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SEURAKIRJE maaliskuu  2008 (Asiaa myös ay-väelle)
 
Tässä kirjeessä:
 

 Piiriväen seminaari ja sääntömääräinen vuosikokous Pieksämäellä 19.4.2008
 

 Seurakouluttajia etsitään
 

 Puheenjohtajapäivät Jyväskylässä 25.-25.5.
 

 Veteraanipäivät Seinäjoella  2.-3.6.
 

 Liittojuhla – matkarahojen keräysvinkit
 

 Liittojuhla – nettikauppa avattu
 

 Syksyn Kuntoviikkoihin valmistautuminen
 

 KKI ja Liiku terveemmäksi
 

 Tulevat tapahtumat
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PIIRIVÄEN SEMINAARIja sääntömääräinen vuosikokous Pieksämäellä 19.4.2008 klo 10 
alkaen
 
Seminaarin ohjelmassa on kolme puhujaa;
Projektipäällikkö Matti Kettunen / Liittojuhla-asiat  kaikenkattavasti
Hankepäällikkö Timo Pulkkinen /Seurojen työllistämisasiat, Työhön Kutsu –hanke sekä professori 
Hannu Itkonen / Liikuntakulttuuri murroksessa – seuraväki muutoksessa aiheella. Lisäksi 
käsitellään muita ajankohtaisia TUL-asioita.
 
Seminaari on seuraväelle maksuton, ja piiri tarjoaa vielä kaikille osanottajille keittolounaan ja 
kahvit.
 
Tärkeää on, että ilmoitatte seuran osallistuja-määrän 9.4. mennessä piiritoimistoon. Sopat 
tarjotaan vain ilmoittautuneille!!!
 
Ohjelma kirjeen liitteenä.
 
Kokoukseen voi tulla ilman  ilmoittautumistakin. Sääntöjen 8 §:n mukaan jokainen edellisen vuoden 
jäsenmaksunsa maksanut seura voi lähettää kokoukseen yhden (1) edustajan kutakin jäsenmääränsä 
alkavaa kahtasataa varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.

 
Kokousedustajavaltakirja asianmukaisesti alle-kirjoitettuna pitää olla esittää! Se löytyy tämänkin kirjeen 
liitteistä (vain ilmoitettujen yhdyshlöiden kuoressa).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

http://www.tulsavo.fi/2008seminaari_ohjelma.htm
http://www.tulsavo.fi/2008seminaari_ohjelma.htm
http://www.tulsavo.fi/08piirikokous.php


SEURAKOULUTTAJAT HAUSSA
 
Savon piiri tarvitsee edelleen lisää kouluttajia – niin järjestö, nuoriso, kuntoliikunta- kuin laji –sellaisia. Jos 
sinulla on vähänkään kiinnostusta kouluttautua opettamaan muita, niin ota yhteyttä 
piiritoimistoon. Esim liikuntaneuvojaksi voi opiskella oppisopimuksella ja ”oppimisseuroja” piirin alueelta 
takuulla löytyy, ja nuoret, koulutetut urheilukouluvetäjät saavat kokemuslisäpisteitä hakiessaan 
opiskelupaikkaa.
 
*********************************************
 
PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT JYVÄSKYLÄSSÄ  25.-26.5.
 
Kaikille TUL:n nykytilanteesta  ja tulevaisuudesta kiinnostuneille järjestetään valtakunnalliset 
Puheenjohtajapäivät Jyväskylän Rantasipi Laajavuoressa.
Tarkempi ohjelma ym esitteet tulevat lähiaikoina, mutta ajankohta kannattaa laittaa jo nyt allakkaan !!
TUL:n valtuusto ja hallitus kokoustavat myös samassa paikassa samana viikonloppuna. Nyt on siis tilaisuus 
tavata liiton korkeimman tason vaikuttajia ja kertoa omat mielipiteet suoraan päätöksiä tekeville.
**********************************************
 
VETERAANIPÄIVÄT SEINÄJOELLA 2.-3.6.
 
Piirin veteraanijaoston tämän vuotisessa toiminta-suunnitelmassa tärkein tapahtuma on matkata suurella 
joukolla TUL:n perinteisille Veteraanipäiville.
Jo ihan oppimismielessäkin !  Vuoden 2010 päiviä on nimittäin kaavailtu Savon piiriin, ehkäpä Kuopioon.
 
Päivien ohjelmaan kuuluvat ainakin petankkikisat (jotka tänä vuonna ovat muuten kaksipäiväiset), 
kädentaito-näyttely ja pääjuhla. Kaiken kaikkiaan leppoisaa, ”entisten nuorten” yhdessäoloa, tuttujen 
tapaamista ja vanhojen hyvien aikojen muistelua. Pikkuisen kisailua, ettei nivelet jäykisty. Kirjeen liitteenä 
esite ja ilmoittautumislomakkeet.
HUOM!  Palautettava 20.4. mennessä.
*****************************************
 
LIITTOJUHLAT LÄHESTYVÄT – OLETKO VALMIS ?
                          
   www.tule2009.fi

 
 

Periaatepäätös seuran osallistumisesta TUL:n 11. Liittojuhlille on toivottavasti jo tehty !!?
Yhdyshenkilöilmoittautumisia otetaan koko ajan vastaan Tampereen kisatoimistossa.
Matkakassan kartuttamiseksi on tulossa ainakin Halisko-arpoja ja Sporttikalentereita. Suunnitelmat 
myös talouden osalta on hyvä olla ajoissa valmiina. Myös kuntapäättäjiin kannattaa olla yhteydessä 
ennen budjettien laatimista. Useimmissa kunnissa seuraavan vuoden budjettien valmistelu alkaa 
elokuussa, joissakin tosin jo toukokuussa.
 
