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Savon piirin SEURAKIRJE tammikuu 2008
 
 Oikein hyvää alkanutta vuotta teille kaikille.
Toivottavasti tästä vuodesta tulee toimintatäyteinen, uusia juttuja ja jäseniä seuroihin tuova vuosi.
 
TULE2009 –liittojuhliin Tampereelle valmistau-tumiset on toivottavasti seuroissa aloitettu. Savon 
piirissä on vielä monta seuraa, joista yhdyshenkilöä – Majakkaa ei ole nimetty, viestitetään 
liittojuhlaorganisaatiosta.???!
 
Majakoilla on ensimmäinen koulutus  Tamperella jo 1.3.  Myös Aprilliristeilylle on varattu 
majakoille B-hyttejä. Majakat pääsevät siis risteilylle yhteiskuljetuksen (30€) sekä mahdollisten 
aterioiden hinnalla.
Tampereen koulutuksessa majoituksen omavastuu on 20€, mutta ”debetpuolella” on mm. lippu 
Tampereen Työväen Teatteriin. Järjestäjä maksaa myös junamatkat Tampereelle.
 
Nyt kipin kapin nimeämään oman seuran Majakka.  Ilmoittautumiset  heti, viim. 
31.1. tuila.jaatinen@tultampere.fi. Risteilylle haluavat ilmoittautuvat myös 
keskustoimistoon, maj-lis.forsblom-piskonen@tul.fi. Ja bussiin tulijat piiritoimistoon.

 Kaikki liittojuhlasta www.tule2009.fi
********************************************************************************
***********
TUL JOY GAMES
 
TUL:n oma nuorisotapahtumaketju on puolivälissä.
Tämän vuoden talvihäppeninki on Keski-Suomessa 7.-10.2. TUL:n mestaruuksista kilpaillaan 
ryhmätanssissa, hiihdossa ja mäkihypyssä. Toivottavasti lumi ei ehdi sulaa! Muita lajeja ovat judo, 
jääkiekko, paini ja talvijuoksu. Iltaohjelmana mm. vesidisco.
Syystapahtuma on sitten marraskuun alussa Hämeenlinnassa.
 
********************************************************************************
*************
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VUODEN ALUN ”PAKOLLISET”
 
Näin vuoden alussa seurajohdolla on monia hommia, jotka eivät ehkä ole niitä mukavimpia 
liikunnan harrastamisjuttuja, mutta ikävä kyllä välttämättömiä.
 
Verottajalle     pitää toimittaa vuosi-ilmoitukset edellisenä vuonna maksetuista matkakorvauksista, 
päivärahoista ja palkoista/palkkioista (korvauslaji H5) tammikuun loppuun mennessä.
Varsinainen veroilmoitus on jätettävä 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Yleishyödyllinen yhteisö käyttää uudistettua verolomaketta 6C. ”Veroilmoituksen antavat kaikki 
yhdistykset ja säätiöt, joilla on ollut veronalaista tuloa. Jos yhdistyksellä ei ole ollut verotettavaa 
tuloa, ilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa. Antakaa ilmoitus kuitenkin aina, 
jos olette  saaneet esitäytetyn lomakkeen verottajalta”.
Olkaa tarkkoja tietojen antamisessa!
”Puutteellisesta, myöhästyneestä tai kokonaan antamatta jätetystä veroilmoituksesta on yleensä 
seurauksena veronkorotus”.
Tekstit lainausmerkeissä suoraan verohallinnon täyttöohjeesta.
 
Piiritoimistoon pitää toimittaa seuratoimintaselvitys     tammikuun loppuun mennessä ja 
seuran yhteyshenkilöiden tiedot heti, kun ne muuttuvat. Yleensä uudet toimihenkilöt astuvat 
remmiin vuoden alusta. Nämä lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.tul.fi/Seurapalvelut/Lomakkeet
Voi toimittaa myös sähköpostilla: www.tul.savo@pp.inet.fi.
 
