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PIIRIN 60-VUOTIS JUHLAVUOSI
 
Piirin juhlaa vietetään Pieksämäellä, missä piiri 60 vuotta sitten perustettiin, 
lauantaina 9.10. alkaen juhlaseminaarilla klo 12.
Kirjeen mukana kutsu seuralle. Henkilökohtaisia kutsuja on jo mennyt aikaisemmin 
seurojen pitkäaikaisille puurtajille. Huolehtinette kyydittömät ikä-ihmiset mukaan, 
kun mietitte omia kulkemisianne.
 
Juhlavuoden tapahtumia on ollut eri puolilla piiriä jo huhtikuusta alkaen, ja pari 
urheilutapahtumaa on vielä tulossakin.
 
Piirihallitus kiittää kaikkia seuroja ja henkilöitä, jotka ovat olleet järjestämässä näitä 
juhlatapahtumia.
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SYKSYN KUNTOVIIKOT ja PIIRIN POIKKI PATIKOINTIKISA
 
Syksyn Kuntoviikko-tapahtumia ei Savossa ole tänä vuonna ilmoitettu niin paljon, 
kuin aikaisempina vuosina. Piiritoimistoon on tullut ilmoitukset vain seuraavista:
               Kuopion Hiihtäjien soutajat järjestävät Kallavedelle suuntautuvia  

                                    kirkkovenesoutuja syyskuun jokaisena maanantaina 6.9. alkaen.  
                                    Kokoontuminen on Siilinjärven puolella Vuorelassa Kivitie 141 Kalevi Pitkäsen rannassa klo 18.  
                                    Tervetuloa aloittelevat ja ensi kertaa kirkkoveneeseen nousevat mukaan soutamaan          Läh. Kalevi Pitkänen, 0500 857 155.  

 
            19.9.      22.Petosen hölkkä juostaan Kuopion Litmasen kentällä alkaen                        

                                    klo 13.00 Tarkemmat tiedot, sarjat ym   (  tästä linkistä  )  
 
            24.9. Kyläläiset kuutamolla  
                                    Sorsakosken Teräksen      järjestämät koko perheen "pimeäpuuhastelut" -  
                                    kuutamolla kävelyä, norsupalloa, makkaran paistoa, kunnon             nuotiokahvit  
                                    yms. Aloitus urheilukentältä klo 20.00 Lisätietoja Päivi Huttunen,  
                                    040 513 3843  
 
            24.9.      20.Kuvansin yöjuoksu, Kuwaitin keitaalla klo 19.00  

            Ilmoittautumiset paikanpäällä viimeistään klo 18.30   (koko kutsu)  

 
            26.9.2010 Av. maantiejuoksun TUL Itä-Suomen aluemestaruuskisat, TUL:n Savon piirin 60-  

            vuotis juhlakisa Kuopion Kisa-Veikkojen 83. Kylmämaraton, Kuopio Väinölänniemi   (kutsu)  

 
Toimintasuunnitelmaanhan kirjattiin vuosikokouksessa tavoitteeksi vähintään 
yksi kuntoilutapahtuma /     seura !!!  
 
Nyt     pika-pikaa     ilmoittamaan listaamatta jääneet jutut.     Ja jos ei ole vielä   
suunniteltukaan, niin senkin ehtii vielä tehdä, kun pitää kiirettä. Tapahtuman ei 
tarvitse ylittää kymppiuutisten kynnystä. Tärkeintä on, että toimintaa on ja 
että     KAIKKI TAPAHTUMAT TULEVAT KIRJATUIKSI     piirin raportteihin.  
 
Toivottavasti myös henkilökohtaiset ja seuratapahtumien     PIIRIN POIKKI   
PATIKOINTI     –kisan     kilometrit     ovat tulleet kirjatuiksi johonkin lappuseen. Ne   
nimittäin pitää toimittaa piiritoimistoon 4.10. mennessä.     Seuran kokonaiskilometrit ja   
3 eniten liikkunutta henkilöä.
Piiristä palkitaan siis kolme seuraa ja 3 yksittäistä ihmistä.
 
