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SEURAKIRJE tammikuu 2007
 
 
Viime kirjeessä toivottelin hyviä hiihtokelejä. Eipä taida olla kellään kehuttavasti hiihtokilometrejä 
takana, vaikka syvintä talvea eletään.
Vuosi kuitenkin on uusi ja toivottavasti entistä parempi ja vilkkaampi.
 
Piirin ja koko TUL:n kannalta tämä vuosi tulee olemaan hyvinkin tärkeä. Toimintastrategia, jota 
toteutetaan tämän vuoden alusta,  sisältää mm.  liiton sääntöuudistusesityksen, joka on tarkoitus 
hyväksyä liittokokouksessa kesäkuussa.
 
Toivon, että seurat ovat tutustuneet strategiapaperiin ja sen tuomiin muutoksiin. Sääntöuudistus 
mm. pienentäisi valtuuston ja hallituksen jäsenmääriä.
Myöskään piiritoimistojen määrän säilyminen ennallaan ei ole ollenkaan sanottua tulevaisuudessa.
Uudistuksissahan ei sinällään ole mitään ongelmaa, usein ne ovat välttämättömiä. Ongelmia ja 
pahaa mieltä tulee silloin, kun muutoksiin ei olla   varautuneita.
 
Strategian toteuttaminen alkaa tärkeimmästä painopistealueesta ´Seuratoiminnan kehittämisestä. Se 
pitää sisällään niin paljon asiaa, ettei se kaikki mahdu yhteen – eikä kolmeenkaan kirjeeseen.
 
Sen selville ottamiseen paras keino on osallistua itäisten piirien yhteiseen kehittämisseminaariin
10.-11.2.2007 Punkaharjulla. TUL:n pääsihteeri Esko Ranto pohjustaa faktoilla ja suunnitelmilla, 
koulutuspäällikkö Pekka Rossi vetää opetuksen ja kehittämisosuuden, ja meille jo vuosien takaa 
tuttu, nykyisin Jyväskylän yliopiston professorina toimiva  Hannu Itkonen on myös luvannut tulla 
mukaan.
 
 
Tilaisuus on niin  TÄRKEÄ  tulevaisuuden kannalta, että koko piirihallitus varajäsenineen on 
suorastaan velvoitettu osallistumaan. Lisäksi paikalle odotetaan JOKAISESTA SEURASTA 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Useampikin seuraedustaja  on tervetullut, mutta voimme 
tarjota ylöspidon vain yhdelle osallistujalle / seura. Puheenjohtajat saavat siis henkilökohtaisen 
kutsun. Osallistumismaksu seuraavilta henkilöiltäkin on vain 50 euroa /hlö. Matkakustannusten 
minimoimiseksi kannattaa olla yhteydessä paikkakunnan muihin seuroihin tai piiritoimistoon.
 
Punkaharjulla seurajohtajilla on myös mahdollisuus saada eväitä oman seuransa toiminnan 
kehittämiseen, mikä onkin sitten seuraava askel strategiassa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun 
seuran koko toimijajoukko yhdessä pohtii ja nimeää aluksi seuran arvot ja tavoitteet. Niiden 
pohjalle toiminta on helpompi kasata. Hyvin toimivien seurojenkaan ei ole ollenkaan pahasta välillä 
pysähtyä miettimään, voisiko jotain vielä parantaa.
 
Seuratoimintojen kehittämishankkeeseen otetaan vielä uusia seuroja mukaan.
…………………………………….
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TOIMIHENKILÖIDEN OSOITTEET PIIRITOIMISTOON !
 
Vieno pyyntö muuttuneiden  yhteystietojen toimittamisesta, jotta puheenjohtajaposti ja muukin 
tiedotus löytäisi oikeat ihmiset !!
Vertaa piirissä tällä hetkellä oleviin !!!! LIITE
 
Tiedot voi toimittaa ihan millä systeemillä tahansa, kunhan tulevat. Tietosuoja-säännöt kieltävät 
ottamasta tietoja muualta kuin suoraan ko.taholta.
 
 Liitteenä on tuttu lomake, jonka saa myös netistä  (http://www.tul.fi/main.site?
action=siteupdate/view&id=52) kohdasta lomakkeita/seuratoiminta.
Tosin siellä näkyy olevan vain viimevuotinen, mutta eiköhän sinne pian ilmesty myös uusi.
Varmaan toimintaselvityslomakekin viime vuodelta tulee pika puoliin palautettavaksi.
Lomakkeet voi palauttaa myös sähköpostilla.
………………………………………………….
 
