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EU:n vapaaehtoistyön teemavuosi
Liikunta luo yhteysksiä -seminaari
TUL Joy Games, seuraava tapahtuma helmikuussa Oulussa
Piirinmestaruuskisojen anominen
Arkistointikurssi
Muuttuneet käytännöt ja osoitteet
Tapahtumakalenteri

---------------------------------------------------------
OIKEIN HYVÄÄ TÄTÄ VUOTTA KAIKILLE !
 
Tätä vuottahan vietetään EU:n vapaaehtoistyön teemavuotena.
TUL:n hallitus on monen muun järjestön lisäksi tehnyt päätöksen osallistumisesta.
Vuoden mittaan tulee olemaan monia erilaisia tapoja ottaa osaa teemaan. Tässä on 
ensimmäinen, jonka kanssa pitää toimia 23.1. mennessä !!
 

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanja - Ilmoittaudu 
mukaan 23.1. mennessä

 Järjestöjen ja yhteisöjen ilmoittautuminen vapaaehtoistoiminnan vuoden 
haastekampanjaan on käynnistynyt. Nettikampanjan tavoitteena on antaa ihmisille 
helppo tapa  löytää itselleen sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto. Kampanjassa 
ihminen lupaa käyttää tietyn määrän tunteja vapaaehtoistoimintaan vuonna 2011. 
Kampanja toimii kahteen suuntaan: vapaaehtoistoiminnan organisaatiot saavat heidän 
toiminnasta kiinnostuneiden yhteystiedot ja toisaalta osallistuja ohjataan 
organisaatioiden omille nettisivuille. Kampanja antaa näkyvyyttä 
vapaaehtoistoiminnalle ja sivusto kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa koskevia 
nettisivustoja ja mahdollisuuksia Suomessa.

Kampanja käynnistyy maaliskuun alussa. Nyt on käynnissä 
järjestöjen ja muiden yhteisöjen ilmoittautuminen mukaan 
kampanjaan. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 23.1. 
mennessä osoitteeseen karoliina.tikka@alli.fi. Tässä vaiheessa 
tarvitaan vain kiinnostuksen osoitus, muut tiedot kampanjaa 
varten toimitetaan tammikuun lopussa. Mitä aiemmin ilmoittautuu, 
sitä varmemmin pääsee alusta saakka mukaan kampanjaan

Teemavuodesta kaikki tieto 
linkistä 
:http://www.vapaaehtoistoiminta2011.fi/etusivu/ http://www.vapaaehtoistoimint
a2011.fi/etusivu/
************************************************
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LIIKUNTA LUO YHTEYKSIÄ -seminaari 17.2.2011
 
TUL järjestää yhdessä Liikkukaa ry:n ja FIMU kanssa maksuttoman avoimen seminaarin , 
jonka tavoitteena on luoda linjaus maahanmuuttajaliikunnan järjestämiseen.
Sopii erityisesti seuroille, joiden paikkakunnilla asuu maahanmuuttajia, mutta ei ole 
pahitteeksi muillekaan.
TUL:n strategiaan kuuluu viime kevään liittokokouksessa hyväkstty Tasa-arvo ohjelma 
(liikuntajärjestöistä ensimmäisenä).
Ohjelma tässä
 
************************************************
TUL JOY GAMES Oulussa 26.-27.2.2011 

 
Seuraava nuorten tapahtumaketjun tilaisuus siis Oulussa.
Ohjelmassa ainakin salibandyturnaus, shakkia, pikaluistelukisa ja TUL:n ryhmätanssin 
mestaruuskilpailut.
 
Kaikki tiedot Joy Games'eista löytyvät http://tuljoygames.fi/
 
********************************************
 
PIIRINMESTARUUSKISAT
 
Piirihallitus käsittelee anomukset 21.1.2011 pidettävässä kokouksessa.
Jonkin verran anomuksia on tullut. Myöhemmin voidaan käsitellä anomuksia kisoista, joita ei 
vielä ole kalenterissa.
 