Nämäkään paperihommat eivät ole piiritoimiston keksimiä rangaistuksia, vaan kuuluvat lakien ja 
sääntöjen seurajohdolle määräämiin asioihin samalla tavalla kuin esim.vuosikokoukset, kirjanpito 
tai dopingin vastainen toiminta.  Jos tuntuu, että seurassa tarvitaan koulutusta noihin tai muihin 
hallinnollisiin taitoihin, niin sitä järjestetään erittäin mielellään. TUL:n seurojen odotetaan 
noudattavan lakeja ja sääntöjä.
 
 *******************************************************************************
*****************
Yksi sääntöjen määräämä, piiriä velvoittava asia on
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS
 
Piirihallitus on päättänyt pitää tämän vuoden kokouksen Pieksämäellä lauantaina 19.4. klo 14.30.
Ennen kokousta järjestetään seminaari, jossa asiaa ainakin TULE2009-liittojuhlista ja seurojen 
työllistämismahdollisuuksista. Tampereelta on tulossa projektipäällikkö Matti Kettunen ja 
työllistämisasioista kertomassa on Timo Pulkkinen ”Pallo haltuun” – hankkeesta.
 
Ennakkokutsu ja edustajavaltakirja ovat kirjeen liitteinä. Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin. 
Tarkoitus on aloittaa klo 10.00.
 
********************************************************************************
*************

http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Lomakkeet.aspx


 PARHAAT
 
Piirikokouksessa palkitaan entiseen tapaan edellisen vuoden parhaita urheilijoita ja toimijoita. Tänä 
vuonna palkitaan myös erikseen veteraaniurheilijat.
 
Tästäkin asiasta on erilliset liitteet. Löytyvät myös netistä www.tulsavo.fi / esitä parhaaksi.
Esitykset 26.2. mennessä piiritoimiston.
********************************************************************************
**************
 
KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ
 
Nyt on myös aika valmistautua KKI-hankekilpailuun. Hakulomakkeiden jättöpäivämäärät 
rahoitukselle ovat 31.3. ja 30.9.
Avustusta myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

•   Hanke aktivoi liikkumaan yli 40-vuotiaita, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
•   Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän tai liikkuvia ihmisiä 

liikunnallisen elämäntavan alkuun.
•   Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen 

tavoite.
•   Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä 

mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
•   KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-

toiminnan aloittamista ja tavoitteita.
Terveyttä edistävän liikunnan tukeminen (ainakin ajatustasolla) on jokaisen kunnan listoilla. KKI-
hanke on helppo aloittaa esim. Syksyn Kuntoviikkojen aikaan elo-lokakuussa.
Lomakkeet ja lisätiedot www.kki.likes.fi /hankekilpailu
 

Hyviä hiihtokelejä ja muita talven riemuja (toivottavasti)
 

t Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
 
 
Tapahtumia kalenterista:
10.2.2008 Avoimet luistelun TUL:n Savon piirin mestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)
6.3.2008 Av. TUL:n Savon piirin vapaan tyylin mestaruushiihdot, Leppävirta (kisakutsu)
16.3.2008 Av. TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskisat, Leppävirta (kisakutsu)
30.3.2008 Av. TUL:n Savon piirin painonnoston pm-kilpailut (kutsu)
6.4.2008 kansallinen Välimeren kierros -hölkkä. Samalla avoimet TUL:n Itä-Suomen 
maantiejuoksun mestaruuskilpailut (kutsu)
3.5.2008 Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun mestaruuskilpailut, Sorsakoski (kilpailukutsu)
4.5.2008 Av. TUL:n Savon piirin renkaan/saappaanheiton mestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kilpailukutsu)
7.-8.6.2008 Avoimet TUL Itä-Suomen yleisurheilun mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
                     
 
 
 

 

http://www.tulsavo.fi/08alueyu_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08rensaapas_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08pmmaastot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/08valimerenkierros_lepu.php
http://www.tulsavo.fi/08painonnosto_kutsu.htm
http://www.tulsavo.fi/08pmpilkit.htm
http://www.tulsavo.fi/08pmhiihto_kutsu.htm
http://www.tulsavo.fi/08lpmluistelu_kutsu.php
http://www.kki.likes.fi/
http://www.tulsavo.fi/
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