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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS
 
pidetään tänä vuonna 22.4. klo 18.00 Kuopiossa, Hotelli Cumuluksen kokoustiloissa (Puijonkatu 
32, Kuopio). Kahvit klo 17.30.
 
Kokouksessa valitaan piirihallituksen jäsenet seuraavalle 2-vuotiskaudelle sekä käsitellään muut 
sääntöjen määräämät asiat ja sääntöjen mukaisesti tehdyt esitykset (4 viikkoa ennen kokousta)
 
Sääntöjen 8 § mukaan jokainen edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittanut seura voi lähettää 
kokoukseen yhden (1) edustajan kutakin alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti.
 
Kokousvaltakirja liitteenä. Sama henkilö voi edustaa kokouksessa vain yhtä seuraa.
 
Piirikokouksessa palkitaan myös viime vuoden parhaat urheilijat ja seuratoimijat.
 

TERVETULOA vaikuttamaan! 
 
******************************************
 
LIITTOJUHLA
 
Ihan ensiksi : Jalkapallojunioreiden turnausta on laajennettu. Kaikki halukkaat pääsevät 
mukaan.
 
Kisapassimyynti on nyt vaiheessa 3.
Hinnannousupäivämäärä = 15.5.2009. Sen jälkeen passeja myydään vain Tampereen 
liittojuhlatoimistossa.
 
Kisapasseja netistä www.tule2009.fi ostettaessa on käsillä oltava myös osallistujien syntymäajat.
Tämä sen vuoksi, että passin sirukorttiin syötetään jokaiselle henkilölle hänen omat tietonsa (nimi, 
syntymäaika, laji, majoitus- ja ruokailukoulu).
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Kysymys on paitsi turvallisuudesta, niin myös esim. ruoka-annosten ohjautumisesta oikeisiin 
paikkoihin.
 
Kyseessä on vuosisadan suurin liikuntatapahtuma. Tampereella tulee olemaan kymmeniä tuhansia 
osanottajia 50 eri lajissa.
Jos usean lajin seura haluaa koko porukkansa majoittuvan samaan paikkaan, lajiksi merkitään 
kaikille yksi ja sama. Päiväruokailut pyritään sitten hoitamaan kisapaikoille erillisjärjestelyin, mutta 
aamu- ja iltapalat on kaikille varattu majoituspaikassa.
 
Järjestäjät ovat muuten luvanneet lapsille ”lainahuoltajia”, jos seuran omat huoltajat eivät pääse 
osallistumaan. He kulkevat lasten mukana koko ajan.
Näin mahdollistuu myös leirille osallistuminen niillekin lapsille ja nuorille, joiden seurasta huoltajat 
eivät ehdi mukaan koko viikoksi.
 
Kansainvälisellä CSIT-leirillä nuorilla on mainio tilaisuus esim. kielten opiskeluun ja muihin CSIT-
nuoriin tutustumiseen.
 
Seurat, joilla on tilaa omissa busseissaan, ilmoitelkaa paikoista vaikka piiritoimistoon, että osataan 
vastata kyytikyselijöille.
Savosta(kin) pääsee menemään Tampereelle kätevästi junalla. Muistakaa VR-sopimukset !
 
 Päiväläisille hyvä vaihtoehto on PÄIVÄPASSI, johon kuuluvat melkein samat palvelut kuin 
varsinaiseen kisapassiinkin (paitsi vain lounas eikä petipaikkaa).
.
Toki ilman passiakin pärjää, mutta silloin kannattaa laskea, mitä maksavat esim paikallisliikenteen 
matkat ja pääsyliput, jotka passin ostaneille ovat ilmaiset tai ainakin halvemmat.
 
Ja muistattehan, että
TUL:n Savon piiri tukee seuroja 5 eurolla / lunastettu kisapassi.
 
Jos passien ja lippujen osto netin kautta tuntuu vaikealta, ottakaa yhteyttä. Hoidetaan 
homma piirin kautta.
 
Kaikki tiedot TULe2009 –tapahtumasta löytyvät netistä www.tule2009.fi tai piiritoimistosta.
 
******************************************
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ANSIOMERKIT
 
TUL:n ja OPM:n ansiomerkkianomukset tulee toimittaa piiritoimistoon 15.8. mennessä.
 
Piirin merkkien anomuksia voi lähettää pitkin vuotta. Ne käsitellään aina seuraavassa 
piirihallituksen kokouksessa.
 
Liitteenä ohjeita ja anomuslomakkeita.
Piirin merkin anomuslomake löytyy myös netistä www.tulsavo.fi/huomionosoitukset.
 
******************************************
 
VETERAANIT
 
Piirin veteraanijaosto kokoontuu 7.5.
Tämän hetkinen tieto kokoontumispaikasta on Pieksämäki, mutta tarkentuu myöhemmin.
 
Laittakaa allakkaan, samoin kuin Liittojuhlan veteraanitapaaminen Tampereella 12.6. ja pääjuhla 
13.6.!
 
(Huom. veteraanikirjeissä ei ole kaikkia liitteitä)
 ******************************************
Kevään ja kesän odotusta ! kevään ensimmäiset peipposet on kuulemma nähty
t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
 

Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

22.4.2009 Piirin sääntömääräinen vuosikokous, Hotelli Cumulus, Kuopio
7.5.2009 Piirin veteraanien tapaaminen, Pieksämäki (tarkentuu)
5.-14.6. TULe 2009 – TUL:n 11. Liittojuhla, Tampere
11.7.2009 Juankosken Pyrkivän 80-vuotisjuhla (kts seuran tiedote, word)
25.7.2009 Pielaveden Alku ry:n 80-vuotisjuhla
 
KILPAILUKUTSUT ja TULOKSET 
10.4.2009 Av TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)
13.4.2009 Liitosaappaanheiton talvi-SM kisat, Leppävirta (kutsu)
17.5.2009 Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun pm-kilpailut, Keitele (kutsu)
23.-24.5.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun aluemestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)
23.-24.5.2009 TUL:n veteraanien yleisurheilumestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)
15.7.2009 TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarin heiton piirinmestaruuskisat, 
Leppävirta (kutsu)
22.8.2009 Kalajuoksun SM-kilpailut, Leppävirta (kutsu)
29.8.2009 Av. TUL: rullaluistelun mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
5.-6.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen KYVYT ESIIN kilpailut, Leppävirta (kutsu)
20.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun heitto-ottelut, Leppävirta
7.11.2009 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta  
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http://www.tulsavo.fi/09pmmaastot_kutsu.php
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