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SEURAKIRJE marraskuu/2006
 
 Talvi aina välillä meinaa tulla, seuraavana päivänä taas ei!  Sääntömääräiset 
syyskokoukset on  kuitenkin pian pidetty ja katseet suuntautuvat pikkuhiljaa jo seuraavan vuoden 
toimintoihin.
 
 
Toivoisin, että lähettäisitte TIEDOT  UUSISTA TOIMIHENKILÖISTÄ  heti valintojen jälkeen 
tänne piiritoimistoon. Näin varmistetaan postien kulku oikeisiin osoitteisiin heti vuoden alusta.
 
Enkä pahastu ollenkaan, jos toimitatte tänne samalla myös seuran toimintasuunnitelman ensi 
vuodelle. Jospa niistä tulisi vinkkejä siihen, mitä piiri voisi tarjota seuroille tai mihin 
päin kukin  kurssi olisi järkevintä sijoittaa.
 
Koulutussuunnitelmassa on tällä hetkellä

-         piirihallituksen ja seurajohtajien yhteinen toimintojen  kehittämisseminaari Punkaharjulla 
10.-11.2.

-         järjestötoiminnan peruskurssi
-         puheenjohtaja-/sihteeri- ja taloudenhoitajakurssi
-         viestintäkurssi
-         leiriohjaajakurssi 6.8. + leiri Syvänniemellä 7.-10.8.
-         ikä-ihmisten liikunnanohjaajakurssi
-         yleisurheilijoiden viikonlopun mittainen valmennusleiri
-         ????
-         ????
-          

Kuten huomaatte, monta paikkaa ja päivämäärää on auki. Niiden täyttämiseen toivotaan seuroilta 
palautetta.
Lisäksi on suunnitteilla yksilöllistä seuran kehittämistä niille seuroille, jotka sitä haluavat.
Hanke alkaa vuoden alusta ja kestää seuran tarpeista riippuen 1 kokoontumiskerrasta aina 
kokonaiseen vuoteen.
Ilmoittautumiset/haku  kehittämishankkeeseen
piiritoimistoon ennen joulua.
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KEHITTÄMISSEMINAARI 10.-11.2.2007 PUNKAHARJULLA
 
Listan ensimmäinen osio; Punkaharjun kehittämisseminaari on erittäin tärkeä tapahtuma kaikkien 
piirin toimintojen kannalta – ja sitä myötä myös koko seurakentän kannalta.
Siellä tarkennetaan arvot ja toiminta-ajatus – siis se, mitä varten olemme olemassa ja mitä 
piiri ja  TUL-seurat jäsenilleen antavat.
Piirihallitus tarvitsee näkemyksiä seuroilta, ja seurat voivat näin vaikuttaa tuleviin linjauksiin ja 
toimintoihin samalla kun saavat apuja omien toimintojensa kehittämiseen.
 
Tuleva liittokokous 9.-10.6 Porissa linjaa TUL:n toimintastrategian  seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi. 
Myös liittokokousedustajat, jotka valitaan piirikokouksessa 18.4.,  tarvitsevat evästystä piirin 
jäsenistöltä osallistuessaan päätösten tekoon Porissa. Odotettavissa 
on muutosesityksiä  niin valtuuston kuin hallituksenkin kokoonpanoihin. Jäsenistö ja seurat 
toivottavasti ottavat kantaa siihen,  miten paljon itse toiminta muuttuu.
 
PÄIVÄMÄÄRÄ KALENTERIIN !
 
Seminaarikutsu lähetetään seuroille myöhemmin. Tässä vaiheessa pyydän puheenjohtajia 
varaamaan viikonlopun 10..-11.2. kalenteristaan ja seuroja miettimään mahdollisia muita asioita, 
mitä seminaarissa tulisi ottaa esille. Tarvitaanko 
tietoa esim seurojen työllistämismahdollisuuksista  ym…
 
 
Nyt on tilaisuus ja velvollisuus vaikuttaa !
 
*******************************************************************************
 
APRILLIRISTEILY 30-31.3.2007
 
Kevätristeily toteutuu entisellä sabluunalla.
 
Omalla bussilla körötellään Turkuun, laivalla tavataan tuttuja eri puolilta Suomea, syödään 
hyvin,/ pistetään vähän jalalla koreasti ja körötellään taas kotiin virkistyneenä.
Tarkemmat tiedot varauslomakkeineen liitteessä.
Bussikyytiin palataan  myöhemmin, mutta joka tapauksessa sellainen tullaan järjestämään, jos 
lähtijöitä on vähintään 20.
 
Hyttivaraukset 15.1.2007 mennessä Helsinkiin.
 
 
TUL:n VETERAANIPÄIVÄT VANTAALLA
 
Kirjeen liitteenä on yksityiskohtainen esite ensi vuoden Veteraanipäivistä.
Uutuutena on mahdollisuus käydä päivien jälkeen Tallinnassa.
Tämän vuoden veteraanipäiville Jyväskylässä osallistui Savosta 15 henkeä, syksyn risteilylle 
20. Jospa lisäisimme osanottomäärän kerralla 50:een?
 
Oma bussikyyti on järjestelyjen alla. Kyytiasioihin palataan ensi vuoden puolella, ja itse päiville 
ehtii
 ilmoittautua vielä keväällä,  mutta huomatkaa, että RISTEILYLLE PITÄÄ ILMOITTAUTUA 
JO 11.12.2006  MENNESSÄ   !!!!



 
  
VETERAANITAPAAMINEN KUOPIOSSA
 
Piirin veteraanijaosto kokoontuu Kuopiossa 23.11. klo 10. Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki 
paikkakunnan TUL-ihmiset. Paikka on Kuopion Riennon kerhohuone, Keihäskatu 20.
Kokouksen jälkeen klo 12 mennään porukalla teatteriin katsomaan näytelmää ”Kultaiset hupsut”
Varatut liput maksetaan paikan päällä.
 
Kokoontumisessa käsitellään myös veteraanijaoston tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. Ideoita 
ja toiveita siihen  voi toimittaa myös myöhemmin  joko tänne piiritoimistoon tai jaoston 
puheenjohtajalle, Eino Törröselle.
 
 
Myös TUL:n yhteisöjäsenet – SAK;n  ja eläkeläisjärjestöjen jäsenet ovat tervetulleita retkille 
ja tilaisuuksiin
 

 
                                                               
 
Rauhallista hiihtokelien ja   Joulun odotusta                                       
 
Anna-Maija Piippo
 
 
                      TAPAHTUMIA KALENTERISTA

joulukuu
         8.-10.12. paini-, kuntolentopallo- matka Tarttoon
         2.12. av. vapaapainin aluemestaruuskisat, Sorsakoski
 
         tammikuu 2007
         13.1. Av. TUL:n Itä-Suomen penkkipunnerruksen aluemestaruuskilpailut, 
Leppävirta   (LepU)
 
         helmikuu        
         10.-11.2. piirin toimintojen kehittämisseminaari Punkaharjulla
 
         maaliskuu
         9.-11.3. Joy Games’it Kemissä
         15.3. Av. TUL:n Savon piirin mestaruushiihdot Leppävirta (LepU)
         30.-31.3. Aprilliristeily
 
         huhtikuu
         18.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous


	SEURAKIRJE marraskuu/2006

