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SEURAKIRJE syyskuu 2012
Tässä kirjeessä:

• Liikkeelle! Osallistujakorttien palautus
• Joy Games
• Seurapäiville Joensuuhun
• Olvi ja IF jatkavat TUL:n yhteistyökumppaneina
• Maahanmuuttajaopas seuratyön avuksi
• Vuosikokoukset ja seuratoimintakoulutukset
• Tapahtumakalenteri

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

LIIKKEELLE! Kuntokuukausi

Tämän vuoden Liikkeelle! -kuukauden kalenteriin ei kertynyt tapahtumia viime vuotiseen tapaan, 
mutta pari ihan uutta seuraa tuli mukaan. Kiitokset kaikille mukana olleille, aktiivisille ihmisille.
Muistakaa toimittaa osallistuja-/arvontakortit joko piiritoimistoon tai suoraan liittoon 6.10. 
mennessä, että ehtivät arvontaan.
________________________________________________________________________

JOY GAMES kisat käydään tänä vuonna Porissa 27.-28.10.

Jos on nopea, niin vielä ehtii ilmoittautua esim TUL:n maastojuoksun  mestaruuskisoihin, 
sulkapalloturnaukseen tai taidetapahtumaan.

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä !!!! Kaikki tiedot www.joygames.fi – osoitteesta.
_________________________________________________________________________

SEURAPÄIVÄT tässä ihan lähellä – Joensuussa 24.-25.11.

TUL:n tämänvuotisten Seurapäivien pääteemana on seuratoiminta, jonka tarpeita 
kartoitetaan tutkimuksen, seuratoiminnan esittelyn ja laajan keskustelun kautta. 

Miten TUL toimialoineen ja muuttuva kuntakentta vastaavat näihin tarpeisiin? 
Mitä liikuntajärjestöjen rakenneuudistus merkitsee? 
Miten mukaan Varnaan CSIT:n Maailmankisoihin?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan myös päivien aikana.

Majoitukset on järjestetty hotelli Cumulukseen. 
Osanottomaksut
125 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa (ohjelma, majoitus, ruokailut)
150 euroa/henkilö yhden hengen huoneessa (ohjelma, majoitus, ruokailut)
80 euroa/henkilö  ilman majoitusta (ohjelma, ruokailut)

Kaikki tiedot Seurapäivistä (mm. ilmoittautumislomakkeen) löydät osoiteesta: 
http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv
%C3%A4t2012.aspx

Savon piiristä järjestetään yhteiskuljetus, jos lähtijöitä on vähintään 25 henkeä. 
Olkaa siis yhteydessä piiritoimistoon aikeistanne !

http://www.joygames.fi/
http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv%C3%A4t2012.aspx
http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv%C3%A4t2012.aspx


OLVI ja IF 

jatkavat TUL:n yhteistyökumppaneina. Konseptit vähän muuttuvat, mutta hyviä tukimuotoja on 
seuroille ja jäsenille edelleen luvassa.

IF:n Jos TULet – turvallista haku on vähän muuttunut.
Tukea haetaan nyt kerran vuodessa, jaossa on 3 x 1000 euroa. Haku alkaa vuoden alusta, mutta 
kannattaa aloittaa miettiminen ajoissa.

Tukea voi hakea TUL:n jäsenseura nettipohjaisella lomakkeella, vapaamuotoisella hakemuksella.
Hakemuksessa on hyvä huomioida seuraavia asioita:
- perustele, mihin tuhannen euron tuki käytetään
- kerro, miten If pääsee seurassasi vuoden 2013 aikana esille
- voit myös tuoda esille, onko joku tapahtuma,kilpailu, tilaisuus nimettävissä esimerkiksi
If-kisaksi tai -tapahtumaksi
- jos seuralla on nettisivut, If banneri / logo on hyvä saada esille vuoden 2013 ajaksi.
Hakuaika on 1.1. - 28.2.2013. Lisätietoa piiritoimistosta.