50 lajin kisojen , kansainvälisen nuorisoleirin ja monipuolisten kulttuuritapahtumien lisäksi v.2009 
veteraanipäivät sijoittuvat myös Liittojuhlille, 12.6.
******************************************
 

http://www.tule2009.fi/


LIITTOJUHLIEN NETTIKAUPPA AVATTU
 
Oletteko muuten huomanneet, että TULE 2009 tuotteiden myynti on alkanut netissä. Virallisille 
liittojuhla-asuille on omat sivut. Halisko –tarroja voi tilata seuran nuoremmalle väelle 
Verkkokaupasta.
 
******************************************
 
SYKSYN KUNTOVIIKOT 30.8.-12.10.
 
ovat edessä myös yllättävän nopeasti.
Valtakunnallisissa tavoitteissa on 250 tilaisuutta ja 17000 osallistujaa. Savon piirin alueelle mahtuu 
ainakin 10 tapahtumaa.
Teemana on edelleen ”Kevennä ja Liiku”. Terveys- ja kuntoliikunta on suositumpaa kuin 
milloinkaan ja yksittäinen tapahtuma on helppo tapa saada ihmisiä mukaan myös jatkuvampaan 
liikuntaan ja sitä myötä ehkä myös muuhun seuratoimintaan.
Takavuosien 10viikon Kuntokuurit toimivat jo silloin, vaikka olivatkin ajastaan edellä. Mikseivät 
toimisi nyt?  Alkuun kaikille kuurilaisille Kevennä ja Liiku-kurssi, jota TUL:n Kuntojaosto vielä 
tukee 10 eurolla/osallistuja…
Tai sitten yhden päivän juttu, koko kylän väki koolle kävelylle, pyöräilemään, arvuuttelemaan puu- 
tai lintulajeja…. Yhteistyökumppaniksi paikallinen pyöräkauppias, apteekkari….
 
Kevään aikana järjestettävissä Ideatalkoissa (joihin voi ”tilata” vetäjän) laaditaan kaiken kattavat 
suunnitelmat valmiiksi syksyä varten.
Jos haluaa suunnitella ihan oman väen kesken, voi 
pelkän suunnittelupaketinkin  tilata piiritoimistosta.
 
 
KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ ja LIIKU TERVEEMMÄKSI
 
Julkinen talouskin tukee terveysliikuntaa, vaikka enemmänkin voisi tukea, kun ajattelee 
hoitomenojen kasvua kunnissa. Panostamalla ehkäisyyn sairauksien hoitomenoja voitaisiin 
pienentää.
 
Tukea terveyttä edistävään liikuntaan on saatavissa esimerkiksi  KKI-rahoista. Vaikka yksittäiseen 
tapahtumaan ei tukea voi saada, niin esim. Syksyn Kuntoviikolla aloitettuun 
säännöllisempään aikuisten  kuntoiluryhmään ja ennen kaikkea aikaisemmin liikkumattomien 
liikuttamiseen  voi.
Viimeinen hakemusten jättöpäivä on jo 31.3. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät netistä www.kki.likes.fi -
> Hankekilpailu.
 
Ja muistattehan taas maailmanlaajuisen Liiku Terveemmäksi –päivän, joka tänä vuonna on 10.5. 
teemalla Liiku raittiissa ilmassa. Kannattaa rekisteröityä sivuilla www.liikuterveemmaksi.fi, joille 
näin saa oman tapahtuman ilmoituksen maksutta mukaan.
 
 Hyvää, liikunnallista kevättä ! Nähdään suurella joukolla Pieksämäellä 19.4.
t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja

 

http://www.liikuterveemmaksi.fi/
http://www.kki.likes.fi/


 
 Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

16.3.2008 Av. TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskisat, Leppävirta (kisakutsu)

28.-29.3. Aprilliristeily. Bussikuljetus Varkaudesta Pieksämäen, Mikkelin kautta Turkuun ja takaisin.

30.3.2008 Av. TUL:n Savon piirin painonnoston pm-kilpailut (kutsu)

6.4.2008 kansallinen Välimeren kierros -hölkkä. Samalla avoimet TUL:n Itä-Suomen 
maantiejuoksun mestaruuskilpailut (kutsu)

16.4.2008 klo 13 Piirin veteraanien tapaaminen piiritoimistolla Varkaudessa.

19.4.2008 PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS ja seurajohdon seminaari 
Hotelli Savon Solmu, Pieksämäki

3.5.2008 Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun mestaruuskilpailut, 
Sorsakoski (kilpailukutsu)

Nassikkapainin ohjaajakurssi Sorsakoskella 10.5.

4.5.2008 Av. TUL:n Savon piirin renkaan/saappaanheiton mestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kilpailukutsu)

18.5.2008 Saappaanheiton Savo Cup Kuopionlahden kentällä klo 10. (lisää)

7.-8.6.2008 Avoimet TUL Itä-Suomen yleisurheilun mestaruuskilpailut,
Leppävirta (kutsu)

16.-17.8.2008 Saappaanheiton SM-mestaruuskisat, Kuopio (lisää)

30.-31.8.2008 Avoimet TUL Itä-Suomen Kyvyt Esiin aluemestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kutsu)

 
 

http://www.tulsavo.fi/08kyvyt_esiin.htm
http://www.tulsavo.fi/08smsaapas.php
http://www.tulsavo.fi/08alueyu_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/saapascup_kkv.php
http://www.tulsavo.fi/08rensaapas_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/nassikkapainikurssi.php
http://www.tulsavo.fi/08pmmaastot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08piirikokous.php
http://www.tulsavo.fi/08valimerenkierros_lepu.php
http://www.tulsavo.fi/08painonnosto_kutsu.htm
http://www.tulsavo.fi/08pmpilkit.htm
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