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MAJAKKAKOULUTUS ja INFO Kuopiossa 8.10.2008
 (kutsu)
              
Liittojuhlaan on nyt ilmoittautunut noin 200 majakkaa. Vielä on monta isoakin 
seuraa, joilla ei ole nimettyä yhdyshenkilöä. Nyt on viimeinen puserrus, pistäkäähän 

töpinäksi ! Kisapassien myynti alkaa 1.11. (halvimmat hinnat ennen marraskuun loppua 
lunastetuille). Huomatkaa, että majakka saa muiden etujen lisäksi ilmaisen kisapassin!
 
Majakoille ja muullekin seuraväelle pidetään piirikohtaiset tilaisuudet syksyn aikana. Savon piirin 
ilta on ti 8.10. Tilaisuus alkaa Hotelli Rauhalahden Pihkova-kabinetissa klo 18.00. Kokousta 
ennen on mahdollisuus rentoutua kylpylässä 2 yhden hinnalla !
 
Majakaksi ilmoittautuneiden matkakulut korvataan liiton yleisten taksojen mukaan.
…………………………………………………….
 
LIITTOJUHLARAHAA SEUROILLE

 
Urheiluseuroilla(kaan) ei kai ole liikoja säästöjä?
Nyt viimeistään on aika varautua tulevaan kesään.
Passit siis myynnissä marraskuun alusta !
  
 

Joitakin toimia liittojuhlakassan kerryttämiseksi on järjestetty myös liitosta:
 
 
Arpamyynti
Halisko –arvat ovat olleet myynnissä keväästä lähtien ja monet seurat ovatkin jo keränneet sievoiset 
matkakassat niillä. Arpamyynti jatkuu 14.11. saakka.
Jos seura ei uskalla itse ottaa riskiä myymättömistä arvoista, se voi tilata arvat piiritoimiston kautta. 
Myös näin menetellen myyntipalkkio seuralle on 45% - eli 1,35 jokaisesta 3 euron arvasta.
 

http://www.tulsavo.fi/majakkakoulutus.htm


Sporttikalenteri
Myös toinen rahankeräyssysteemi on käytettävissä. Nimittäin vuoden 2009 Sporttikalenteri. Niistä 
tulee jopa 50% myyntipalkkiota. Kalenteri on normaali A4 kokoinen seinäkalenteri, jossa on 
jokaiselle kuukaudelle oma sivunsa. Nopeasti toimien saa kalenteriin oman seuran kannet ja 
mahdollisesti hankkimiensa sponsoreiden mainostuotot. Kts esite.
 
Kunta-anomukset
Ja yksi erittäin tärkeä homma  juuri tällä hetkellä on tehdä matka-avustusanomus omaan kuntaan
ja  muistaa  varata myös oman seuran budjetissa rahat TULE 2009 –juhlaan osallistumiseksi.
 
Piiriavustus
Liittojuhlaan osallistuville seuroille on myös tulossa pientä avustusta piiriltä. Onko se avustusta 
matkakustannuksiin vai kisapasseihin, ei ole vielä päätetty, mutta todennäköisesti tyyliin: ”mitä 
enemmän lähtijöitä, sen parempi avustus” .

 ..........................................................................................................................................
VALTAKUNNALLISET HAUT
 
Rahoista puheen ollen ajankohtaisia ovat  taas syksyn hankeavustukset;
KKI-hakemukset erityisesti keski-iän ylittäneiden toimintaan 30.9. mennessä www.kki.likes.fi  ja
 
Nuoren Suomen hakemukset 15.10. mennessä. www.nuorisuomi.fi/hankemuotojen_kriteerit .
 
Myös Opetusministeriöllä on menossa haku Terveyttä edistävän liikunnan 
hankkeisiin. www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Terveyttx_edistxvxn_liiku
nnan_hankkeet
Hakemukset ministeriöön 1.10. mennessä.
__________________________________________
 
KUNTAVAALIT 26.10.
 
Ja muistattehan katsastaa kuntavaaliehdokkaista sen kaikkein parhaan henkilön päättämään myös 
meille niin tärkeistä  liikunta-asioista.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
VAKUUTUSALENNUKSIA TUL-jäsenille
TUL:n jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia Järjestöasiakkaan If Keskittäjäalennuksia. Mitä useampia 
Keskittäjän vakuutuksia perheelläsi on samassa If Sopimuksessa, sitä enemmän saat alennusta
 
– kolmella vakuutuksella 10 %
– neljällä 12 %
– viidellä 14 %
– kuudella ja useammalla Keskittäjän vakuutuksella 15 %
 

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Terveyttx_edistxvxn_liikunnan_hankkeet
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Terveyttx_edistxvxn_liikunnan_hankkeet
http://www.nuorisuomi.fi/hankemuotojen_kriteerit
http://www.kki.likes.fi/
http://www.tulsavo.fi/www.tule2009.fi


……………………………………………………….
 

