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Hyvä Piiriväki,
Kevät meni vilauksessa ohi, toukokuun kirje jäi väliin. Paljon on tapahtunut kevään aikana.

Valtakunnan suuret liikuntajärjestöjen rakenneuudistukset alkavat hahmottua.
Kuten aikaisemmin on kerrottu, TUL on mukana uudistuksissa, jos sillä saadaan karsittua todelliset 
päällekkäisyydet pois ja parannettua todellista seurojen tukemista. Sen sijaan pelkkään huippu-
urheiluun suuntauvassa toiminnanuudistuksessa TUL ei ole mukana.
TUL:n noin tuhannessa seurassa tehdään vapaaehtoisvoimin arvokasta ohjaus- ja valmennustyötä 
huomioon ottaen eri-ikäiset ja erilaiset liikkujat. Seuroissa mahdollistetaan eteneminen aina 
huipputasolle saakka, mutta suurin panos on varmaan kuitenkin tasa-arvoisessa ”kaiken kansan 
liikuttamisessa”.

Seuratoiminnan kehittäminen on v 2010 liittokokouksen strateginen valinta. Organisaatiota on 
muokattu ja keskitytty valittuihin painopistealuesiin – palvelu-, koulutus- ja liikuntatoimintaan.
TUL:lla on tällä hetkellä noin 30 työntekijää, niistä piireissä 15. Liittotasolla toiminta jakautuu 
liikuntatoimintaan (liikuntapäällikkö Irja Appelroth), koulutustoimintaa (koulutuspäällikkö Veli-
Tapio Kangasluoma) ja palvelutoimintaan (kehittämisjohtaja Sari Virta). Nuo suluissa olevat siis ao. 
sektoreiden johtajat. 

Piirien alueilla toimitaan entiseen malliin, toiminnanjohtaja auttaa seuroja kaikessa tarvittavassa 
(resurssien ja taitojen rajoissa).

Työväen Urheiluliitossa jäsenseurat päättävät liiton asioista joka kolmas vuosi kokoontuvassa 
liittokokouksessa. Seurat siis päättävät, mihin suuntaan toimintaa halutaan kehittää!
Muistutan teitä jo nyt, että seuraava TUL:n liittokokous on toukokuussa 2013 Kemissä.

Ennen Kemin liittokokousta on monta muuta tilaisuutta, missä seurat voivat vaikuttaa toiminnan 
suuntaan. Jokainen osallistuminen liiton tai sen jäsenseuran tapahtumaan on kannanotto TUL:n 
tulevaisuuteen. Jokainen seuran päätös järjestää toimintaa, mihin paikkakuntalaiset voivat helposti 
osallistua – riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta, on myös kannanotto.

Koko syyskuun kuntokausi – Liikkeelle!

on koko TUL:n yhteinen juttu. Starttitapahtuma on samaan aikaan jokaisessa 15 
piirissä. 
Savon piirin startti tapahtuu 1.9. Kiuruvedellä !

Startin jälkeen liikutaan sitten entistäkin aktiivisemmin koko kuukausi. Tavoitteena on vähintään 40 
seurojen tapahtumaa. Kerään kaikkien tapahtumien tiedot yhteiseen kalenteriin. Koko valtakunnan 
tapahtumatiedot ovat nähtävissä www.tul.fi -sivuilla. Jotain kilpailua piirien kesken on viritelty. 
Joka tapauksessa IHAN JOKAINEN OSALLISTUMISKORTTINSA TÄYTTÄNYT HLÖ 
OSALLISTUU PALKINTOJEN ARVONTAAN!  

Nyt siis tarvitsen seuroilta tiedot järjestettävistä tapahtumista (väh. 1/seura), että voin 
toimittaa materiaalit.   Ja muistattehan, että voin tulla ideoimaan tapahtumia kanssanne, jos 
haluatte.

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/


KALENTERIA
16.6. Pekan Kymppi, koko perheen juoksutapahtuma Keiteleellä
11.8. Av. TUL:n petankkimestaruuskilpailut, Varkaus
1.9. Liikkeelle! Startti Kiuruvedellä
1.9. Kiuruveden Teräksen 90-vuotisjuhla
1.-2.9. Av. Yleisurheilun  KYVYT ESIIN TUL-mestaruuskilpailut, Leppävirta
16.9. Av. TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, Leppävirta
Lisätietoja piiritoimistosta

Minä lomailen kahteen eri otteeseen heinäkuussa. Sähköpostilla tavoittaa parhaiten (anna-
maija.piippo@tul.fi)

Kaunista rentouttavaa kesää kaikille !
Liikuttavin TUL-TERVEISIN  

Anna-Maija Piippo
vt.toiminnanjohtaja

TUL:n henkilörekisteri

Liitossa ollaan rakentamassa yhteistä rekisteriä, johon liitetään kaikki yhteystiedot samaan paikkaan. 
Näin ollen myös Savon piirin seurojen minulla olevat osoitteet tulevat muidenkin piirien ja 
lajijaostojen käyttöön yhdellä kertaa. Tämä helpottaa niiden ajantasalla pitämistä. Jos vain 
muistaisitte kertoa uudet osoitteet heti niiden muututtua.

Samaa rekisteriohjelmaa tullaan mahdollisesti tarjoamaan jatkossa myös seuroille pienellä maksulla. 
Jos olette harkitsemassa jäsenrekisterin / laskutusohjelman rakentamista, kehoitan odottamaan 
muutaman kuukauden. Josko tämä yksi ja sama systeemi palvelisi myös kaikkia seuroja.

TUL uutisviesti

Liiton ajankohtainen nettikirje on nykyään Uutisviesti. Sen voi jokainen tilata kätevästi netistä 
www.tul.fi  klikkaamalla sivun oikeassa laidassa olevaa Tilaa Uutisviesti- logoa.

TUL Joy Games , Porissa 24.-28.10.2012   

Tämä on yksi ”erittäinkin kantaaottava” tapahtuma, eräänlainen vuosittainen mm-tapahtuma, minkä 
pitäisi olla ao lajiseurojen kalentereissa kissan kokoisilla kirjaimilla ja arvojärjestyksessä 
ensimmäisenä !

Porissa lajeista mukana mm poikien ja tyttöjen jalkapallo, lentopallo, shakki, sulkapallo, uinti, 
maastojuoksun TUL mestaruuskilpailut ja ay-keilailun SM kilpailut.
Ja lisäksi tietenkin perinteinen taidetapahtuma, missä ei ole mitään rajoja.
Kaikki tapahtumatiedot lomakkeineen löytyvät osoitteesta www.joygames.fi.

Ohjelmassa on myös FUN Games -elämysleiri 10-13 vuotiaille. Jos koulun syysloma sattuu tuolle 
viikolle, niin suosittelen osallistumista. Elämyspankkiin mahtuu aina!

Savosta järjestetään yhteiskuljetus, jos kyytiin tulijoita on vähintään 25.
TÄMÄ ON TIEDUSTELU KYYTITARPEESTA / HALUKKUUDESTA. 

Vastaukset viimeistään 15.9. mennessä.

http://www.joygames.fi/
http://www.tul.fi/

	Tässä kirjeessä:

