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SEURAKIRJE huhtikuu 2012   

Tässä kirjeessä:
• Piirikokous
• IF- haku 
• Veteraanipäivät Kemissä

• Valmistautumien syksyyn
• Kalenteria

VETERAANIPÄIVÄT KEMISSÄ 12.-13.6.

TUL:n veteraanit kokoontuvat tänä vuonna Kemiin.
Ohjelmassa perinteisesti veteraanien petankkikisat Sauvosaaren urheilukentällä (alkavat ti klo 
9.30). Ajavaistapahtuma Täikön torilla klo 12.00. Illan tanssit pyörähdellään Sauvon salissa.

Keskiviikkona 13.6. ohjelmassa opastettua kaupunkikierrosta, kulttuurikävelyä ja pääjuhla klo 13 
Sauvon salissa.
..ja vielä rannaltaongintaa ja frisbeegolfia...

Kaikki tarkemmat tiedot löytyvät TUL-Lapin kotisivulta www.tul-lappi.fi.

HUOM!  Kyytijärjestelyjä voi kysyä piiritoimistosta !  Ilmoittautumiset mm kisoihin pitää tehdä 
1.6. mennessä.

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.

JÄSENSEUROJEN  VAIKUTTAMISPAIKKA !

Kokouksessa palkitaan myös viime vuoden urheilijat ja seuratoimijat. Julkistus vasta kokouksessa.
TERVETULOA! Valtakirja ja asialista liitteissä.

Jos Tulet – turvallista seuratoimintaa 

Vielä on hiukan aikaa hakea tukea kesä-joulukuun tapahtumiin - 30.4.2012 mennessä!
Esimerkiksi syksyn pyöräilytapahtumiin viirejä, huomioliivejä....
..tai sählyporukalle suojalaseja, polvisuojia... kaikkea, mikä parantaa turvallisuutta.

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

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut/
http://www.tul-lappi.fi/
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut/tabid/113/articleType/ArticleView/articleId/116/Jos-TULet-turvallista-seuratoimintaa-kampanja.aspx


VALMISTAUTUMINEN SYKSYYN

Nyt on jo hyvä aloittaa syksyn LIIKKEELLE !  -kuntoilukuukauden suunnittelut – vaikka maassa 
onkin vielä lunta monin paikoin.

Tulen mielelläni mukaan suunnittelupalavereihinne, - jotta voin kopioida hyviä ideoitanne 
välitettäviksi muille. Ideat kannattaa ihan oikeasti panna kiertoon. Ilmoittakaa edes, mitä on 
tulossa, niin saadaan kalentereihin.

Tiedän, että ainakin Sorsakoskella toteutetaan jälleen jo perinteeksi muodostunut Kuutamokävely.

Piirin päätapahtuman haku julistetaan tässä samalla avatuksi !
Liiton toiveena on, että jokaisessa piirissä avaustapahtuma olsi 1.9., ja kuntoiluja jatkuisi koko 
kuukauden ajan.
 

MUUTA KALENTERIA 

14.4.2012 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, Varkaus  kurssikutsu
14.4. Ikiliikkuja -kurssi , Joutseno
25.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous, Leppävirta
3.5. Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun mestaruuskilpailut, Leppävirta
17.5. Av. Vauhdittoman moukarinheiton TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut, Leppävirta
19.5. Leiriohjaaja-kurssi, Lappeenranta
20.5. Av. TUL:n Savon piirin rannaltaonginnan mestaruuskilpailut, Leppävirta
26.-27.5. Av TUL:n yleisurheilun mestaruuskilpailut, Leppävirta
26.-27.5. Av. TUL:n veteraanien yleisurheilun mestaruuskilpailut, Leppävirta
12.-13.6. TUL:n veteraanipäivät, Kemi
11.8. Av. TUL:n petankkimestaruuskilpailut, Varkaus

Lisätietoja piiritoimistosta

KEVÄTTÄ KAIKILLE !
TUL-TERVEISIN  

Anna-Maija Piippo
vt.toiminnanjohtaja

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

	Tässä kirjeessä:

