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SEURAKIRJE joulukuu 2014

Tässä kirjeessä:
• Yleistä
• CSIT:n Maailmankisat Italiassa
• TUL Joy Games Jyväs-Seudulla
• Vuosilomakkeet
• Aprilliristeily
• Piirien erityiset
• HotSport – PINS'eillä varainhankintaa
• Toimisto ja vapaat
• Tapahtumakalenteria

YLEISTÄ LIITTOASIAA

TUL Valtuusto kokoontui Porin Seurapäivien yhteydessä päättämään mm v 2015 toimintasuunnitelmasta. 
Päätöksissä ja kokouksen julkilausumassa  korostuu TUL:n toiminnan painottuminen yhä enemmän 
harrasteliikuntaan. VALOn jäsenyyshaku on vielä auki, ellei sitten hallitus tätä kirjoittaessa tee siitä 
päätöksiä. 
Muista asioista keskustelutti valtuutettuja eniten aluemalliin siirtyminen. Samanlaisten  systeemien 
toteuttaminen kaikilla neljällä alueella ei suju kättä heilauttamalla. Tahtotilaa ainakin yhteistoimintaan 
löytyy kaikilta, ja meillä Järvi-Suomessahan se onkin jo tätä päivää.
Kenttäväeltä kaivataan silti edelleen kommentteja ja parannusehdotuksia niin aluetoimintaan kuin 
muuhunkin seurojen palveluun liittyen.

TUL Järvi-Suomen piireille laaditaan ensi vuodelle yksi yhteinen toimintasuunnitelma. Siihen tulevat 
mm kaikki alueella toteutettavat TUL- ja aluemestaruuskilpailut, yhteiset koulutukset ja tapahtumat. Näin 
säästetään työntekijöiden (joita ei olla lisäämässä) aikaa ja voimia tärkeimpään, eli seurojen palveluun. 
Muitakin tehtävien uudelleen jakoa saattaa olla luvassa. YT-neuvottelut siltä osin ovat parhaillaan 
käynnissä. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSIT:n MAAILMANKISAT ITALIASSA 7-14.6.2015 

TUL on yksi  suurimmista Kansainvälisen Työläisurheilujärjestön CSIT:n jäsenistä, ja TUL:sta  kisoihin 
osallistuukin aina suuri joukkue. Huomattavaa on, että  Suomesta vain  TUL:n jäsenseuroihin kuuluvat 
urheilijat pääsevät kisaamaan järjestön mestaruuksista. Judo on yksi CSIT:n virallisista lajeista. 
Neljännet Maailmankisat järjestetään Italian Lignanossa (Pohjois-Italiassa Adrianmeren rannalla).

Kilpailijat nimetään lajijaostoissa, mutta ihan kaikki halukkaat pääsevät mukaan nauttimaan paitsi 
aurinkorannoista niin myös ainutlaatuisesta kansainvälisestä ”työväen urheilun olympiatunnelmasta”. 
ESITTEESTÄ löytyvät ohjeet ja hinnat. Tarkempia tietoja saa liitosta tai piiritoimistosta. Ilmoittautumiset 
matkalle pitää tehdä jo tammikuussa !!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUL JOY GAMES 21.4., 5.2. ja 7.-8.2.2015 

…  siis täällä meillä Järvi-Suomessa. Tapahtumapaikat  Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.
TUL mestaruuskisat koripallossa, painissa, painonnostossa, ryhmätanssissa ja salibandyssä.  TJG-kisat 
jääkiekossa ja pöytätenniksessä. Lajiesittelyt judossa, karatessa ja kaikenlaisessa vesielementissä 
tapahtuvassa urheilemisessa.
Infoa tämän kirjeen liitteessä. Kilpailukutsut löytyvät osoitteesta: www.tuljoygames.fi 

http://www.tuljoygames.fi/
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Maailmankisat%20esite%20nettiversio%20marraskuu%202014.pdf
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/ID/582/TUL-on-harrasteliikunnan-puolestapuhuja-ja-edellakavija.aspx


VUOSILOMAKKEET

Syyskokoukset on sääntöjen mukaan pidetty marraskuussa. On aika päivittää seuratoimijoiden tiedot 
liittoon ja piiriin. Sekin on sääntömääräinen toiminto!
Liiton sivulta löytyvät lomakkeet niin yhteystietojen kuin myös toimintojen ilmoittamiseen.
Linkki lomakkeisiin on TÄSSÄ . Lähetän myös postissa tarvittaessa.
Toiminnoissa tärkein tieto on seuran jäsenmäärän ilmoittaminen. Sen mukaan määräytyy seuran 
edustajien määrä piirikokouksessa. 
Kiitän jo etukäteen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APRILLIRISTEILY 27.-28.3.

seilataan perinteisesti runsaalla TUL osanottajamäärällä Turusta Tukholmaan.
Ilmoittautumiset kaisa.nyberg@tul.fi  Samasta osoitteesta tai puh.numerosta 050 364 9412 myös 
tiedustelut. Hyttejä on rajallinen määrä, kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä.
Esite löytyy linkistä: http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Aprilliristeily%202015.pdf

Keski-Suomen yhteiskuljetusta järjestetään entiseen tapaan Saarijärveltä.
Kyytitiedustelut ja ilmoittautumiset piiritoimistoon tai Tapio Liimataiselle, puh 040 547 8894, 
jallu.liimatainen(at)gmail.com. Hinta varmaan suurin piirtein samaa luokkaa kuin aiemmin (n. 50 euroa ?)

Savon yhteiskuljetus järjestetään tarvittaessa. Tarkoittaa sitä, että sitovasti kyytiin halajavia ilmoittautuu 
tarpeellinen määrä. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIIRIEN ERITYISET
Savo;
Seurat voivat edelleen järjestää piirinmestaruuskisoja (aluekisojen lisäksi). Hakemukset piiritoimistoon.

Pieksämäki Volley on antanut jälleen seurojen käyttöön kaksi VIP-lippua naisten liigalentopallon 
kotiotteluihin. Liput saa piiritoimistosta.
….......................................................................................................................................................................
HOTSPORT – PINS'EILLÄ VARAINHANKINTAA

Liitteessä asiaa siitä, miten kaikki voivat hyötyä PINS-korteista. Perheet saavat omat PINSinsä esim 
majoituksista ja ruokailuista, seura saa PINSejä kaikista sen tiliin liitetyistä korteista... ja vielä kaikenlaisia 
alennuksia yms. Lisätietoa Kaisalta keskustoimistossa, kaisa.nyberg@tul.fi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOIMISTO JA VAPAAT
Piiritoimisto on suljettu pyhien ajan 22.12.2014 – 6.1.2015. Pidän kertyneet vapaat pois ennen uutta, 
suurten tapahtumien vuotta.

Toivotan teille kaikille 

Iloista, rauhallista, rentouttavaa, mukavaa.... JOULUN AIKAA !
..ja lunta.
Jatketaan menestystä taas ensi vuonna. 

Anna-Maija Piippo, toiminnanjohtaja 

TAPAHTUMAKALENTERIA (täydentyy toimintasuunnitelmassa)
24.1., 5.2., 7.-8.2. TUL Joy Games
27.-28.3. Aprilliristeily 
25.-26.5. TUL Veteraanipäivät Varkaudessa

mailto:kaisa.nyberg@tul.fi
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Aprilliristeily%202015.pdf
mailto:kaisa.nyberg@tul.fi
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/SeurajaTUL/Vuosi-ilmoitus.aspx
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