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SEURAKIRJE marraskuu 2012
Tässä kirjeessä:

• Järjestyksenvalvojakurssi 
• GSIT World Games, Varna 
• Aprilliristeily
• Kuvien, filmien.. digitointia jäsenpalveluna
• Maahanmuuttajaopas
• Tapahtumakalenteri

------------------------------------------------------------

JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSI

Viranomaisten määräykset tapahtumien järjestämiseen ovat tiukentuneet.
TUL:n Savon piiri järjestää yhdessä Varkauden Urheiluseurojen kanssa peruskurssin, jonka 
suorittaneilla on kelpoisuus toimia järjestyksenvalvojana esim urheilukilpailuissa, konserteissa, 
tansseissa... 
Kaksi viikonloppua 1.-2.12 + 15.-16.12.2012 Varkaudessa. Jäsenhinta115 euroa/hlö (muille 180 
€).Ilmoittautumiset 23.11. mennessä! (katso tarkemmin 
http://www.tulsavo.fi/jarjestyksenvalvoja_perus.pdf )
________________________________________________________________________

CSIT World Games Varnassa 2.-9.6.2013

Kansainvälisen työläisurheilujärjestön CSIT:n kolmannet Maailmankisat järjestetään Bulgarian 
Varnassa ensi kesäkuussa. Suomesta kisoihin on päässyt  osallistumaan ainoastaan TUL:n 
jäsenet, tänä vuonna myös SAK:n ammattiliittoihin kuuluvat.

Kisoissa on mukana noin 15 kilpailulajia ja lisäksi ohjelmaa kuntoliikkujille, mm 
vesivoimistelua, pelejä, kävelyretkiä..
Kilpailijat nimetään lajijaostojen kautta. Olkaa välittömästi yhteydessä omaan lajipäällikköön tai 
Martti Kempakseen (martti.kempas@tul.fi) , jos haluatte pyrkiä liittojoukkkueeseen.

Muut kiinnostuneet, kuntoliikkujat ja turistit, ilmoittautuvat liittoon; Kaisa Nybergille 
(kaisa.nyberg@tul.fi, puh 050 364 9412)  27.11.2012 mennessä.
Aikainen ilmoittautuminen johtuu siitä, TUL:n on ilmoitettava järjestäjille (ja myös maksettava 
puolet) osanottajamäärä joulukuun alkuun mennessä. Nimet voivat muuttua vielä kevään 
puolella, kunhan määrä ei muutu.

TUL on varaamassa matkalle oman lentokoneen, johon mahtuu 180 henkeä.
Matkan kokonaishinta majoituksineen ja ruokailuineen  tulee olemaan noin 900-1000 euroa /hlö 
(kilpailijoille kompensaatioita lajista riippuen ?). Ennakkomaksu, jota ei palauteta, suoritetaan 
joulukuussa.
Asiasta tietoa myös TUL:n sivuillatäällä  ja CSIT:n sivulla www.csit.tv/en.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APRILLIRISTEILY

Perinteinen, koko TUL-väen yhteinen kevätretki toteutetaan  5.-6.4.2013
UPOUUDELLA LAIVALLA, Viking Cracella.

http://www.tulsavo.fi/
http://www.csit.tv/en
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/357/CSITn-Maailmankisoihin-isolla-joukkueella.aspx
mailto:martti.kempas@tul.fi
mailto:kaisa.nyberg@tul.fi
http://www.tulsavo.fi/jarjestyksenvalvoja_perus.pdf


Laivayhtiöstä on ilmoitettu, että monet kevätkauden matkoista on jo nyt loppuunmyyty !
Ilmoittautumisajasta  14.12. mennessä täytyy siis ihan oikeasti pitää kiinni

Savon piiri järjestää yhteiskuljetuksen Iisalmesta saakka, jos sieltä ilmoittautuu vähintään 4 
henkeä kyytiin (muualta pitää kerätä min 14).
Risteilyesite löytyy mm TÄSTÄ

________________________________________________________________________

DIGITOINTIPALVELUA

Varkauden Urheiluseurat ry digitoi mediapajallaan valokuvia, dioja, VHS-videofilmejä, 
kaitafilmejä, leikekirjoja.... cd- tai dvd-levyille. Ulkopuolisille ihmisille ja yrityksille tämä 
palvelu maksaa jonkin verran – mutta jäsenseurat, myös TUL:n piirin  seurat saavat sen 
JÄSENPALVELUNA ILMAISEKSI.

Nyt kannattaa kerätä seuran materiaalit kokoon ja toimittaa piiritoimistoon, mistä ne hoidetaan 
Kimppa Työpajalle. Levyillä olevat kuvat ovat paitsi kaikki samassa paikassa tallessa, niin myös 
helppo jakaa kopioina useammalle taholle – vaikkapa joululahjana entisille toimihenkilöille, tai 
katsella niitä koko seuraväen yhteisessä illanvietossa.

MAAHANMUUTTAJAOPAS – Yhteisellä kentällä

TUL tasa-arvoisen liikkumisen edelläkävijänä, on tehnyt yhteistyössä TSL:n kanssa  oppaan 
helpottamaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotiutumista seuratoimintoihin – tai 
paremminkin kasvattamaan kantaväestön tietoa eri kulttuurien välisistä eroista.  
Opas jakaantuu kahteen osaan:

1. osa: Kulttuurit kohtaavat ja Suomi moninaistuu - perustietoa seuroille
2. osa: Uusi liikkuja seurassa - vinkkejä vastaanottamiseen

Oppaan voi ostaa piiritoimistosta hintaan 3,40 euroa. Aktiivisille jäsenseuroille se lähetetään 
maksutta joulukuussa.
_________________________________________________________________________

lopuksi.. nopeimmille..  pari paikkaa bussissa Tarton matkalle 14.-
16.12.2012 !!!!!

Talven odotuksin, 

Anna-Maija Piippo, 
toiminnanjohtaja

Kalenteria suoraan piirin kotisivulta www.tulsavo.fi

17.11.2012 Av. TUL:n Savon piirin vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut, Sorsakoski (kutsu)

24-25.11.2012 TUL Seurapäivät, Joensuu 

1.-2.12. ja 15.-16.12 Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Varkaus (kurssikutsu) 

12.12.2012 Joulupuuroa piiritoimistolla/bingolla

14.-16.12.2012 lentopallo-/painiturnaus-/jouluostosmatka Tarttoon (lue lisää)

http://ul.istart.fi/Etusivu/Tapahtumakalenteri/tabid/125/ctl/Details/Mid/384/ItemID/970/Default.aspx?SkinSrc=[G]Skins/TUL2/sisasivu
http://www.tul.fi/Portals/0/Aprilliristeilyn%20ilmoitus%20pysty.pdf
http://www.tulsavo.fi/12tartto_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/jarjestyksenvalvoja_perus.pdf
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