 
APRILLIRISTEILY 30-31.3.2007
 
Kevätristeily toteutuu entisellä sabluunalla.
 
Omalla bussilla körötellään Turkuun, laivalla tavataan tuttuja eri puolilta Suomea, syödään 
hyvin,/ pistetään vähän jalalla koreasti ja körötellään taas kotiin 
virkistyneenä.  Yhteyshlöille  esite vielä kerran liitteenä.
 
Bussi lähtee näillä näkymin Varkaudesta, ellei pohjoisempaa tule ilmoittautumisia. Hinta m-p 27 €.
Kyytivaraukset mahdollisimman pian.
Hyttivaraukset 15.1.2007 mennessä Helsinkiin, jos ette jo ole varanneet.
………………………………………………
 
TUL:n VETERAANIPÄIVÄT VANTAALLA
 
Veteraanipäivien (4.-5.6.2007) risteilylle ilmoittautumisaikaa on jatkettu 30.3.2007 saakka.
 
Tähän palataan vielä myöhemmin ja veteraanien kanssa ainakin jaoston kokouksessa 18.1., mutta 
jos joku jo tietää lähtevänsä, niin voisitte kertoa siitä tänne minulle. Se helpottaisi jälleen 
yhteiskuljetuksen järjestämisessä.
 
Suunnitelma on että kyyti lähtee Kuopiosta 4.6. Varkauden, Pieksämäen ja Mikkelin kautta 
Vantaalle. Illemmalla  osallistutaan veteraanipäivien ohjelmaan (iltamat ym), yövytään edullisesti 
Hotelli Tikkurilan 6 hengen huoneissa. Hotellista on meille  varattu 36 petipaikkaa. Seuraavana 
päivänä, kun on syöty huonehintaan kuuluva aamiainen,  pelataan petankit  ym.  ja siirrytään 
Tallinnan risteilylle. Laivassa ollaan yö ja aamulla alkaa seikkailu ulkomailla.
 
Bussi tulee mukaan Tallinnaan, missä voidaan päivän ajan kierrellä katselemassa tärkeimmät
nähtävyydet, tehdä ostoksia – mitä itse kukin haluaa. Laiva lähtee takaisin Helsinkiin 
6.6.  klo 16.45.
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Äkkiseltään laskettu ”noinhinta” tulee olemaan 150 euroa kaikkinensa (bussikyyti, yöpyminen 
Hotelli Tikkurila, laivaristeily 2 hh hytissä, buffet illallinen juomineen, aamiainen, buffet-
päivällinen). Lopullinen hinta määräytyy sen mukaan, miten monta matkalaista kyydissä on.
 
Veteraanipäivien osallistumismaksut eivät ole tässä mukana. Eri lajeissa on omat maksunsa ja eri 
ihmisillä on tapana osallistua eri asioihin.
 
Tiedot veteraanipäivistä löytyvät osoitteesta: www.tulvantaa.fi
 
…………………………………………………
 
 
VETERAANIJAOSTON KOKOUS
 
piirin veteraanit kokoontuvat seuraavan kerran Varkaudessa, piiritoimistolla Kauppakatu 42-44 A 
torstaina   18.1. klo  13.
………………………………………………….
 
 
VIKING –SOPIMUS vuodelle 2007
 
TUL on tehnyt Viking-linen kanssa vuosisopimuksen, jota seurojen ohella voivat käyttää myös 
yksittäiset henkilöt omilla matkoillaan.
Liitteenä on yhden sivun esite, missä on yksittäisten ihmisten  risteilyhinnat . Piiritoimistosta löytyy 
tarkempia hintoja myös ryhmille ja  reittimatkoille. Asiakasnumeromme on 334693.
 
OIKEIN HYVÄÄ TÄTÄ VUOTTA TEILLE KAIKILLE !
 
Anna-Maija Piippo
 
                                            
 
        TAPAHTUMIA KALENTERISTA

         13.1. Av. TUL:n Itä-Suomen penkkipunnerruksen aluemestaruuskilpailut, Leppävirta
         10.-11.2. piirin toimintojen kehittämisseminaari Punkaharjulla
         9.-11.3. Joy Games’it Kemissä
         15.3. Av. TUL:n Savon piirin mestaruushiihdot Leppävirta (LepU)
         30.-31.3. Aprilliristeily      
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