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TAVATAAN TAMPEREELLA !
 
Piirin yhteiskuljetus ei valitettavasti toteudu.
Mukaan olisi tarvittu 20 henkeä lisää.
 
Niille, jotka ovat menossa omilla tai seuran kyydeillä, toivotan ELÄMYKSELLISIÄ 
JUHLAPÄIVIÄ. Nauttikaa, seuraavan kerran sama on mahdollista aikaisintaan kymmenen vuoden 
kuluttua.
 
Pääjuhlan aikana parkkitilaa on varattu Hakametsän jäähallilta tai Treen messu- ja 
liikuntakeskukselta (Pirkkahalli). Ratinan stadionilla EI OLE juurikaan parkkitilaa.
 
Seuralipuilla on oma paikkansa kulkueessa.
Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.tule2009.fi tai soittamalla puh. 044-906 2141/Ismo 
Alhoniemi.
 
Edelleen kaikki tieto Liittojuhlasta löytyy netistä
www.tule2009.fi
 
 
PIIRIN KISAPASSITUKI
piirihallituksen lupaamat 5 euron tuet / lunastettu kisapassi maksetaan seuran tilille.
Seuran tulee toimittaa piiritoimistoon paitsi tilinumero, niin myös passin haltijoiden nimiluettelo.
  
******************************************

http://www.tule2009.fi/
http://www.tule2009.fi/


SYKSYN KUNTOVIIKOT
 
Liittojuhlan jälkeen aloitetaan Kuntoviikko-järjestelyt – ellei sitä ole jo tehty.
 
Valtakunnallisesti Syksyn Kuntoviikkoja vietetään  ajalla 29.8.-11.10. Kuopiossa 1.9.-27.9.
 
Savon piiristä tavoitteena on, että JOKAINEN SEURA järjestää vähintään yhden 
kunto-/terveysliikuntatilaisuuden syksyn aikana.
Se voi olla patikointi, pyöräily, sienestys yms ”yleiskuntoilu”-tapahtuma tai omasta lajista 
muunneltu juttu. Esim norsupalloa (jalista isolla jumppapallolla), kärppis (sulkapalloa 
kärpäslätkällä ja ilmapallolla), sählygolfia….paikkakunnan väelle.
 
Ideoita on maailma täynnä, ja lisää mahtuu.
Ilmoittakaa, jos tarvitsette vetäjää ideatalkoisiin.
 
Tapahtumat kootaan piirikalenteriin elokuun alussa.
Oman tapahtuman  voi ilmoittaa piiritoimistoon heti, kun se on tiedossa.
 
Seura voi myös haastaa piirin muita seuroja Kuntoviikko –kisaan. Parhaat 
ideat / eniten joukkoja keränneet tapahtumat tullaan noteeraamaan 
jollakin tapaa.
 
   
******************************************
ANSIOMERKKIANOMUKSET
 
Onko v 2010 mahdollisesti seuran juhlavuosi, viettääkö joku seuratoimija ehkä pyöreitä vuosia ..??
 
TUL:n ja Suomen Liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkianomukset pitää toimittaa 
piiritoimistoon 15.8. mennessä.
 
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät mm. netistä www.tulsavo.fi
 
******************************************
 
VETERAANIRISTEILY
 
TUL:n ikäihmiset seilaavat. tänä vuonna Tallinnaan,  19.-20.10
Ilmoittautumiset olisi pitänyt jo toimittaa liittoon 5.6. mennessä. Hyvä, jos joku ehti.
Laitan kuitenkin  esitteen tähän mukaan. Uskon, että saamme majoituksia ja laivapaikkoja 
myöhemminkin, jos kiinnostusta matkaan löytyy.
Tai teemme oman matkan.
 
Ilmoittakaa kiinnostuksestanne piiritoimistoon viimeistään elokuun aikana.
 
******************************************

http://www.tulsavo.fi/


SRM  -EDUT JÄSENJÄRJESTÖILLE
 
Kaikki TUL:n seurojen jäsenet saavat alennuksia retkeilymajoista.
Esim. Kaikissa  Suomen 70 hostellissa 2,50 alennus/hlö/vrk. 
Kansainvälinen hostellikortti jäsenhintaan 12 euroa/aikuiset, 5 euroa/juniorit (norm. 17 € ja 
10€).  Kun vanhemmat ostavat itselleen kv.kortin, lapset saavat omansa hintaan 2 €.
Ryhmäkortti (>10 hlöä) maksaa 50 euroa.
 
Lisäksi liitteen mukaisia kampanjaetuja.
Käyttäkää hyväksenne kesän matkoilla.
 
KONTTAINEN
 
on myös varteenotettava paikka kesän menoja suunniteltaessa.
TUL:n omaan, Kuusamossa Rukan kupeessa sijaitsevaan  Konttaiseen voi käydä 
tutustumassa netitse osoitteessa www.rukakonttainen.fi .Parempi tietenkin paikan 
päällä, esim mustikoita keräillen.
 
Retki-Konttaisen osakkeita voi edelleen ostaa.
Seuroille ja muille yhteisöille hinta on 500 euroa, ja yksityishenkilöille 200 euroa.
HUOM ! Osakkeenomistajat saavat alennukset hinnoista.
 
******************************************
SEUROJEN JUHLIA
 
Lopuksi onnittelut kesällä juhliville seuroille.
 
Juankosken Pyrkivä 80 vuotta, 11.7.2009
Pielaveden Alku 80 vuotta, 25.7.2009.
*****************************************
 
PIIRITOIMISTON KESÄ
 
Minä olen töissä Tampereella 5.-14.6. ja lomalla koko heinäkuun. Ainakaan noina aikoina 
toimistolla ei siis ole ketään. Mutta soittaa saa, puhelin kulkee mukana lomallakin.

http://www.rukakonttainen.fi/


Aurinkoista, liikunnallis-rentouttavaa  kesää !
t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja

 
 

 
KALENTERIa
11.7.2009 Juankosken Pyrkivän 80-vuotisjuhla, juhlapuhujana Pekka Hämäläinen
25.7.2009 Pielaveden Alku ry:n 80-vuotisjuhla, juhlapuhujana Esko Ranto
19.-20.10. TUL:n veteraaniristeily Tallinnaan
 
Kilpailukutsut
15.7.2009 TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton piirinmestaruuskisat, Leppävirta
22.8. Kalajuoksun SM-kilpailut, Leppävirta
29.8.2009 Av. TUL:n rullaluistelun ja –hiihdon mestaruuskilpailut, Leppävirta
5.-6.9.2009 Av.TUL Itä-Suomen KYVYT ESIIN kilpailut, Leppävirta
19.9.2009 Av. saappaanheiton TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut, Kuopio
20.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun heitto-ottelu, Leppävirta
7.11.2009 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta
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