 JOY GAMES Hämeenlinnassa 30.11-2.11.  
 

TUL:n nuorisotapahtumaketjun seuraava tilaisuus lähestyy. Osallistumisella ei 
muuten ole ikärajoja, vaikka puhutaankin  nuorisotapahtumasta.
Ihan jokainen voi siis lähettää vaikkapa runonsa kilpailuun. Lisätietoja tapahtumasta liiton 
nettisivuilta www.tul.fi.
……………………………………………………..
 
SYKSYN KUNTOVIIKKO kin lähestyy, onpa jopa jo läsnä

 mutta vielä ehtii !!
 
Muistakaa ilmoittaa tapahtumastanne tänne piiritoimistoon, että saadaan kalenterit ja 
tilastot kuntoon. Liitostahan saa ilmaista jakomateriaalia – julistepohjia, 
mittanauhoja ja Liikkujan ABC-kirjasta sekä arvontakortteja.
 

Piirin päätapahtuma tulee olemaan 20.9. Varkauden LIIKKUVA LAUANTAI.
 
Kuopion Kuntoviikoilla on yli 10 erillistä juttua.
Vanhojen tuttujen Kylmämaratonin ja Petosen hölkän lisäksi luentoa, pihaleikkejä jne…
Lisää tapahtumailmoituksia odotetaan piiritoimistoon sitä mukaa, kun ideoita ja päätöksiä syntyy. 
Tämän hetkinen kalenteri http://www.tulsavo.fi/kuntoliikunta.php
 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
VETERAANITAPAAMINEN 17.9.
 
Piirin veteraanijaosto kokoustaa jälleen ke 17.9. Varkaudessa. Kaikki muutkin ikäihmiset ovat 
tervetulleita kahville. Asialistalla ainakin TUL:n veteraaniristeily 7.-8.10. 
……………………………………………………….
 
KONTTAISEN UUTISIA
 
Kuusamossa sijaitsevalle retkikeskukselle on vesityöt kohta tehty. Uutta on myös omistajien 
edullisemmat hinnat. Kts liitteestä tarkemmin.
 Raikkaita syyspäiviä itse kullekin  !
  t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja

 
 
...........................................................................................................................

http://www.tulsavo.fi/kuntoliikunta.php
http://www.tulsavo.fi/liikkuva%20varkaus.php
http://www.tul.fi/


Tapahtumakalenterista

14.9.2008 TUL Itä-Suomen avoimet aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, 
Leppävirta (kutsu)

10.9. ja 17.9. Painia kunnon kohennukseksi ? Sammakkolammen väestösuojassa (lisää)

Viikolla 38 (15. - 18.9.2008) voit tutustua ilmaiseksi. Petosen Nallen liikuntatarjontaan Käy 
kokeilemassa ja tee sen jälkeen päätös haluatko olla mukana liikkumassa kanssamme. Vuorot 
löytyvät sivuiltammePetosen nallet

15.9. Liikuntaleikkejä 3-7 vuotiaille Kettulan koululla Kuopiossa (lisää)
15.9. Venytysjumppaa Kettulan koululla Kuopiossa (lisää)

15.9. Kevyttä kuntojumppaa, Kettulan koululla Kuopiossa (lisää)

16.9. "Hyvinvointi - liikunnan ja ravinnon yhteisöllisyyden merkitys" -luento Suokadun 
palvelutalolla Kuopiossa (lisää) (TSL:n syksyn luennot)

16.9. Kuntojumppaa step-laudalla, Kettulan koululla Kuopiossa (lisää)

17.9. Kuntopiiri naisille Kettulan koululla Kuopiossa (lisää)

17.9. Piirin veteraanien tapaaminen piiritoimistolla Varkaudessa klo 13

18.9. Lasten jumppaa Puijonsarven koululla Kuopiossa (lisää)

18.9. Naisten kuntojumppaa Puijonsarven koululla Kuopiossa (lisää)

20.9. LIIKKUVA VARKAUS Taulumäen torilla ja rantaraitilla (lisää)

21.9.2008 Vanhoja pihaleikkejä Petosella (lisää)

21.9.2008 Petosen hölkkä, Kuopio (kutsu)

22.9. Autottoman päivän pyöräily, Kuopio (lisää)

27.9. Saappaanheittoa ja lasten maastojuoksut Kuopion pesäpallostadionilla (lisää)

28.9. Kuopion Kisa-Veikkojen 81. KYLMÄMARATON Kuopion Väinölänniemellä (kutsu)

7.-8.10 TUL:n Veteraaniristeily

11.10.2008 Av. TUL Savo-Karjala alueen vapaapainin mestaruuskisat, Varkaus (kutsu)

11.10. Kuvansin Kuohun liikunnallinen 60-vuotisjuhla

15.11. PAVE ry Iisalmi – 60-vuotisjuhla
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