****************************************
 
VUOSIKOKOUSTEN ASIOITA
 
Marraskuu on yleensä se kuukausi, milloin kahden kokouksen seurat valitsevat taas 
johtokuntia / hallituksia.
Esittäisin, että heti valintojen jälkeen täytätte seuran     yhteystietolomakkeet     saman   
tien ja toimitatte ne piiritoimistoon. Vain oikeilla osoitteilla seura saa postit piiristä ja 
liitosta.
 
Syyskokouksessa linjataan myös seuraavan vuoden toimintaa. Vuosi 2011 
tulee     TUL:ssa     olemaan ns. normaalin toiminnan vuosi. Ei ole voimia vievää   
liittokokousta tai     –juhlaa.  
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Niinpä voidaan keskittyä paitsi liikunnan tarjoamiseen paikkakuntalaisille, myös 
päivittämään osaamista.
Ensimmäinen seuratoiminnan koulutus järjestetään     ylä-savolaisille     seuroille   
Iisalmessa 26.10.
Tälle kurssille, missä käydään läpi seuratoiminnan periaatteet, odotetaan osallistuvan 
johtokunnan jäsenten lisäksi myös ohjaajia ja jaostojen vetäjiä.
 
Ensi vuoden toimintasuunnitelmiin toivoisin sisältyvän osallistumiset 
ainakin     Joy     Games     –tapahtumiin.  
Nehän ovat TUL:n ihan omat maailmanmestaruuskisat, jos liittojuhlat ovat 
olympialaiset. Ensi vuoden     Joy     Games-tapahtumat     järjestetään helmikuussa Oulussa   
ja lokakuussa Kouvolassa.
Millään muulla suomalaisella urheilujärjestöllä ei ole tätä erityisen hienoa perinnettä, 
missä samaan tapahtumaan kokoontuu vähintään 6 lajin nuoria, ja syksyn 
taidetapahtumaan myös ikäihmisiä.
 
Tämän vuoden     Joy     Games’it     järjestetään muuten lokakuun lopussa melko lailla   
lähellä, Joensuussa,
Lajeina ainakin maastojuoksu ja lentopallo.     Kaikki tiedot löytyvät   
linkistä:     http://www.tul-karjala.org/Joy%20Games/index.html  
 
Huomatkaa myös, että Joensuussa järjestetään ensimmäiset TUL:n veteraanien 
kulttuurikilpailut samaan aikaan.
 
Seuravierailut
Seurat voivat myös kutsua edelleen piirihallituksen jäseniä tai toiminnanjohtajan 
vuosikokoukseen kertomaan ajankohtaisista TUL-asioista tai antaakseen palautetta 
siitä, miten seuroja voitaisiin auttaa paremmin niiden toiminnassa. Yhdessä 
kehittämällä saamme paremmin kaikkia palvelevan organisaation.
 
****************************************
 
PIIRINMESTARUUSKISAT
 
Piirin toimintasuunnitelman kannalta seuroilta toivotaan kohta ensi vuoden 
piirinmestaruuskisojen anomuksia. Vuosikokouksen linjaushan on, että 
piirinmestaruuskisoja voidaan järjestää kaikissa niissä lajeissa, joita harrastetaan 
vähintään kahdessa piirin jäsenseurassa.
Kisat voivat olla avoimia kilpailuja tai pelkästään jäsenille tarkoitettuja. Järjestävä 
seura päättää.
 
