoitettu menestyneille nuorille TUL:n seurojen urheilijoille ja joukkueille. 
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä täydellinen nimi, henkilötunnus, osoitetiedot sekä laji, seura, 
parhaat saavutukset (vähintään nuorten SM-mitali).

Hakemukset toimitetaan TUL:n keskustoimistoon 4.4.2014 mennessä.Osoite: TUL/Antti Kempas, 
Kauppakartanonkatu 7 A 4, 00930 Helsinki. Kuoreen merkintä Viljo ja Vieno Salo-säätiö tai sähköpostitse 
antti.kempas(aT)tul.fi. Mahdolliset tiedustelut: TUL/Antti Kempas 050-337 5942 tai Kaisa Nyberg 050-
364 9412 

LAKEUDEN KISAT SEINÄJOELLA 6.-8.6.2014

Seinäjoen Liittojuhla-passien myynti on hyvässä vauhdissa.
Passeja saa aina viimeiseen viikkoon saakka, mutta mikäli tarvitsette hotellitasoista majoitusta, niin sillä 
alkaa olla jo kiire. Maakunnan mökeissä oli ainakin vielä toissapäivänä jonkin verran valinnan varaa.

Savon piirin osallistujatavoitehan on 100 osallistujaa – luulisi olevan varsin helppoa saavuttaa, kun jo 
yhdessä jalkapallojoukkueessa on vähintään kymmenen pelaajaa.
Ja jos koko perhe lähtee kesälomaviikonloppua viettämään (eikä tarvitse edes kilpailla ollenkaan), niin 
tarvitaan vain 25 perhettä.... ja mummon ja ukinkin voi ottaa mukaan muistelemaan menneitä liittojuhlia.

Tämän hetkinen kisapassin hinta koulumajoituksella on aikuisille 75 euroa ja alle 12v 65 euroa.
Sillä siis saa koulumajoituksen lisäksi kahden päivän ruoat, t-paidan, sisäänpääsyn pääjuhlaan (2500 
voimistelijan esitykset ym) ja kaikkiin lajikilpailuihin  sekä  alennukset nuorisokonserttiin ja 
kisatansseihin. Paljonko maksaa yhden jääkiekko-ottelun lippu? Näin vertailuna.

Leirihinta on suhteellisesti vieläkin edullisempi, ellei halua osallistua  viikonlopputapahtumiin -2.-6.6. 
kestävä leiri kaikkine ohjelmineen ja ruokineen alle 12v vain 125 euroa, aikuisille 145€. Leirillä on 
mahdollisuus kokeilla useita lajeja, yhtenä päivänä kuulemma käyvät Power Parkissa.

Ja ikäihmisille on laadittu ihan oma +55 ohjelma, mihin sisältyy liittojuhlaohjelman lisäksi kaikki 
perinteisten Veteraanipäivien kuviot petankkeineen, boccioineen...

Lue lisää linkistä www.lakeudenkisat.fi tai tule kysymään piiritoimistosta.
Yhteinen kimppakuljetus järjestetään, mikäli niin halutaan. 

Mukavaa kevään odotusta
Anna-Maija Piippo, toiminnanjohtaja 

http://www.lakeudenkisat.fi/
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TAPAHTUMAKALENTERIA

1.3. TUL -hallipetankki, Iittala
9.3. Pilkkihiihdon SM kisat, Suonenjoki
15.3. Av TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskisat, Jäppilän Ahvenlammella
16.3. Puusuksihiihdon SM, Leppävirta
20.3. TULn Savon piirin hallituksen kokous 
22.3. Av. TUL:n Savon piirin painonnoston piirinmestaruuskilpailut, Leppävirta
21.-23.3. SM -hiihdot, Vaajakoski
22.-23.3. AY-sporttifestaritAY-sporttifestarit, Kajaani
28.-29.3.2014 Aprilliristeily, 
23.4. Av TUL:n Savon piirin pm maastot, Ruutanalampi Leppävirta
24.4. TULn Savon piirin sääntömääräinen vuosikokous, Varkaus
10.-11.5. TUL:n joukkuevoimistelun vapaasarjojen mestaruuskilpailut, Vaajakoski
15.5. Av TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton pm kilpailut, Leppävirta
17.5. Av TUL:n Savon piirin rantaonginnan pm -kilpailut, Parkkilahti, Leppävirta
24.-25.5. Av TUL:n veteraanien ja TUL:n Järvi-Suomen N/M yl ja 17v yu mestaruuskilpailut, Leppävirta

6.-8.6. Lakeuden Kisat, Seinäjoki

http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Aprilliristeily%202014%20(3).pdf
http://aysporttifestarit.fi/
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