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LIITTOJUHLAN KISATUOTTEET
 
TULe2009 -kisatuotteita on myynnissä TUL:n keskustoimistolla, Tampereen     piiirissä     ja     MYÖS 
SAVON piiritoimistossa      -     mistä vaan on kätevintä tilata. Hintoihin lisätään toimituskulut, jotka voi   
tietenkin     välttää.noutamallapiiritoimistolta, missä  
tuotteet ovat esillä. Paperiesite liitteenä.
 
Laadukkaita tavaroita esim. palkinnoksi/ kannustukseksi junioreille, palkinnoiksi, lahjoiksi…
 
******************************************
 
SYKSYN KUNTOVIIKOT     29.8.-11.10.  
 
Vielä ehtii ideoida oman seuran tapahtuman Syksyn Kuntoviikoille, tai ainakin mennä mukaan 
kalenterissa jo oleviin.
Tämän hetkinen piirikalenteri on liitteenä.
 
Helsingistä on saatavana jälleen ilmaista materiaalia (arvonta/suorituskortteja, julisteita ja 
vyötärömittanauhoja).
Piiri on päättänyt tukea jokaista tapahtumaa antamalla joitakin palkintoja paikalliseen arvontaan. 
Kortithan menevät sen jälkeen vielä     valtakunnalliseen     sellaiseen.  
 
Viime kirjeessä luvattu noteeraus parhaille ideoille/ eniten joukkoja keränneille tapahtumille on 
myös vielä voimassa.
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ELÄMÄNSUOLAA LIIKUNNASTA – ikäihmisten vertaisliikuttajakoulutus
 
TUL:n Savon piiri on saanut     KKI-koulutusavustusta     ja järjestää päivän kestävän kurssin kolmella   
eri paikkakunnalla; Varkaudessa, Kuopiossa ja jossain, mitä ei ole vielä päätetty.
 
Kurssin avulla etsitään ja koulutetaan seuroihin matalan kynnyksen liikuttajia, jotka omassa 
lähiympäristössään houkuttelevat ja auttavat muita ikäihmisiä liikkumaan – kävelyt puistoihin, 
marja-/sienirtket     lähimaastoon,     mölkyt, petankit jne..  
Tavoitteena on saada seuratoimintoihin uusia ihmisiä ja mahdollisesti jo toiminnoista poisjääneet 
takaisin.
 
Kurssikutsu Varkauden kurssille 29.9. on tässä liitteenä. Ilmoittautumiset 22.9.     mennessä !  
Seuraaville kursseille otetaan vielä sisältötoiveita.
Ne voi toimittaa piiritoimistoon soittamalla, maililla, kirjeenä, mahdollisimman pian.
 
******************************************
Liikunta- ja urheiluseurojen arkistot kuntoon
ARKISTOINTIKURSSI
 
Varkauden Urheiluseurojen ja Urheiluarkiston kanssa yhteistyössä järjestettävä kurssi Varkaudessa 
18.11. on piirin seurojen jäsenille ILMAINEN.
 
*****************************************
Kuvien, kaitafilmien,     VHS-kasettien     DIGITOINTIPALVELU  
 
on sekin jäsenseuroille ihan ilmaista. Yksityishenkilöiltä peritään pikku maksut.
 
Homma hoituu Varkauden Urheiluseurojen kuvapajalla, joka sijoittuu piiritoimiston kanssa samaan 
tilaan.
 
Siitäkin erillinen esite yhteydenottotietoineen liitteenä.
 
******************************************
 
KKI-rahan     haku 30.9. mennessä  
 
Muistutuksena tämä juttu.
Hakulomakkeet osoitteesta     www.kki.likes.fi  
 
*****************************************
 
TUL:n Juhlavuoden Seurapäivät
järjestetään Imatran     Valtionhotellissa        7.-8.11.2009  
Esite löytyy liitteistä.
Savon piiri järjestää yhteiskuljetuksen, jos lähtijöitä on vähintään 25 henkeä.        Kiinnostuksen   
osoitukset piiritoimistoon mahd. pian!!
 
*****************************************

http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18


Mukavaa syksyn alkua !

Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  

 
KALENTERIa
29.9.2009 Ikäihmisten vertaisliikuttajakoulutus, Varkaus
19.-20.10.     TUL:n veteraaniristeily Tallinnaan  
21.10.2009 TUL:n Juhlaseminaari, Helsinki
22.10.2009 Piirihallituksen kokous, Varkaus
24.10.2009 TUL:n Taidetapahtuma Turussa
7.-8.11. TUL:n juhlavuoden SEURAPÄIVÄT, Imatra
18.11.2009 Arkistointikurssi, Varkaus
 
Kilpailukutsut
5.-6.9.2009     Av.TUL     Itä-Suomen KYVYT ESIIN kilpailut, Leppävirta  
19.9.2009 Av. saappaanheiton TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut, Kuopio
20.9.2009     Petosen     hölkkä, Kuopio  
20.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun heitto-ottelu, Leppävirta
27.9.2009 Kuopion     Kisa-Veikkojen     Kylmämaraton,     Väinölänniemi, Kuopio  
24.10.2009     TUL-Savo     Karjala     –alueen     avoimet vapaapainin     pm-kilpailut, Varkaus  
7.11.2009 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta
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