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TULe   2009 KISAPASSIT MYYNNISSÄ  
 
Kaikki - ja ennen kaikkea viimeisin tieto yhteisistä ”olympialaisistamme”, TULe 2009 –
kisoista löytyy edelleen osoitteesta: www.tule2009.fi Siellä kerrotaan sekin tärkeä tieto, 
että kisapassit  saa kaikkein halvimmalla ostamalla ne marraskuun 2008 aikana. Tässä vaiheessa ei 
tarvitse tietää lähtijöiden nimiä – tieto määrästä riittää. Nimilistat toimitetaan keväällä.
Ja jos lähtijöitä ei lopulta olisikaan niin montaa, saa ylimääräiset passit palauttaa, jolloin niistä saa 
rahat takaisin.
Passihinnat liitteessä.
 
HUOM !
TUL:n Savon piiri tukee seuroja 5 eurolla / lunastettu kisapassi.
 
Jos lähtijöitä on esim 100 henkeä, tuki on siis 500 €.
 
Matkarahoja voi kerätä myös myymällä esim. Sporttikalenteria. Kalenterin hinnasta (6 €) jää 
seuralle puolet myyntipalkkiota.
Tämä kalenteri ei ole yksisivuinen arpa, vaan koko vuoden 2009 kattava seinäkalenteri, missä 
jokaiselle kuukaudelle on oma sivunsa. Hyvä joululahjavihje ainakin niille, jotka yleensäkin antavat 
sukulais-tädille lahjaksi kalenterin.
 
Muita joululahjavinkkejä löytyy TULe2009 –sivujen kisatuotteista. Seurahinnaston saa 
piiritoimistosta.
-------------------------------------------------------------
 

mailto:tul.savo@pp.inet.fi
http://www.tule2009.fi/
http://www.tule2009.fi/
http://www.tule2009.fi/
http://www.tule2009.fi/
http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/


VIKING LINEn  SOPIMUSHINNAT
Kaikilla TUL:n seuroilla on mahdollisuus käyttää laivamatkoihin 
sopimushintoja (ryhmät väh. 10  henkeä), ja kaikilla seurojen jäsenillä on mahdolli-suus matkustaa 
alennetuilla hinnoilla vapaa-ajan matkoillaan.
 
Esimerkit ajalle 1.1.-21.6.2009 Helsinki - Tukholma
Ryhmät: (2-4     hlöä/hytti)  
lähtöpäivä       A –hytti          B-hytti
su-ke                                       80                                                        60  
to ja lau          110                90
pe                  160                120
 
vapaa-ajan matkat: (2-4     hlöä/hytti)  
päivä              A                   B                   Lux (norm)
su-ke                                       100                                                  80                                                        130 (280)  
to ja lau          130                110                160 (340)
pe                  180                160                250 (410)
 
Tallinnan yksilöhinta päiväristeilylle 1.1.-21.6.:
su-to: 15     eur/hlö,     pe-lau     22     eur/hlö  
 
Ryhmämatkat varataan matkatoimistosta tai laiva-yhtiöltä puh 09 123 571. Vapaa-ajan matkat 
kätevimmin netistä tunnuksella FKSPO.
 
Tämän vuoden matkaesite hintoineen väh. 8 hengen ryhmille on liitteessä. Esim. Tallinna 
päiväristeily ma-pe 12 eur/hlö, pe 20 eur/hlö.
 
Lisätietoja piiritoimistosta tai Maj-Lis Forsblomilta TUL:n keskustoimistosta.
-----------------------------------------------------------
 
OPM:n SEURATUET
 
Valtion tukirahasysteemeitä on uudistettu ja jaettavan rahan määrää lisätty huomattavasti.
Kokonaisuutta koordinoi SLU, mutta ohjausryhmässä ovat mukana kaikki tahot. TUL:oa edustaa 
Esko Ranto.
Palkkaustuki
Tavoitteena on palkata 200 seuraan päätoiminen työntekijä. Painopisteenä on seuran hallinnon, 
lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen. Tukea haetaan 
kolmelle vuodelle ja sen suuruus on kahtena ensimmäisenä vuotena enintään 50 %, 
palkkakuluista, max 1250 euroa/kk, kolmantena vuonna pienempi.
Lisäksi tulee rahaa työntekijän kouluttautumiseen.
 
Tukea ei voi saada jo olemassa olevan työntekijän, eikä pelkästään varainhankintaan keskittyvän 
henkilön (esim. bingo-työntekijän) palkkaamiseen.
 
Kannattaa valmistella hyvin. Työntekijän palkkaaminen tuo mukanaan paljon velvoitteita, mutta jos 
seuran talous on hallinnassa, ja omarahoitus hoituu, niin varmasti kannattaa. Palkkaustukea voi 
hakea myös useampi seura yhdessä.
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Nuorisotoiminnan tuki
on suunnilleen sama kuin entinen Nuorelta Suomelta haettu. Nuorten ohjaamisen ja valmentamisen 
kehittäminen, urheilukoulujen perustaminen ja toiminnan kehittäminen. Uutena on 13-
19 vuotiaiden toiminta.
 
