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SEURAKIRJE lokakuu 2007
 
 
LIITTOJUHLA- OSALLISTUMISKYSELY
 
TUL:n XI. Liittojuhlat järjestetään Tampereella 5.-14.6.2009. Tämä  kymmenen vuoden välein 
järjestettävä tapahtuma on aina koonnut paikalle kymmeniä, jopa satoja tuhansia ihmisiä.
Liittojuhlille osallistuminen on taatusti yksi ”suurimmista elämystalletuksista muistojen  pankkiin” !
 
TUL:n Savon piirin osallistumistavoitteeksi  Liittojuhlille on alustavasti kaavailtu 1000 henkeä.
Toivomme kuitenkin, että tavoite ylitetään roimasti.
 
Kirjeen liitteissä on kyselylomake, millä kartoitetaan sitä, kuinka suureen ylitykseen voisimme 
varautua.
Toivon, että vastaatte kyselyyn viimeistään marraskuun loppuun mennessä sähköpostilla, 
puhelimella, kirjeellä….
 
Luvut helpottavat järjestäjien  majoitus- ym. tilavarausten suunnittelua. Asian pohtiminen pistää 
myös seurassa Liittojuhlakipinän liikkeelle, ja kilpailuihin valmentautuminen (lähes kaikki lajit 
tulevat olemaan kilpailuohjelmassa), hengen nostatus ja varainkeruu voivat alkaa toden teolla.
                          

 

Liittojuhlista kaikki osoitteesta www.tule2009.fi

 

 
SYYSKOKOUKSET ja YHTEYSTIEDOT
 
Marraskuu on monella seuralla virallisen syyskokouksen aikaa. Muistattehan toimittaa mahdollisten 
uusien toimihenkilöiden osoitteet ym. tiedot tänne piiritoimistoon. Näin varmistetaan postien kulku 
oikeisiin paikkoihin.
  
Ja muistattehan myös, että vuosikokoukseen voi kutsua piiriedustajia (esim. toiminnanjohtajan 
tai  piirihallituksen jäseniä) kertomaan ajankohtaisista liitto- ja piiriasioista ?
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PIIRINMESTARUUSKILPAILUT ym.
 
Seurat voivat hakea ensi vuoden piirinmestaruuskilpailujen järjestämistä ilmoittamalla haluistaan 
piiritoimistoon  15.11. mennessä.     
 
Tänä vuonna piirinmestaruuksista on kilvoiteltu painonnostossa, vauhdittomissa hypyissä, painissa, 
yleisurheilussa, saappaan- ja renkaanheitossa, vauhdittoman moukarin heitossa. Hiihtokisat ovat 
vielä edessä, koska keväällä ei lumi riittänytkään.
Aluemestaruuksista kisattiin penkkipunnerruksessa ja maantiejuoksussa.
Saas nähä, minkälainen lista saadaan vuodelle 2008? 
 
Piirinmestaruuskisoja voidaan järjestää kaikissa niissä lajeissa, joiden harrastusta löytyy 
vähintään kahdesta  piirin seurasta.  Salibandy, Petankki  -kisat ?
 
TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskisojen järjestämisistä  päätetään Karjalan, Saimaan ja Savon 
yhteisessä yu-parlamentissa.
 
TUL:n mestaruuskisojen järjestämismahdollisuutta tiedustellaan liiton lajijaostoista, jotka 
lähettelevät omia postejaan suoraan lajiyhdyshenkilöille lajista riippuen vaihtelevasti.  
Esim. jalkapallojaosto kyselee parhaillaan Miesten TUL Cup 2008 karsintojen järjestäjiä. 
Hakemukset marraskuun loppuun mennessä! Jos oma jalkapalloseurasi ei ole saanut asiasta 
lajipostia liitosta, niin on syytä epäillä yhteystietojen puutteellisuutta.
 
TUL:n hallitus päättää 27.10. kokouksessaan uudet lajijaostojen kokoonpanot. Henkilölistat tullaan 
julkaisemaan varmasti ainakin TUL-lehdessä.
 
 
SEURAJUHLIA
 
Kuopion Riento ry  juhlii 100 vuotista taivaltaan 11.11. klo 14-16 Kuopion Työnkulmalla 
Maaherrankatu 25.
Tervehdysten vastaanotto ja kahvit klo 12-14. Mahdollisten esine- ja kukkatervehdysten sijaan 
toivotaan tuettavan nuorten toimintaa.
 
Sorsakosken Teräs ry järjestää 80-vuotis juhlapainit 17.11. klo 12 Sorsakosken koululla. 
Onnittelujen vastaanotto klo 11.20-11.50 ja mahdolliset SorTe:n muistamiset myös nuorisotyölle.
LÄMPIMÄT ONNITTELUT !
 
 Tottahan on, ettei nuorten toimintaan seurassa koskaan ole liikaa rahaa. Onneksi löytyy asiaan 
vihkiytyneitä vetäjiä.
 
Kutsut vielä liitteinä koko piiriväelle. Myöskään Sorsakoskella ei mene pelkäksi painiksi. Satun 
nimittäin tietämään, että Leppävirran kunnanjohtaja on tulossa avaamaan kisoja  ja juhlapuhetta 
valmistelee Hannu Kiminkinen.
 



 
VETERAANIT
 
lopuksi vielä muistutus piirin ikäihmisille.
Yhteiskokoontuminen ja jaoston kokous  piiritoimistolla Varkaudessa 14.11. klo 14.
Ehdotuksia ja toiveita ensi vuoden toiminnoista viimeistään kokoukseen!
                       
kauniita kuura-huuru –aamuja itse kullekin  
 Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
  
 
                                            TAPAHTUMIA KALENTERISTA

           
            lokakuu
         26.-28.10.  TUL Joy Games Turussa
         30.10.-1.11. SLU:n talouskoulutus, Helsinki
          
         marraskuu
         5.11. Etelä-Savon liikunta ry, syyskokous Mikkeli
         7,-8.11. TUL-henkilöstökoulutus, Tampere
         11.11. Kuopion Riennon 100 vuotisjuhla
         14.11. Piirin veteraanijaoston kokous, Varkaus
         17.11. Sorsakosken Teräs 80 vuotisjuhla ja juhlapainit
         21.11. Piirihallituksen kokous, Varkaus
         27.11. Pohjois.-Savon liikunnan syyskokous
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