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PIIRIN 60-VUOTIS JUHLAVUOSI
 
Juhlavuosi alkaa olla lopuillaan.
Hienoja tapahtumia on ollut pitkin vuotta. Kiitokset kaikille niitä järjestäneille seuroille.
Pieksämäen juhla 9.10. onnistui myös oikein hyvin. Siitä erityiskiitokset Pieksämäen 
kaupungille ja kaupungin kanssa neuvotelleelle Eikka Törröselle.
 
Seuroilta ja muilta yhteistyötahoilta tulleilla onnittelurahoilla saamme alkusysäyksen piirin 
nuorisohankkeelle, josta jäljempänä enemmän tietoa.
Piirihallitus kiittää lämpimästi kaikkia tukijoita !
***************************************
PIIRIN POIKKI PATIKOINTIKISA
Koko kesän ajan kestäneen kuntoilukisan ylivoimainen voittaja on Leppävirran Urheilijat.
Toiseksi sijoittui Varkauden Kuntoliikunta ja kolmanneksi taivalsi Varkauden Tarmo.
 
Kisassahan sai jokaisesta kävellystä kilometristä pisteen, pyöräilykilometristä ¼ -pistettä.
Kilometrit laskettiin yhteen ja jaettiin 305:lla (matka Vieremältä Mäntyharjulle = koko piiri).
LepU-laiset   patikoivat 50 kertaa piirin poikki, ilmoitettuja kilometrejä yli 50000. Tosin, jos   
kaikki kilometrit olisi tullut kirjattua, niin matkaa olisi kertynyt varmasti enemmän.
Varkauden Kuntoliikunta keräsi yli 3000 km, 10.5 kertaa piirin poikki ja Varkauden Tarmo n 
700 km, 2,5 kertaa.
Henkilökohtaisesti eniten patikoi Ari Hulkkonen (5000 ilmoitettua kilometriä). Toiseksi eniten 
Pekka Kandolin (3500 km) ja kolmanneksi Sakari Arkko (3200 km). Kaikki Leppävirran 
Urheilijoista.
 
Ilmeistesti kisasta muodostui lopulta kirjaamiskilpailu, koska esim. Tarmon kilometrit ovat 
kaikki yhdeltä mieheltä, Juha Koivulalta. Tuskin muutkaan tarmolaiset ihan liikkumattomia 
ovat.
                    Onnittelut kaikille mukana olleille aktiivisille seuroille ja heitä edustaneille 
liikkujille.
                      Palkinnot toimitetaan piakkoin.
************************************************
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PIIRINMESTARUUSKISAT
 
Nyt on aika anoa ensi vuoden piirinmestaruuskisojen järjestämiset !
Piirihallitus käsittelee anomukset 21.1.2011 pidettävässä kokouksessa.
Anomukset siihen mennessä piiritoimistoon.
 
Vuosikokouksen linjaushan on, että piirinmestaruuskisoja voidaan järjestää kaikissa niissä 
lajeissa, joita harrastetaan vähintään kahdessa piirin jäsenseurassa.
Kisat voivat olla avoimia kilpailuja tai pelkästään piirin jäsenille tarkoitettuja. Järjestävä 
seura päättää.
text-decoration:none;text-underline:none'>Piirinmestaruuskilpailuissa jaetaan piirin mitalit 
kolmelle parhaalle / sarja. Mitalit tilataan piiritoimistosta. Osallistumismaksut seura 
määrittelee itse.
 
****************************************
NUORISOHANKE
 
TUL:n Nuoret päättäjät –hanke käynnistyi syyskuun alussa ja etenee omaan tahtiinsa. 
Mukana on 13 nuorta 6 eri piiristä.
Savosta ei löytynyt yhtään edustajaa ??????
 
Ensi vuoden alussa käynnistyy piirin oma nuorten ”se jokin”.
Vielä ei tiedetä, minkä niminen tai minkä tapainen se tulee olemaan, koska tarkoitus on, että 
nuoret rakentavat siitä itse oman näköisensä.
Piiritoimisto ja -hallitus toki antaa kaiken avun, minkä pystyy ja kykenee.
 
Urheiluseura on mainio paikka harjoitella esim tulevaa johtajan pestiä varten, kerryttää 
kokemusta ja pääsykoepisteitä liikunnanohjaajan, opettajan tai minkä tahansa järjestö- ja 
kansalaistoiminnan piiriin kuuluvan tehtävän opiskeluun ja taitamiseen. Työhaastattelussa 
pärjää aktiivitoimija aina paremmin.
 
