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---------------------------------------------------------------
 
APRILLIRISTEILY jo 15. kerran
 
TUL:n väen oma, perinteinen kohtaaminen Viking     Isabellalla        gaalaohjelmineen     on ohjelmassa   
jälleen maaliskuun lopulla.
Liitteestä löytyvät kaikki tarpeelliset tiedot hyttivarauslomakkeineen.     Ilmoittautumiset 12.1.   
mennessä keskustoimistoon!!!
 
Savon piiristä lähtee jälleen oma bussikyyti (tod.     näk     Varkaudesta). Kyytihinta tulee   
olemaan     aikaisempien        vuosien     luokkaa = noin 30 euroa/hlö     riippuen lähtijöiden   
määrästä.     Tarkemmat tiedot tästä tammikuussa.  
Reittisuunnitelmaan voi tässä vaiheessa vielä vaikuttaa viestittämällä lähdöstään piiritoimistoon.
******************************************
 
LIITTOJUHLAN KISAPASSIT
 
Kisapassien myynnissä on nyt menossa kakkosvaihe.
Se tarkoittaa sitä, että 25.1. mennessä passit saa 5 euroa halvemmalla kuin sen jälkeen ostetut.
 
Ja muistattehan, että
TUL:n Savon piiri tukee seuroja 5 eurolla / lunastettu kisapassi.
 
Laitan liitteeksi tiedot koko lajivalikoimasta.     TUL.n     mestaruuskisat esim. painissa,   
penkkipunnerruksessa ja yleisurheilussa.
 
Tämän vuoden puolella seuran majakaksi ilmoittautunut saa     majakkaedut !!  
*********************************************
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LATE – lasten ja nuorten terveysliikuntahanke
 
Kuten TUL-lehdestä olette lukeneet, hanke huipentuu vuodelle 2010, jolloin se toimii koko 
seurakentässä.
Tämän projektin tarkoituksena on tarjota liikuntatoimintaa myös niille lapsille ja nuorille, joille 
tavanomainen seuratoiminta ei jostain syystä nappaa – on liian kilpailuhenkistä, pitää treenata 
liikaa, tai lisenssimaksut rasittavat liikaa perheen taloutta.
 
Piireissä etsitään nyt seuroja ”auraamaan”     LATElle     tietä. Kaikkein parasta olisi, jos nuoret itse   
lähtisivät ideoimaan oman näköisensä LATE     –kerhon. Siinä voidaan pelata, retkeillä, näytellä…  
mitä vaan keksitäänkin. Painotus on kuitenkin liikunnassa – ollaanhan sentään liikuntajärjestössä.
 
Viestittäkää siis asiasta paikkakunnan nuorisolle     –   myös oman seuran ulkopuolella. LATE voi   
tuoda seuraan uusia jäseniä ja ehkä myös tulevia seurajohtajia ja toiminnan vetäjiä,     ja     ilmoittakaa   
ryhmistä piiritoimistoon, niin saadaan kaikki mahdolliset tukihaut käyntiin.
 
******************************************
 
OPM:n SEURATUET
 
Muistutus, että valtion tuet seuratoimintaan     ovat        haettavissa        ajalla 2.2.- 15.3.2009.  
 
Jos päätoimisen työntekijän palkkaustuki onkin liian raskasta, niin esim. nuorten toiminnan 
kehittämistuki ja vetäjien koulutusraha ei vaadi omarahoitusosuutta.
Toimii erinomaisesti     esim     LATEn     käynnistämisessä.  
.Lisää     tietoa löytyy netistä:  www.seuratuki.fi  
 
******************************************
 
PIIRIHALLITUKSEN SEURAVIERAILUT
 
TUL:n Savon piirin hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Nyt on päätetty pitää kokoukset 
mahdollisuuksien mukaan eri puolilla piiriä seurojen ”vieraina”. Kokousasioiden ohella tutustutaan 
paikallisen/-sten     seurojen toimintaan ja käydään läpi ajankohtaiset TUL-asiat.  
Viime kokous pidettiin Sorsakosken Teräksen vieraana ja tammikuussa mennään Iisalmeen.
Seuraavana vuorossa voi olla sinun     seurasi ???  
 
