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LIIKKEELLE !
 
Koko syyskuu on liikuttu - enää pari päivää aikaa kartuttaa piirin 
tapahtumasaldoa. Kuukauden aikana järjestettiin 4 isompaa ja n. 70 
pienempää tapahtumaa (siis kalenteriin ilmoitettua!?).

Nyt on tärkeää, että noihin tapahtumiin osallistujien määrät kirjataan ja 
raportoidaan piiritoimistoon.
Täällä ne kootaan taulukkoon ja lähetetään Helsinkiin, keskustoimistolle.
Muistakaa myös toimittaa osallistujien täyttämät kortit arvontaa varten.
 
Suuret kiitokset kaikille tapahtumia järjestäneille seuroille !
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ HAETTAVAT tuet:
 
Jos TUlet ..turvallista seuratoimintaa ( = tukirahaa jäsenseuroille)

Esim suojalasit salibandyyn, heijastimet, heijastinliivit, polvisuojat....
Kannattaa hyödyntää tämäkin TUL-seurojen jäsenetu.

Lisätietoja http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf
 
KKI-tuki yli 40 vuotiaiden liikuttamiseen.Hakulomakkeet ja ohjeet löytyvät TÄSTÄ
 
---------------------------------------------------------------
TUL JOY GAMES Kouvolassa lokakuun lopussa
 
TUL:n nuorten ikiomat syyshäppeningit.
Lajivalikoimassa mm. paini, maastojuoksu ja nuorten painonnosto....
Lisäksi kisataan Taidetapahtumassa, mihin voi ottaa osaa vaikkapa valokuvalla, 
piirustuksella...

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


kaikki seuran soittajat ja bändit, näytelmäkerhot ym. matkaan.
Piirin nuorisorahasta voi anoa tukea Joy Games -osallistumiseen.
http://tuljoygames.fi/
-------------------------------------------------------
VETERAANIEN KULTTUURIKILPAILUT yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa
Seinäjoella 1.-2.11.
Asiasta lisää tästä linkistä
 
--------------------------------------------------------------
TUL:n arvoihin paneutuva SEURAPÄIVÄT Turussa 26.-27.11.2011 (lue lisää)
Yhteiskyytejä kannattaa kysyä piiritoimistosta.
 
-------------------------------------------------------------
SYYSKOKOUKSET ja YHTEYSTIETOMUUTOKSET
 
Seurojen syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaan marraskuussa (ne, joilla on kaksi 
kokousta vuodessa)!
Muistakaa ilmoittaa henkilövaihdoksista heti piiritoimistoon ja liittoon, sekä tietenkin 
myös Yhdistysrekisteriin.
 
Liiton ja piirin toiveena on, että myös seurat kirjaisivat toimintasuunnitelmiinsa ja 
myös noudattaisivat tominnassaan TUL:n tasa-arvo-
ohjelmaaNOLLATOLERANSSIA. Koko ohjelmatekstin saa ladattua 
koneelleen tästä.
 
Ja muistattehan, että piiritoimistosta voi "tilata" seuran vuosikokoukseen joko 
toiminnanjohtajan tai jonkun piirihallituksen jäsenistä kertomaan ajankohtaiset TUL-
asiat ja mikä vielä tärkeämpää - kuulemaan seuran tarpeet ja toiveet esim 
järjestettävien koulutusten suhteen.
 
Kaunista syksyä kaikille !
 
vt. toiminnanjohtaja Anna-Maija Piippo
 
 
Kalenteria:
26.10.2011 Piirihallituksen kokous, Varkaus
29.-30.11.2011 Joy Games, Kouvola/Kuusankoski
1.-2.11.2011 Veteraanien kulttuurikilpailut, Seinäjoki 
5.11.2011 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
tammikuu; piirinmestaruuskilpailujen anomukset
16.1.2011 mennessä ilmoittautumiset Aprilliristeilylle 23.-24.3.2012 (lisää)
 
 

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/175/Aprilliristeily-on-ensi-vuonna-23243.aspx
http://www.tulsavo.fi/11tulpainonnosto_kutsu.pdf
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Tasa-arvo-ohjelma.pdf
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/174/TULn-Seurapaivat-262711-Turussa.aspx
http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Veteraanitoiminta/Tapahtumat.aspx
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