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SEURAKIRJE maaliskuu/2006
 
PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
 
 pidetään Kuopiossa, Hotelli Rauhalahden Pihkova-kabinetissa 5.4.2005 klo 18.30 alkaen.
 
Jäsenmaksunsa maksaneet seurat voivat lähettää kokoukseen edustajia sääntöjen määräämällä 
tavalla (”1 edustaja kutakin alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi 
edustajaa”..”piirikokousedustajana ei voi olla hallituksen jäsen tai TUL:n päätoiminen 
työntekijä”). Jokaisella kokousedustajalla on 1 ääni.
 
Liitteenä kokouksen asialista sekä edustajavaltakirja vielä kertaalleen, jos on sattunut jonnekin 
arkistoitumaan.
 
TERVETULOA, kahvit pullan kanssa luvassa !
 
===================================
 
LIIKUNTAKERHOJEN RIEMUREPUT HAETTAVANA
 
K-kauppiaiden ja Silja Linen tukemia  liikuntavälinekasseja monipuolisille liikuntakerhoille voivat 
hakea kaikki lasten ja nuorten (6-12 vuotiaiden) kerhojen vetäjät. Myös useampi seura  yhdessä voi 
olla hakemassa välineitä samaan tai useampaan kerhoon. Aikaisemmin reppuja on voinut hakea 
vain 1-2 luokkalaisten iltapäivätoimintaan, mutta nyt ikähaitaria ja toimintakriteeriä on laajennettu.
Tukea voi hakea jo olemassa olevalle tai uudelle kerholle.
 
Hakulomake ohjeineen löytyy netistä 
osoitteesta http://www.nuorisuomi.fi/riemureput_monipuolinen
 
Kriteereinä Riemurepun hakemiselle on että, kerhossa harrastetaan liikuntaa monipuolisesti 
vähintään 3 eri toimintaympäristössä (sali, kenttä,
metsä, allas..) ja että ohjaajat osallistuvat  Nuoren Suomen ohjaajakoulutukseen.
LETE-urheilukoulut yleensä täyttävät vaadittavat kriteerit.
 
Jo yksistään edullisen koulutuksen vuoksi kannattaa reppuhakemus lähettää. Repun arvo on noin 
200 €.
Hakuaika päättyy 28.4.2006.
 
*****************************************
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TUL- JHL apurahat haettavana
 
TUL-JHL yhteistyötoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2006 valmennusapurahat. Apurahat on 
tarkoitettu huipulle tähtääville TUL:n seurojen urheilijoille.
Vapaamuotoisesta hakemuksesta ilmettävä:
- täydellinen nimi, hlötunnus, JHL-osasto, osoitetiedot, urheilulaji, seura ja parhaat saavutukset 
(vähintään nuorten SM-mitali)
Hakemukset 13.4. mennessä TUL:n keskustoimistoon osoitteella: Martti Kempas, PL 315, 00531 
Helsinki. Kuoreen merkintä TUL-JHL –apuraha.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 AKTIIVISET NUORET ??
 
Viime kirjeessä kaipasin yhteydenottoja seurojen nuoremmalta väeltä. Toivottavasti seuran 
yhteyshenkilö, jolle tämä kirje tulee, on välittänyt tiedon eteenpäin nuorisolle.
 
Piirien  nuorisojaostojen edustajat kokoontuvat 9.4. Tampereella pohtimaan TUL:n 
nuorisotoimintaa ja valmistelemaan vuoden 2009 Liittojuhlien nuorten osuutta.
  
Tilaisuus kestää klo 11-17 ja välillä
 annetaan ruokaakin.
 Ihme, ettei Savon piiristä löydy halukkaita lähtemään. Itsekin muinoin nuorisojaostossa toimineena 
voin kertoa, että siinä porukassa ei käynyt aika pitkäksi eikä tullut suru puseroon – jos tällaiset 
iänikuiset sanonnat sallitaan.
 
 
 
TULEVIA KILPAILUTAPAHTUMIA
 
26.3. Avoimet TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskisat, Leppävirta (LepU)
 
7.4. Avoimet TUL:n Savon piirin vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut, Sorsakoski (SorTe)
 
22.4. Avoimet TUL:n Savon piirin painonnoston pm-kilpailut, Leppävirta (LepU)
 
13.5. TUL:n Itä-Suomen aluemestaruusmaastojuoksut,  Keitele, (KeiKu)
 

 
Löytyisikö  joukkuelajeille  piirinmestaruuskilpailujen järjestäjiä ??

 
 
 



KOULUTUKSET
 
22.4. Kunto- ja terveysliikunnan peruskurssi ”Liikkujan startti”,
23.4. Kunto- ja terveysliikunnan peruskurssi ”Ohjaajan startti”
 
Molemmat em. kurssit kuuluvat pakollisina osioina Liikkujan Tutkinnon suorittamiseen ja 
soveltuvat, paitsi kuntoliikuntaseuroille myös kaikkien kilpalajien  vetäjille ja seuroille, jotka 
haluavat monipuolistaa tarjontaansa aina vaan kasvavan terveysliikuntakysynnän  suuntaan.
 

27.4. Huoltajakurssi, Varkaus (VarkUrhS, TUL Savo, Palloliiton Itä-Suomen piiri)
 
 
Seuran kehittämiskoulutukset
onnistuvat parhaiten, kun ne räätälöidään kulloisenkin seuran tilanteeseen.
Mikäli seuranne kaipaa / tuntee tarvitsevansa apuja toiminnan uudistamiseen , laajentamiseen tai 
muuten uutta voimaa seuran pyörittämiseen, ottakaapa yhteyttä tännepäin. Mietitään yhdessä, mikä 
on paras etenemistapa.
 
 
OIKEAT YHTEYSTIEDOT MYÖS NETTIIN
 
Muistuttelen taas niistä toimitsijaosoitteista….
 
Monet seurat pitävät vuosikokouksiaan näin maalis-huhtikuussa.
Jos seurajohdon nimet tai osoitteet muuttuvat, ilmoittakaa siitä tänne piiritoimistoon. Näin 
varmistetaan postin meno oikeaan paikkaan.
 
Toimitsijalomakkeesta otan tiedot myös piirin nettisivuilla oleviin  jäsenseuratietoihin. Ne ovat 
siellä kaiken maailman katsottavina, joten toivottavasti oikein !!
 
Voisitte käydä katsastamassa seuranne tiedot, ja jos muutostarvetta on, niin pikainen yhteys 
tännepäin.
Löytyvät tuolta: www.tulsavo.fi/jasenseurat
 
Jos ette halua jotain tietoa nettiin – esim jonkun henkilön puhelinnumeroa tai osoitetta, niin 
ilmoittakaa siitäkin. Olen alkanut muuttaa siellä olevia sähköpostiosoitteita  ilman suoraa mail-to –
yhteyttä oleviksi, etteivät roskapostin lähettäjät saisi niitä liian helposti imuroitua. 
Sähköpostin käyttö on kuitenkin kätevin, nopein ja halvin tiedottamistapa. Siksi toivoisin seurojen 
ilmoittavan kaikki mahdolliset mailiosoitteet tänne toimistoon, vaikkei niitä nettiin laitettaisikaan.
 
 
Kaikesta paasauksesta huolimatta.
 
Hyvää, aurinkoista kevättä ja maukasta pääsiäistä !
 

toivottelee
 
Anna-Maija Piippo
vt.toiminnanjohtaja
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