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Vuoden 2010 PIIRINMESTARUUSKILPAILUT
 
Vuosikokouksen päätöksen mukaan piirissä voidaan järjestää piirinmestaruuskilpailut kaikissa 
niissä lajeissa, joita harrastetaan vähintään kahdessa jäsenseurassa.
Viime vuosina kisoja on pidetty hiihdossa, maasto- ja maantiejuoksussa, painon- ja voimanostossa, 
painissa, yleisurheilussa, pilkki- ja ranta-onginnassa…
 
Seurat voivat anoa kisojen järjestämistä 10.1.2010 saakka     lähettämällä vapaamuotoisen   
anomuksen piiritoimistoon joko sähkö- tai     etanapostitse. Piirihallitus käsittelee anomukset   
kokouksessaan 12.1.2010.
 
*****************************************
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TYÖHÖN KUTSU
 
Seuratoiminta tarvitsee tekijöitä – työtä vailla olevat, varsinkin nuoret tarvitsevat     tekemistä !  
Työttömien nuorten syrjäytymisen loukkuun putoamisen estäminen on maan tulevaisuuden kannalta 
erittäin tärkeää.
 
Jos sinulla on tiedossasi joku ihminen, joka haluaisi töihin tai tarvitsisi harjoittelupaikkaa 
urheiluseurassa, voit ilmoittaa siitä piiritoimistoon. Kaiken ikäiset     työnhakijat !     Etsimme hänelle   
sopivan seuran ja tehtävän.
 
Jos sinulla on tiedossasi seura, johon tarvittaisiin työntekijää (ohjaajaa, toimistoihmistä, 
arpamyyjää..) voit ilmoittaa siitä piiritoimistoon. Etsimme seuralle sopivan henkilön.
 
Tulikohan luvattua liikaa.     No ainakin     yritämme !  
Molempia ”tarvitsijoita” kyllä maailmassa on, vaikeinta on saada tarpeet kohtaamaan, mutta mitään 
ei maailmassa tapahdu, jos ei yritetä. Itse asiassa työntekijöitä vailla olevia seuroja löytyy jo nyt 
esimerkiksi Kuopiossa, löytyykö omasta seurasta tai tuttavapiiristä työnhakijoita?
Erilaisia palkkaamisen tukimuotoja on olemassa.
 
Erityisesti nuoria koskien!     Vaikka sopivia töitä ei seuroissa heti löytyisikään, mukaan   
ilmoittautuneille nuorille voidaan järjestää muuta yhteistä toimintaa.
 

   CSIT:n     Maailmankisat Tallinnassa 1.-7.7.2010  
 
Kansainvälinen Työläisurheiluliitto CSIT järjestää seuraavat suuret kisat ensi vuonna Tallinnassa, 
minne odotetaan tuhansia urheilijoita 3 eri mantereelta. Kilpailijat ilmoittautuvat oman lajijaostonsa 
kautta, mutta piiri tulee järjestämään Maailmankisoihin myös muutaman päivän turistimatkan 
bussikuljetuksella.
Tästä tarkemmin heti vuoden alussa.     Laittakaa kuitenkin jo korvan taa!  
 
******************************************
JOY GAMES, Seinäjoki 6.-7.2.2010
TUL:n nuorisotapahtumaketju jatkuu, ja seuraava tilaisuus on Pohjanmaalla.
Lajeja ainakin jalkapallo, salibandy, pöytätennis ja sulkapallo.
 
Kaikki tiedot Seinäjoen     Joy     Games’eista:  http://WWW.joygames.fi/?p=194  
Seinäjoellekin järjestetään yhteiskuljetus, jos on tarvetta  .  
****************************************
 
KONTTAISEN ALET
 
Liitteessä asiaa     Retki-Konttaisen     ale-hinnoista ja joululahjavihjeistä.  
Netistä tiedot,     www.rukakonttainen.fi  

 
***************************************
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LIITTOJUHLA DVD
 
Piiritoimistosta voi lainata viime kesän TULE2009- Liittojuhlan     pääjuhlasta tehtyä     dvd-  
tallennetta.
 
Jos joku seura tai yksityishenkilö haluaa tilata ko. filmin ihan omaksi, voimme valmistaa sen 
hintaan 5 euroa/kpl.
*****************************************
 
TOIMISTON AUKIOLO VUODEN VAIHTEESSA
 
Olen vapailla 21.12.2009- 10.1.2010.
Luen sähköpostit ko. aikana harvakseltaan, mutta puhelimella voi tavoitella.
 
Toivotan omasta puolestani kaikille mukavaa, lämmintä, kaunista….JOULUA ja VUODEN 
VAIHDETTA.
 
PS. Vielä muistutukset

 Aprilliristeilyn hyttivaraus 21.12. mennessä  
 seuran voimassaolevat yhteystiedot     piiritstoon  

*****************************************
      
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
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