Mukana olevan nuoren ohella hankkeesta hyötyy myös seura. Mukaan saadaan nuoria, 
tuoreita ideoita toiminnan suunnitteluun – mahdollisesti uusia jäseniäkin niistä nuorista, 
jotka eivät välttämättä halua kilpaurheilla. Ja ennen kaikkea turvataan seuran tulevaisuus 
kasvattamalla uusi seurajohto.
 
Nyt tarvitaan ne nuoret, jotka ilmoittautuvat hankkeeseen mukaan. Ensin kootaan porukka, 
sitten mietitään, miten edetään. Jos jollakulla on mielessä idea, ensi alkuun voi esimerkiksi vaikka 
haastaa naapuriseuran tyypit mukaan ”siihen johonkin”.        Kaikki ideat otetaan vastaan, ja   
maailmassahan ideoita piisaa.
Toimitan kyllä kaikki haasteet ym. viestit eteenpäin, mihin vain halutaan.
 
Koko TUL:n nuorisoporukka kokoontuu Tampereelle 29.1. ja sinnekin tarvitaan piirin 
edustus, mutta yritetään nyt saada ensin alkuun tämä piirin oma hanke, pliis.
 
**



**********************************
LOMAKKEET
 
Loppuun muistutus nykyisille seurajohtajille:
Muistakaa toimittaa seuran yhteystiedot piiritoimistoon. Näin varmistatte postien menemisen 
oikeisiin osoitteisiin ja ne ilmaiset TUL-lehdet, jotka liitto kustantaa (seurajohto ja 
lajiyhdyshenkilöt).
 
Savon piirin postit kulkevat enimmäkseen sähköpostilla säästösyistä. Kaikkia seuran jäseniä 
(sähköisetkään) kirjeet eivät tavoita, vaikka minulla onkin koottuna melkoinen joukko email-
osoitteita. Kannattaa siis viestiä niistäkin asioista eteenpäin seurassa.
 
Lomakkeet löytyvät tuolta: http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Lomakkeet.aspx
tosin lomakkeet ovat muuttumassa, mutta sitä ei kannata jäädä odottelemaan ainakaan 
yhteystietojen ilmoittamisessa.
Tiedot voi myös laittaa sähköpostilla missä muodossa tahansa, kunhan tulevat.
 
Piirin nettisivuille laitetaan jokaisesta seurasta tieto vähintään seurajohdosta. Jos joku 
haluaa, ettei joku tieto näy netissä, niin siitä ilmoitus erikseen, kiitos.
Täältä voitte käydä katsomassa, mitä tietoja seurastanne piirin sivulla 
on http://www.tulsavo.fi/jasenseurat.php .
 
Sähköpostiviestit tulevat kaikille niille seuraihmisille, joiden osoite minulla on tiedossa – siis, 
jos ei ole ilmoittanut, ettei halua mitään posteja.
***********************************************
 
…. ja muistakaa vielä nämäkin:
* Vanajan keksit      ja muita varainhankintakeinoja
*     Aprilliristeily     ,     jolle järjestetään jälleen piirin oma bussikuljetus, jos lähtijöitä   
kertyy                 vähintään 20 henkeä.  
 
************************************************
 

Kaikille oikein mukavaa sydän talven ja joulun odotusta – 
liikkumisten maustamana
 
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
 
Kalenteria:
11.-12.12.2010   TUL:n Seurapäivät 2010, Oulu  
15.-16.1.2011   Nuoret Päättäjät, Kisakeskus  
21.1.2011 Piirihallituksen kokous
26.1.2011 TUL:n päivän vastaanotto, Helsinki
29.1.2011 Piirien nuorisojaostojen edustajien kokoontuminen, Tampere
1.-2.4.2011 Aprilliristeily, Turku-Tukholma
x.4.2011 Sääntömääräinen piirikokous
6.-7.6.2011 TUL:n veteraanipäivät, Joensuu
17.-19.6.2011   Nuoret Päättäjät,     Konttainen  
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus
Syyskuu Nuoret Päättäjät, opintomatka Wieniin

http://www.tul.fi/Portals/0/Aprilliristeilyn%202013%20ilmo.pdf
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Yhteistyoedut/Vanajan%20Keksit.pdf
http://www.tul.fi/app/calendar/calendar/-/id/2/year/2011/month/04/day/01
http://www.tulsavo.fi/jasenseurat.php
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