Kuntoliikuntatuki
Aikuisten terveysliikuntatoiminnan kehittäminen (koulutus ja uudet toiminnot).
 
Kaikkien rahojen hakuajat tulevat olemaan vuosit-tain (paitsi palkkaustuki, jota haetaan VAIN 
yhden kerran koko     kolmivuotis     jaksolle)     15.3. mennessä.
Haku alkaa 2.2.2009. Ensimmäinen tukikuukausi on elokuu 2009.
 
Hakemukset menevät arvioitaviksi ensin ao. laji-liittoon, sitten SLU:n aluejärjestöön ja TUL:oon.
Myöntöpäätökset tekevät SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto.
 
Lisää tietoa löytyy netistä: www.seuratuki.fi
----------------------------------------------------------------
 
Lasten ja nuorten terveysliikuntahanke LATE
 
Vuonna 2009 TUL:ssa uusi projekti, jonka ensi-sijaisena tavoitteena on saada liikkeelle 
nimenomaan ne 30% täysin liikkumattomia lapsia.
Nämä LATE-ryhmät, tai mikä niiden nimi sitten missäkin päin tulee olemaan, voivat tarjota 
tekemistä myös kokonaan seuratoiminnan ulkopuolella oleville ja niille nuorille, jotka ovat vaarassa 
pudota seurasta pois, kuntreenaminen ei enää huvita.
LATE voisi toimia myös seuran nuorisojaostona, missä nuoret itse kehittävät ja päättävät 
toiminnastaan.
 
LATEsta   tullaan kuulemaan vielä paljonkin lisää, mutta tässä vaiheessa tämä vinkiksi esim. OPM:n   
tukirahojen hakumietteisiin.
Liitoltakin on luvassa jotain rahallista tukea ainakin koulutukseen. Ensimmäiset LATE-
treffit tulevat olemaan TULe2009 leirillä.
 
Tampere ja Pohjanmaa ovat toimineet pilottipiireinä, ja ainakin Akaalla toimii 
viikoittainen monilajikerho. Lapualla sähly- ja Seinäjoella sulkiskerho.
Mikähän paikkakunta on Savossa ensimmäinen?
---------------------------------------------------------------
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YHTEYSTIEDOT PIIRITOIMISTOON
 
Liiton seurakirjeessä olette saaneet vuosilomakkeet, jotka palautetaan piiritoimistoon.
tammikuun loppuun mennessä ja yhteystietolomake   heti, kun uudet toimihenkilöt on   
valittu. Joko syksyllä tai keväällä, riippuen vuosi-kokousten määrästä (mikä taas tulee 
seuran säännöistä).

Lomakkeet löytyvät myös netistä: www.tul.fi / jäsenpalvelut ja materiaalit / seuratoiminta.
Voi toimittaa piiriin myös sähköpostilla.
 
Jokainen ymmärtää oikeiden yhteystietojen merkityksen tiedottamisessa !  Nämä Seurakirjeet 
postitetaan kirjeessä seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle (ja usein myös veteraaneille). Lisäksi ne 
lähtevät mailina kaikille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.
Mutta on paljon muuta postia, mitä lähetetään sekä liitosta että piiristä kulloisenkin lajin ihmisille, 
jos osoitteet on tiedossa.
 
Sähköposteissa ette näe kaikkien osoitteita kahdesta syystä; 1) mahdollisessa printtauksessa lista 
olisi usein kymmenen  kertaa pitempi kuin itse viesti, 2) kaikki eivät halua mailiosoitettaan 
jaettavaksi ympäri maata.
Minkäänlaisia osoitteita ei piiritoimistosta myydä eikä anneta millekään ulkopuoliselle 
kaupalliselle taholle !
Jos joku ei halua saada minkäänlaisia viestejä, niin poistan hänet jakelulistalta pyydettäessä.
 
Ja muistattehan, että voitte kutsua vuosikokoukseen joko minut tai piirihallituksen jäseniä – 
tai molemmat kertomaan ajankohtaisista jutuista enemmän.     

Hauskat talven odotukset!
 

t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
 
 

Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

13.11.2008 Liikunta- ja urheiluseurojen arkistot kuntoon - kurssi, Varkaus

14.11.2008 Av. TUL:n Savon piirin vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut, Sorsakosken ala-asteella (kutsu)

15.11.2008 PAVE ry Iisalmi, 60-vuotis juhla Iisalmen Työväentalolla klo 14

29.-30.11.2008   Av. TUL:n penkkipunnerruksen mestaruuskisat, Leppävirta     (kutsu)  

Tammikuu 2009 piirihallituksen ja paikallisten seurojen tapaaminen ja koulutuspäivä, Iisalmi

26.1.2009 TUL:n päivän vastaanotto Helsinki

6.-8.2.2009 Joy Games Vantaa ja Helsinki

27.-28.3.2009   Aprilliristeily  
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