YLÄ-SAVON SEUROJEN YHTEISTILAISUUS Iisalmessa 10.1. klo 11.00
 
Iisalmen Työväentalolle, Pohjolankatu 11 odotetaan siis porukkaa     ainakin   seuraavista seuroista:  
PAVE ry Iisalmi
Iisalmen Urheiluvesat
Kiuruveden Teräs
Kiuruveden     Luomuvolley  
Vieremän Viesti
Lapinlahden Pallo-95
Pielaveden Alku
Rautavaaran Isku

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


Seuran osallistujamäärä ilmoitetaan piiritoimistoon, viimeistään 8.1.
Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaiset TUL-asiat, tutustutaan toisiimme puolin ja toisin. Seuralla 
on myös mahdollisuus aloittaa seuran oma kehittämisprosessi ohjatusti osallistumalla 
piirihallitukselle samana päivänä järjestettävään koulutukseen.
*****************************************
 
TEOSTO- ja GRAMEX     –sopimukset  
 
toimivat jatkossakin lähes entiseen tapaan.
Tarkoittaa sitä, että TUL:n seura voi esittää maksutta elävää ja laillisesti hankittua musiikkia TUL-
merkkisissä tilaisuuksissa.. Tallennukseen pitää olla erillinen sopimus, ja lajiliittoihin kuuluvat 
seurat joutuvat maksamaan maksut     ao.liiton     kautta soittaessaan musiikkia lajitapahtumassa.        Asiasta   
lisää linkissä     Teosto ja Gramex-sopimukse  t  
********************************************
 
VETERAANIT
 
Liittojuhlilla Tampereella on ohjelmassa myös seuraavat TUL:n veteraanipäivät. Varttuneempi väki 
kokoontuu omaan tapahtumaansa perjantaina 12.6. klo 16     Tampere-Areenalla.  
Kts     liitteenä oleva aikataulu.  
Myös veteraanien kannattaa lunastaa kisapassit ajoissa. Esim. päiväpassi pääjuhlapäivälle 13.6. 
maksaa joulu-tammikuussa 50 euroa, mutta juhlan lähestyessä toukokuussa jo kympin enemmän.
Lisävuorokaudet maksavat 10 euroa/päivä.
 
Nämä päiväpassit eivät sisällä koulumajoitusta, mutta kylläkin kisatuotteet (reppu, t-paita ja 
päähine), lounaat ja paikallislinja-autokyydit ja sisäänpääsyn Työväenmuseoon.
 
Piirin veteraanijaosto kokoontuu seuraavan kerran tammikuun puolivälin tienoilla.
 
Sitä ennen veteraanijaosto toivottaa koko piiriväelle

 

Oikein Hyvää Joulua     ja        Vauhdikasta     Uutta Vuotta  
 
   ja ennen kaikkea….     TOPAKKAA VALMISTAUTUMISTA     TAMPEREELLE !  
 
 
PS. Kenttäohjelmiin voi ilmoittautua mukaan vielä joulukuun ajan.                    
 

 
Minä ja koko piirihallitus     yhdymme        enemmän     kuin mielellämme        noihin veteraanien   
toivotuksiin ….
 
 
Anna-Maija     Piippo, vt.   
toiminnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

10.1.2009 piirihallituksen ja paikallisten seurojen tapaaminen ja koulutuspäivä, Iisalmi
26.1.2009 TUL:n päivän vastaanotto Helsinki
1.2.2009 Avoin TUL:n mestaruuskilpailu ja Leppävirta     –luistelu,     Vokkolan     kenttä, Leppävirta  
6.-8.2.2009     Joy     Games     Vantaa ja Helsinki  
7.3.2009        PILKITEN     KUNTOA ay-pilkit, Siilinjärvi/Vuorela  
27.-28.3.2009     Aprilliristeily  
5.-7.6.2009 TULe2009 starttiviikonloppu
12.-14.6.2009     TULe2009 Liittojuhla  


	SEURAKIRJE joulukuu 2008  