OLVI
TUL:n seurat saavat ostaa Olvin tuotteet TUL-alennetuilla nettohinnoilla. Olvin kulloinkin 
voimassa olevasta perushinnastosta annetaan TUL-alennusta virvoitusjuomien ja kivennäisvesien 
osalta 0,36 / litra (eli -18 snt / 0,5 litran plo). �

Pienin rahtivapaa myyntierä on 10 kennoa (á 24 plo / kenno). Tätä pienemmistä eristä on 
maksettava rahti. Erään saa kuulua erilaisia juomia. Juomien säilyvyys on noin 6 kuukautta, joten 
tilausta tehdessä voi suunnitella tuotteiden käyttöä pitemmällekin ajalle. 

Kaikki IF ja OLVI -yhteistyöasiat (kuten muutkin kumppanit) löytyvät liiton sivulta 
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut.aspx
________________________________________________________________________

MAAHANMUUTTAJAOPAS – Yhteisellä kentällä

TUL 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

Opas on tilattavissa TUL-puodin verkkokaupasta hintaan 3,40 euroa. (esite)
_________________________________________________________________________

VUOSIKOKOUKSET JA KOULUTUKSET

Marraskuu on taas seurojen syyskokousaikaa (niillä, joilla on kaksi sääntömääräistä kokousta).
Muistattehan, että voitte kutsua piiristä jonkun hallitusjäsenistä tai toiminnanjohtajan kertomaan 
ajankohtaisista asioista tai kuulemaan seuran toiveita/tarpeita. Muutenkin saa kutsua, mutta 
vuosikokouksissa yleensä on paikalla suurempi joukko jäseniä.

Syyskokouksessa saattaa myös seurajohtoon tulla vaihdoksia. Uudet puheenjohtajat, sihteerit yms 
toimijat on hyvä perehdyttää toimintoihin kunnolla alusta asti. Seuratoimijakoulutusta voidaan 
tarvittaessa järjestää jopa yksittäiselle seuralle räätälöitynä, mutta teidän täytyy kertoa se tarve.

http://www.tulsavo.fi/Mamumainos.pdf
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut.aspx


Tällä hetkellä kalenterissa on järjestyksenvalvojakurssit – peruskurssi 1.-2.12.+15.-16.12. ja 
kertauskurssi kortin uusimiseen 11.11. Molemmat Varkaudessa yhteistyössä Varkauden 
Urheiluseurojen kanssa.
________________________________________________________________________

Kuulaita, kauniita  syyskelejä kaikille

Yhteydenottoja odottaen

Anna-Maija Piippo, 
toiminnanjohtaja

Kalenteria suoraan piirin kotisivulta www.tulsavo.fi

28.9. 2012 Kuutamokävelyt Sorsakosken urheilukentältä klo 20 

30.9.2012 Ruskahölkkä Syvänniemen Hermannintalolta klo 13 

6.10.2012 Suomalainen urheiluseura -Varkauden Tarmon juhlaseminaari, Varkaus (ohjelma) 

7.10.2012 Varkauden Tarmon 100 vuotisjuhla Varkauden teatterilla klo 14 alkaen

23.10.2012 Veteraanien virikeiltapäivä, Varkauden uimahalli Ilopisara

24.-28.10.2012 TUL Joy Games, Pori (lisää)
..jalkapallo, lentopallo, maastojuoksu, shakki, sulkapallo, uinti, ..taidetapahtuma 

11.11.2012 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, Varkaus (kurssikutsu) 

24-25.11.2012 TUL Seurapäivät, Joensuu 

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

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

KILPAILUKUTSUT

3.11.2012 Junioreiden vapaapainin SM-kilpailut, Varkaus (Tarmon 100-vuotis juhlapainit) 
(kilpailukutsu)

3.11.2012 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/12tulpainonnosto_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/3.11.2012%20Varkaus,%20junioreiden%20vapaapainin%20SM-kilpailut,%20Varkauden%20Tarmo%20100%20v..pdf
http://www.tulsavo.fi/12tartto_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/jarjestyksenvalvoja_perus.pdf
http://www.tulsavo.fi/jarjvalvoja_kertaus11112012.pdf
http://www.joygames.fi/
http://www.tulsavo.fi/tarmon%20juhlaseminaari.pdf
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