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SEURAKIRJE kesäkuu/2006
 
 
Kesä on tullut, ja osa seuratoiminnoista laitettu lepäämään. Kesälajien harrastajilla  sen sijaan on 
alkanut kiireisin vuodenaika.
 
 
Joitain toimintoja on kuitenkin kaikkien seurojen johtohenkilöiden muistettava tehdä myös kesän 
aikana.
…………………………………………………….
 
 
ANSIOMERKKI-anomukset 15.8. mennessä
 
Vuonna 2007 myönnettävät Opetusministeriön sekä TUL:n  ansiomerkkien anomuksia on syytä 
alkaa täyttää pikaisesti.
 
Liitteissä löytyvät ohjeet ja lomakkeet niin valtion kuin liitonkin merkkien anomiseen.  Löytyvät 
myös piirin kotisivuilta (www.tulsavo.fi / ansiomerkit
 
Merkki on hyvä tapa muistaa ansioituneita seuratovereita erityisesti seuran tai sankarin itsensä 
täyttäessä pyöreitä vuosia, joten kannattaa käydä läpi myös seuran jäsenrekisteri ja miettiä asiaa 
tältä kannalta.
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SYKSYN KUNTOVIIKOT 26.8.-8.10
 
Vielä on aikaa valmistautua Kuntoviikoille. Kuntoliikunta on yksi TUL:n painopistealueista ja 
terveysliikunta yhä suositumpaa kaikkien ikäluokkien parissa.
 
Kuopion Kuntoviikon avajaiset ovat Puijolla 16.9. klo 12 alkaen. Ohjelmassa on taas luvassa 
liikuntaa koko perheelle ja suvulle. Kuopiossa järjestelyihin osallistuu useampi seura- ainakin 
Petosen Nallet, Kuopion Kisa-Veikot, Kuopion Riento ja Kuopion Hiihtäjät.
 
  
Muut piirin alueen seurat, jotka tällä hetkellä ovat ilmoittaneet järjestävänsä tapahtumia, ovat 
Naisvoimisteluseura Jousi Mikkelistä, Keiteleen Kunto sekä mahdollisesti Kuvansin Kuohu, 
Leppävirran Urheilijat……??? Ketä muita ??
 
Monta ”mustaa aluetta” on, mutta onneksi on vielä aikaa ideoida ja suunnitella.
 
Liitosta saa ilmaista materiaalia sekä suunnitteluun että toteutukseen
.
 
  
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
 
JOY GAMES – TUL:n taidetapahtuma Seinäjoella 27.-29.10
 
Lajeina tämän vuotisessa nuorisotapahtumassa ovat
futsal, jalkapallo, jääkiekko, karate, keilailu, lentopallo, luistelu, nyrkkeily, pöytätennis, salibandy, 
shakki, sulkapallo, uinti
 
..ja omana lajinaan taidetapahtuma, mikä pitää sisällään mm. ryhmä- ja discotanssit, laululeikit.
Liike-, kuva- ja sana –osioihin puolestaan sisältyy lähes koko elämänkirjo.
 
Vaikka kyseessä on nuorisotapahtuma, ainakin maastojuoksussa ja shakissa näytti olevan myös 
veteraanisarjoja. Taidetapahtumassakaan ei ole yläikärajaa !!!
 
Siispä koko seuran jäsenistö kirjoittamaan runoja ja novelleja, maalaamaan tai valokuvaamaan…..
Lisää tietoa päivistä löytyy linkistä: www.tuljoygames.fi
 

http://www.tuljoygames.fi/


VETERAANIRISTEILY 17.-18.10.
 
perinteinen TUL:n veteraanien risteily järjestetään nyt jo 10. kerran. Tälle juhlaristeilylle – vaikka 
onkin vasta lokakuussa , on syytä ilmoittautua pian.  Tällä hetkellä varauksia on tehty jo yli 500!!
 
Ilmoittautumiset piiritoimistoon 1.9. mennessä.
Risteilyn hinnat;  B2 –hytti, aamiainen, buffet-lounas/päivällinen ja kahvi) 38 euroa/hlö
Savosta järjestetään oma, edullinen bussikuljetus, mutta siitä sitten myöhemmin.
 
 .....................................................................................................................................................
 
LOPPUKESÄN RETKI KONTTAISILLE
 
Ilmoittautumisaikaa Kuusamon matkalle on jatkettu kesäkuun loppuun. Matkan ajankohta on 22.-
25.8. Piiritoimiston järjestämä bussi kulkee reittiä Mikkeli-Pieksämäki-Varkaus-Kuopio….
 
Hinta (kuljetus, majoitus, ruokailu) on 120 euroa/hlö.
Tällä hetkellä ilmoittautumisia on sen verran vähän, että matka joudutaan perumaan, ellei 
lähtijöitä ilmaannu enempää.
 
Vaihtoehtona on myös pienemmän porukan kuntoliikuntamatka omin autoin .  Kaikki asiasta 
kiinnostuneet, mahdollisimman pikainen yhteys piiritoimistoon!
 

 
Nyt minä toivotan teille kaikille mukavaa kesää – sopivasti aurinkoa ja lämpöä liikkumista 
unohtamatta.
Heinäkuu on piiritoimistossa hiljaisempaa, mutta kännnykästä tavoittaa silloinkin.
 



 
               

                      Anna-Maija Piippo    vt. toiminnanjohtaja 
 

                                                               
 

                     
                      TAPAHTUMIA KALENTERISTA

heinäkuu
         1.7. Keitele-päivien saappaanheittokisat (KeitKu)
         19.7. TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton mest.kilp.(LepU)
 
elokuu
         22.-25.8. loppukesän retki Kuusamon Konttaisille
         26.-27.8. Kyvyt esiin – TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)

 
syyskuu
         9.9. Avoimet TUL:n saappaanheiton mestaruuskilpailut Leppävirta(LepU)
         10.9. Avoimet TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-

otteluissa, Leppävirta, (LepU)
         16.9. Kuopion Kuntoviikon avajaiset klo 12.00 Puijolla. Ohjelmassa mm. jumppaa, 

saappaanheittoa, petankkia, ohjattu kävelylenkki luonnonsuojelualueella. 
lasten   maastojuoksukisat

         16.9. Avoimet TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut saappaanheitossa 
ja  renkaanheitossa alkaen klo 10,             Kuopio, Puijo (LepU)

         17.9. Petosen Hölkkä Litmasen kentällä klo 13.00 (Petosen Nallet)
         22.9. 16. Kuvansin yöjuoksu (KuvKuohu)
         24.9. TUL Itä-Suomen maantiejuoksun mestaruuskilpailut, 79. 

Kylmämaraton  Kuopio  Väinölänniemi (KK-V)
 

lokakuu
         1.10. Avoimet TUL:n renkaanheiton mestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)
         7.10. Naisvoimisteluseura Jousen kuntopäivä naisille klo 9-16, Mikkelin lyseolla
         17.-18.10. TUL:n veteraanien risteily Turku-Tukholma, piirin bussi
         27.-29.10 Joy Games – TUL:n taidetapahtuma Seinäjoki
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