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 SEURAKIRJE maaliskuu 2007
 
 
PUNKAHARJUN SEMINAARI
 
TUL:n Itäisten piirien yhteinen kehittämisseminaari Punkaharjulla poiki monia uusia 
kehittämiskohteita, joihin palataan tarkemmin pitkin vuotta.
 
Ensimmäinen tulee olemaan puheenjohtajille ja laji-ihmisille järjestettävät ”aivosolujen 
kokoontumisajot” Leppävirralla 4.-5.5.
Tilaisuus aloittaa kolmen vuoden Seurakehittämishankkeen, josta mukaan lähtevät TUL-seurat 
voivat saada työkaluja ja tukea toimintansa uudistamiseksi.
 
Hankkeeseen kuuluu mm. seuraohjaajien ja johdon koulutusta, 
nuorten toimijoiden  mukaan saamisen opastusta, seurakäytäntöjen päivittämistä nyky-yhteiskunnan 
vaatimuksiin jne…
Yksittäisen seuran tarpeet määrittävät aina tarkemman sisällön.
 
Kehittämiskohteena voi myös olla osa seurasta, jos niin halutaan, esim. yksittäinen lajijaosto, 
nuorisotoiminta…
 
Suomi on jaettu neljään TUL-alueeseen, joissa kussakin toteutetaan omaa hankettaan. 
Näillä näkymin  Savon kanssa yhteistyössä ovat Karjala, Saimaa ja Keski-Suomi.
 
Tulen kevään aikana vierailemaan seuroissa kertomassa hankkeesta muiden ajankohtaisten asioiden 
lisäksi. Kukahan ehtii tehdä ensimmäisen ajanvarauksen ??
Laitetaan  siemenet itämään !
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EDUSKUNTAVAALIT
 
Ja siemenistä ja kehityksestä puheen ollen. Olettehan aikeissa äänestää ?
Yhteiskunnassa tapahtuu nykyisin niin paljon ja niin nopeasti, että kaikki sektorit tarvitsevat omat, 
asiansa tuntevat edustajansa  pitämään huolta ko. alan asioista.

Niin myös liikunta ja urheilu.
Onneksi ainakin toistaiseksi esim yhdistysten tilintarkastajavaatimukset torjuttiin eduskunnassa.
KHT-tilintarkastajan käyttö joka vuosi ja vapaaehtoistyön verottaminen söisivät melko pian pienen 
seuran resurssit, veisi viimeisenkin innon seuratyöhön ja tappaisi lopulta koko ns. kolmannen 
sektorin.
 
Muistakaa käydä antamassa äänenne – mieluiten liikunta- ja urheilumyönteiselle edustajalle.
Jos ette ole vielä päättäneet, niin Savon piirin toiminnoissa mukana olleita (minun tiedossani) ja 
muutenkin TUL-asiat sydämessään kantavia, ovat esimerkiksi seuraavat  ehdokkaat:
nro 2  Mia Hahtala-Koponen (SDP)

12 Arto Seppälä (SDP)
19 Lasse Korhonen (KD)
66 Matti Semi (VAS)
69 Erkki Virtanen (VAS)
 

Varmasti muitakin ”tolokun immeisiä” löytyy.
 
PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 18.4.
 
Äänestämään saattaa päästä myös Kuopiossa Hotelli Rauhalahdessa keskiviikkona 18.4.2007 klo 
18.30 pidettävässä piirikokouksessa.
Kokouskutsu lomakkeineen on lähetetty edellisessä kirjeessä, ja lähetetään pyydettäessä 
uudelleenkin.
Kokouksessahan valitaan tänä vuonna myös piiri-hallituksen jäsenet seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 
sekä edustajat TUL:n liittokokoukseen 9.-10.6.2007.
Esityslomakkeiden palautus piiritoimistoon 26.3. mennessä.
 
 
VETERAANIASIOITA
 
Liitteenä on paksu paketti veteraanitoimista, mm TUL:n Veteraanipäivistä Vantaalla 4.-6.6.
(www.tulvantaa.fi)
Toivon, että seurajohto ei laita esitteitä suoraan öööö-mappiin, vaan antaa ne eteenpäin vaikkapa 
sille ikäihmiselle, joka oli seuratoiminnoissa mukana aikaisemmin, muttei ehkä enää löydä itselleen 
sijaa kovassa lajitoiminnassa.
TUL:n ideologiaanhan kuuluu tarjota toimintaa tasapuolisesti kaikille haluaville 
pienellä osallistumiskynnyksellä,   vauvasta vaariin. Tämä olisi vaikkapa niille vaareille ja 
mummoille.
 
Tosin matkalle  otetaan mukaan kyllä kaikki halukkaat ikään katsomatta. Siis vaikkapa 
junioripalloilijat voivat lähteä Tallinnan risteilylle, jos kiinnostaa.
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KESÄLEIRI KARTTULASSA
 
Samoin vastavuoroisesti Syvänniemellä 7.-10.8.pidettävälle, perinteiselle lasten ja nuorten leirille 
voi tulla mukaan myös varttuneempi väki.
 
Leirille ei ole suunniteltu mitään lajiohjelmaa, mutta jos joku porukka haluaisi sinne esim yu-
lajivalmennusta, niin siitä olisi hyvä tietää jo hyvissä ajoin ennen kesää. Laittakaa viestiä 
piiritoimistoon!
  
Nyt ei muuta, kuin hyviä ulkoilukelejä edelleen.
Liikkukaa omaksi iloksenne ja terveydeksenne !
   
t Anna-Maija Piippo
vt. toiminnanjohtaja
                                                                          
                                                                                        
                            TAPAHTUMIA KALENTERISTA

         maaliskuu
         9.-11.3. Joy Games’it Kemissä
         15.3. Av. TUL:n Savon piirin mestaruushiihdot Leppävirta (LepU)
         21.3. veteraanijaoston kokous, Pieksämäki
         25.3. Av. TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskilpailut, Leppävirta (LepU)
         29.3. piirihallituksen kokous piiritoimistolla, Varkaudessa
         30.-31.3. Aprilliristeily
         31.3. Avoimet TUL:n Savon piirin painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (LepU)
 
         huhtikuu
         18.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous Kuopio
         20.4. Vauhdittomien sisähyppyjen piirinmestaruuskilpailut Sorsakoski (SorTe)
         21.-22.4. TUL:n naisten ja miesten salibandymestaruusturnaus, Varkaus (VarTa)
         28.-29.4. Avoimet TUL:n voimanoston yleisten sarjojen mestaruuskilpailut   Leppävirta (LepU)
 
         toukokuu
         4.-5.5. Seurakehittämishanke, Leppävirta (puheenjohtajat, lajivetäjät)
         9.5. veteraanien kevätretkipäivä Sorsasalo, Kuopio
         12.5. painin Savo-Karjala –alueen pm-kilpailut, Sorsakoski
 
         kesäkuu
         3.6. Avoimet TUL:n Savon piirin saappaanheiton mestaruuskilpailut Vokkolan kentällä 
,Leppävirta  (LepU)
         4.-6.6. TUL:n veteraanipäivät Vantaalla, risteily Tallinnaan
         5.-9.6. Kansainvälinen TUL Joy Games leiri Pori
         9.-10.6. TUL:n liittokokous Porissa
         16.-17.6. Avoimet TUL:n veteraanien yu-kilpailut ja TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut 
N/M  ja          17vuotiaat. Leppävirta (LepU) 
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