
SEURAKIRJE kesäkuu 2008  
 Tässä kirjeessä:

 Yu-kurssi

 Konttaisen syysretki

 Kisatuotteet

 Tapahtumakalenteri

 KESÄPUUHAT

 Vaikka osa seuroista on vetäytynyt ansaitulle tauolle kesän ajaksi, niin pari juttua heti lomien 
jälkeen…
.’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

VALMENNUKSEN PERUSTEET -kurssi 22.-24.8.2008

 Leppävirralla järjestettävä peruskurssi  on tarkoitettu kaikkien lajien valmentajille, mutta erityisesti 
yleisurheilun parissa toimiville.

Kouluttajana tulee olemaan ammattivalmentaja Keijo Petäkoski Virkkalasta.

Hinta on nyt laskettu ”per osallistuja”, mutta putoaa, mitä useampi seura ja osanottaja 
saadaan mukaan.

Leppävirralta löytyy myös edullisia majapaikkoja.

 Tällaista mahdollisuutta huippuvalmennukseen ei ole usein tarjolla. Kannattaa siis tarttua 
tilaisuuteen ja ilmoittaa koulutukseen myös nuoret urheilijat.

Jatkokoulutusta on suunniteltu ensi keväälle.

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 RUSKARETKI   KONTTAISELLE 25.-28.9. (esite word-versio)

 Toteutetaan yhteiskuljetuksella Mikkelistä. Paikkoja on 26 nopeimmalle.  Toki kyytiin mahtuu 
enemmän-kin, mutta sänkypaikkoja Konttaisella on toistaiseksi vain 26. Vesihuolto valmistuu 
heinäkuun aikana, joten mökkien taso siltä osin nousee entisestään.

Ilmoittautumiset matkalle 22.8. mennessä piiritoimistoon.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

http://www.tulsavo.fi/08valmennus.htm
http://www.tulsavo.fi/konttaisretki.doc


 TULe 2009 KISATUOTTEET 

 Liitteenä ensi kesän liittojuhlan kisatuotehinnasto (nettiversion lukijoille hinnat piiritoimistosta)

Tämä on tarkoitettu nimenomaan kimppatilauksiin seuroille. Normaali nettikauppa toimii entiseen 
malliin ja löytyy osoitteesta www.tule2009.fi/

 Samasta osoitteesta tilataan myös HALISKO -arvat.

Helppo tapa kerätä seuralle toimintarahoja, sillä 3 euron myyntihinnasta jää seuralle suoraan 45% = 
1.35 €.

TUL:n Savon piiri on myös ottanut seurojen puolesta ”vähimmäistilausmääräriskin”. Pienin määrä 
suoraan tilattaessa on 200 kpl, joita ei voi palauttaa.

Piiritoimistosta voitte tilata arpoja vaikka 10 kpl (sitä pienemmissä määrissä voitot hupenevat 
pankki- ja postimaksuihin).

Myyntivoitto jää tässäkin tapauksessa seuralle.

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 SYKSYN KUNTOVIIKKOJEN kalenteriin on nyt ilmoitettu seuraavat piirin alueen tapahtumat;

30.8. Kuopion Kuntoviikkojen Laituripilkit

16.9. Liikunta + terveys –aiheinen luento Kuopiossa

20.9. Liikkujan viikon kuntotapahtuma Varkaudessa

21.9. Petosen hölkkä Kuopiossa

Lisää tapahtumailmoituksia odotetaan piiritoimistoon sitä mukaa, kun ideoita ja päätöksiä syntyy.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 …JA muistettehan ANSIOMERKKIANOMUKSET 15.8. mennessä !! (lomakkeet ja ohjeet)

 Rekisteritietojen mukaan ensi vuonna juhlivia seuroja olisivat ainakin Juankosken Pyrkivä(1929), 
Kuopion Isku (-79), Kuopion Kuntoliikunta (-69), Mäntyharjun Jäntevä (-29), Pielaveden Alku (-
29). Noina vuosina merkitty yhdistysrekisteriin, voivat olla vieläkin vanhempia.

 Ja ennen juhannuskokkoja tiedoksi

  Piiritoimisto on kokonaan  kiinni 26.6.- 20.7.  välisen ajan.  Toki minut saa matkapuhelimesta 
hengen tähellisissä asioissa kiinni silloinkin (044-906 2144).  

http://www.tulsavo.fi/ansiomerkit.php
http://www.tule2009.fi/sivu/nettiarpa
http://www.tule2009.fi/sivu/liittojuhla-asut


 

AURINKOA ja SADETTA SOPIVASSA SUHTEESSA

ÄLKÄÄ KESÄLLÄKÄÄN UNOHTAKO LIIKETTÄ !

   t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja

 

 

Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

16.-17.8.2008 Saappaanheiton SM-mestaruuskisat, Kuopio (lisää)

30.8.2008 Kuopion Kuntoviikkojen LAITURIPILKIT (lisää)

30.-31.8.2008 Avoimet TUL Itä-Suomen Kyvyt Esiin aluemestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kutsu)

7.9.2008 TUL:n avoimet saappaanheiton mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

7.9.2008 Av. renkaanheiton TUL:n mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

14.9.2008 TUL Itä-Suomen avoimet aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, 
Leppävirta (kutsu)

16.9.2008  ”Liikunnan merkitys terveydelle” –luento Suokadun palvelutalo, Kuopio (järj. TSL:n 
opintojärjestö ja Kuopion Kuntoviikot)

20.9.2008  Kuntotapahtuma, Varkaus 

21.9.2008 Petosen hölkkä, Kuopio (kutsu)

25.-28.9.2008 Ruskaretki Konttaiselle
Object 1

http://www.tulsavo.fi/08petosen_holkka_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08heitot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08TULrengas.htm
http://www.tulsavo.fi/08TULsaapas.htm
http://www.tulsavo.fi/08kyvyt_esiin.htm
http://www.tulsavo.fi/08Laituripilkit.doc
http://www.tulsavo.fi/08smsaapas.php

