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SEURAKIRJE maaliskuu 2011           
 
Tässä     kirjeessä:  

 
Piirin sääntömääräinen vuosikokous  
Parhaat urheilijat ja toimijat v. 2010  
Nuorisohanke  
Kesämatka     Rakvereen  
Tapahtumakalenteri  

------------------------------------------------------------
 
Aluksi kaikille hyvää tätä vuotta, jos en ole vielä muistanut toivotella.
Ja hyviä kelejä itse kunkin rakkaan harrastuksen parissa.     Sopivasti lunta, pakkasta,   
jäätä     …..kunnes taas kentät sulavat ja kuivuvat.  
 
Käytän tilaisuutta laittaa teille taas ihan paperinen Seurakirje, kun kokouskutsu pitää 
joka tapauksessa sääntöjen mukaan toimittaa jäsenseuroille kirjeenä.
 
Tätä ”virallista” kirjettä on siis tullut 1 kpl/seura !!!
Vastaanottajana pääsääntöisesti se yhteyshenkilö, jonka seura on ilmoittanut piiriin. 
Joillekin seuroille olen vaihtanut nimen, koska ilmoituksen parasta ennen päivä on 
mielestäni mennyt umpeen.     Jos tämä on kirje on tullut väärään paikkaan, ilmoittakaa   
siitä piiriin, niin saamme oikeat tiedot.     Ja tietenkin toimittakaa kirje seurassa oikealle   
henkilölle.
 
Tämä Seurakirje on siis poikkeuksellisesti paperilla. Seuraavat sitten taas 
sähköpostilla, mutta nekin ovat ihan yhtä tärkeitä viedä käsittelyyn 
seurassa.     Ja        vaikka     tässä ei määrällisesti olekaan montaa asiaa, niin sitäkin   
painavampia ne ovat.
……………………………………………………………
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS
 
Pidetään keskiviikkona 13.4.2011 klo 18.00 alkaen Kuopiossa, Hotelli Rauhalahden 
auditoriossa.     Liitteenä kutsu asialistoineen.  
Kokouksessa valitaan piirihallitus seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi. Esityslomake 
liitteissä.
 
 
V 2010 PARHAAT URHEILIJAT
 
Liitteenä on myös lomake, jolla seura voi tehdä esityksiä piirikokouksessa 
palkittavista urheilijoista ja toimijoista.
 
Kaikki esityslomakkeet toimitetaan piiritoimistoon     25.3.     mennessä !  
Piirihallitus kokoontuu 31.3. päättämään palkittavat.
      
NUORISOHANKE
 
Koska piirin yhteiseen nuorten hankkeeseen ei ole löytynyt porukkaa, piirihallitus on 
päättänyt julistaa seuroille haettavaksi tukirahaa seurojen omien nuorisotoimintojen 
avustamiseksi. Rahaa on tämän vuoden aikana toteutettaville hankkeille 
varattu     yhteensä        kaikkiaan     2000 euroa.  
Seurat voivat anoa tukea esim. lasten-/nuorten leirin järjestämiseen, retkiin, 
kerhoihin, nuorten omiin koulutuksiin tms. nuorten omaan toimintaan. Ensisijalla 
ovat jutut, jotka hyödyttävät mahdollisimman paljon muitakin jäsenseuroja, vaikkapa 
koko piirin nuorille tarjottu yhteinen retki/leiri.
………………………………………………………  .  
 
APRILLIRISTEILY     on jo ihan lähellä.  
Varmaan vielä löytyy petipaikka laivasta, jos joku haluaa mukaan.
Kyytijärjestelyt ovat sillä mallilla, että matkaa taitetaan näillä näkymin pikkubussilla. 
Lisätietoja piiritoimistosta.
………………………………………………………  .  
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RAKVERE
 
Kesällä toteutettavaa Viron matkaa aletaan mainostaa seuraavissa viesteissä.
Tällä hetkellä tiedossa ovat
-matkapäivät =     8.-10.7.2011  
-määränpaikka =     Rakvere     n. 100 km Tallinnasta itään.  
-tapahtuma = piirin 
yhteistyökumppanin     Eestimaa     Spordiliit     Joud’in     kesäpäivät,     joille odotetaan yli   
4000 osanottajaa.
-noin     –hinta =     150 euroa     (sis. kuljetuksen, laivaliput, majoituksen keskustan   
hotellissa, osanottomaksun)
 
Matkaan lähdetään Savosta (paikkakunta määräytyy lähtijöiden mukaan) vähintään 
yhdellä bussilla.
Lajeja tapahtumassa on monta: Petankki (trippeli,     duppeli), yleisurheilu (M/18,40, 50   
ja N/18,35,45), jalkapallo (7x7 kentällä, <17v 10 tytöt ja pojat) painonnosto 
(painosarjat), paini, salibandy (N/19 ja M15), suunnistus, maastopyöräily, ammunta, 
judo… ja vielä ihan kaikille sopiva kuntoliikunta.
 
Tästä siis enemmän lähiaikoina, tarkkailkaa postianne.
Ilmoittautua saa vaikka heti, jos haluaa varmistaa paikkansa.     Piirihallitus on jo   
ilmoittanut kaksi petankkijoukkuetta.
 
mukavia kevätpäiviä,
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  

 
 

Kalenteria:
10.3.2011 Av. piirinmestaruushiihdot, Leppävirta
26.3.2011 Av. painonnoston piirinmestaruuskisat, Leppävirta
1.-2.4.2011 Aprilliristeily, Turku-Tukholma
13.4.2011 Sääntömääräinen piirikokous, Kuopio’
15.4.2011 Vauhdittomien hyppyjen piirinmestaruuskisat, Sorsakoski
28.-29.5.     Kansalliset av.     TUL-Itä-Suomen     yu-mestaruuskilpailut, Leppävirta  
28.-29.5.     Av. TUL:n veteraanien     yu-kilpailut, Leppävirta  
6.-7.6.2011 TUL:n veteraanipäivät, Joensuu
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus
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