Piirinmestaruuskilpailuissa jaetaan piirin mitalit kolmelle parhaalle / sarja. Mitalit 
tilataan piiritoimistosta. Osallistumismaksut seura määrittelee itse.
Piirihallitus päättää mestaruuskisojen järjestäjäseurat tammikuussa, mutta mitä 
nopeammin seura anomuksensa tekee, sen paremmat läpimenomahdollisuudet sillä 
on.
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****************************************

 
VARAINHANKINTAA
 
Millään seuralla ei varmaan ole liian paljon rahaa toiminnan järjestämiseen.
TUL:n periaatteisiin kuuluu tarjota liikuntaa tasa-arvoisesti kaikille – varsinkin 
kaikille lapsille ja nuorille.        Huoli perheiden rahavarajoen riittävyydestä pitäisi myös   
ottaa huomioon, vaikka kotitaloudet ovatkin suurin liikuntatoiminnan rahoittaja.
.
Talkootoiminta on perinteisesti ollut yksi seurojen eniten käyttämistä 
varainhankintakeinoista. Toivottavasti valtiovalta ei jatkossa tee siitä liian vaikeaa.
Nytkin on toki muistettava     talkoilun     pääsäännöt; rahat täytyy kirjata seuran   
kirjanpitoon ja käyttää koko porukan hyväksi seuran 
yleiseen,     yleishyödylliseen        toimintaan, talkootyö ei saa kilpailla olemassa olevan   
liiketoiminnan kanssa (ei saa olla mitään, missä tarvitaan erityisiä ammattitaitoja), 
toiminta ei ole jatkuvaa vaan kertaluontoista.
 
Liitto on myös tehnyt joitakin sopimuksia, joilla voi yrittää helpottaa seuran 
rahatilannetta.
Uusin varainhankintamuoto on Vanajan keksien myynti. Muita ovat 
esim.     Errean     urheiluvaatteiden välitys ja Olvin juomien sopimushinnat.  
Näistä kaikista saa lisätietoja piiritoimistosta tai liitosta.
 
Valtion suoraa seuratukea ollaan tiettävästi jatkamassa ja     KKI-rahaa     haetaan 30.9.   
mennessä     LIKES:ltä.  
 
Eikä kannata unohtaa Työhön kutsu-hankkeen mahdollisuuksia palkata seuraan 
vaikkapa lasten kerho-ohjaaja, tai keksien myyjä….
 
Jos teillä on tiedossa joku (ehkä vaille opiskelupaikkaa jäänyt) seuratoiminnasta 
vähänkään kiinnostunut nuori, ottakaa yhteyttä piiriin. Naapuriseurassa saatetaan 
tarvita juuri häntä. Ja piiri ainakin tarvitsee vuoden alusta alkavaan 
nuorisohankkeeseen.
 
************************************
 
Seuraava seurakirje on varmaan jälleen pelkästään sähköisessä muodossa.
Tarkkailkaa (myös sähkö-)postianne
 
Mukavaa, liikkuvaa syksyä kaikille,
 
 
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
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Kalenteria:
26.9.2010 Av. maantiejuoksun TUL Itä-Suomen aluemestaruuskisat, TUL:n Savon 
piirin 60-vuotis juhlakisa Kuopion     Kisa-Veikkojen     83. Kylmämaraton, Kuopio  
26.9.2010 Syksyisiä kuntoiluja koko perheelle Kuopion     Väinölänniemellä.   
Liikuntapisteet (mm. sählygolfia     ja        norsupalloa) katsomon takana ja urheilukentän   
ympäristössä klo 11-13.
19.-20.10.2010     TUL:n veteraaniristeily  
26.10.2010 Seuratoiminnan peruskurssi seurajohdolle ja ohjaajille, Iisalmi
30.-31.10.2010     Joy     Games     tapahtuma, Joensuu  
6.11.2010 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta
20.11.2010 Av. TUL:n Savon piirin vapaapainin piirinmestaruuskisat, Varkaus
x.x. Vauhdittomien sisähyppyjen piirinmestaruuskilpailut, Sorsakoski
11.-12.12.2010     TUL:n Seurapäivät 2010, Oulu  
15.-16.1.2011     Nuoret Päättäjät, Kisakeskus  
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
17.-19.6.2011     Nuoret Päättäjät,     Konttainen  
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus
Syyskuu Nuoret Päättäjät, opintomatka Wieniin
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