Vuosikokouksen linjaushan on, että piirinmestaruuskisoja voidaan järjestää kaikissa niissä 
lajeissa, joita harrastetaan vähintään kahdessa piirin jäsenseurassa.
Kisat voivat olla avoimia kilpailuja tai pelkästään piirin jäsenille tarkoitettuja. Järjestävä 
seura päättää.
Piirinmestaruuskilpailuissa jaetaan piirin mitalit kolmelle parhaalle / sarja. Mitalit tilataan 
piiritoimistosta. Osallistumismaksut seura määrittelee itse.
 
****************************************
ARKISTOKURSSI 17.2.
 
Monikaan seurajohtaja ei tule ajatelleeksi, että kaiken tohinan keskelläkin pitäisi muistaa 
myös tulevat sukupolvet.
Kaikki seuratoiminta, mistä (toivottavasti) jää jokin dokumentti, on arkistosääntöjen 
mukaisesti säilöttävä jonnekin. Ja kannattaakin säilöä, jos haluaa, että tulevat polvet niistä 
jotain tietävät.
 
Piiri järjestää yhdessä Varkauden Urheiluseurat ry:n kanssa Yhdistysten arkistot kuntoon 
-koulutuksen.
Kurssipaikka on Joutenlahden Kimppa Työpajojen koulutustila Varkaudessa.
Ilmoittautumiset joko piiritoimiston kautta tai suoraan varkauden.urheiluseurat@co.inet.fi.
Kurssiohjelma tässä
Koulutus on piirin jäsenseuroille maksuton.

http://www.tulsavo.fi/arkistointikurssi_11.php
http://www.tulsavo.fi/tasaseminaari_ohjelma.pdf
http://tuljoygames.fi/


SÄHKÖPOSTIOSOITE MUUTTUU
 
Liitossa on tapahtunut muutama toimintatapamuutos, joista jotkut eivät vaikuta seurojen 
elämään millään tavalla - jotkut vaikuttavat.
Yksi muutos on se, että kaikille piiritoimistoille on luotu yhtenäiset sähköpostiosoitteet, jotka 
pohjautuvat ko toiminnanjohtajan nimeen.
Savon piirin ns. virallinen sähköpostiosoite on anna-maija.piippo@tul.fi. Jos luitte 
viimeisimmän TUL-lehden tarkasti, siellä oli jo tämä uusi osoite. Entiselläkin osoitteella postit 
tulevat perille (ainakin toistaiseksi), mutta muuttakaa viesteihinne jo tuo uusi.
**************************************
LOMAKKEET
 
Toinen seuroja koskeva muutos ovat lomakkeet, jotka joka vuosi on tähän asti toimitettu 
piiritoimistoon.
Nyt siis suoraan liiton keskustoimistoon Helsinkiin.
Tästä oli ohjeet 25.11. lähetetyssä TUL:n etanapostiseuratiedotteessa.
 
Kyseessä ovat siis seuran viime vuoden toiminnan seurantalomake, joka on tärkeä liiton 
OPM-raporttia varten ja seuran yhteystietolomake, joka ohjaa postit oikeisiin paikkoihin.
 
Lomakkeet löytyvät osoitteesta: http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Vuosiilmoitus.aspx.
Voi lähettää koneelta suoraan tai tulostaa paperille ja pistää kuoressa menemään.
 
Vaikka ovatkin luvanneet toimittaa Helsingistä tiedot sitten piireihin, otan minä mielelläni 
tänne kaikki mahdolliset ilmoitukset kaikista seuratoiminnoista ja varsinkin yhteystiedoista - 
ihan lomakkeella tai ilman.
 
Piirin nettisivuille laitetaan jokaisesta seurasta tieto vähintään seurajohdosta. Jos joku 
haluaa, ettei joku tieto näy netissä, niin siitä ilmoitus erikseen, kiitos.
Täältä voitte käydä katsomassa, mitä tietoja seurastanne piirin sivulla 
on http://www.tulsavo.fi/jasenseurat.php .
 
***********************************************
 
Talven riemuja !
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
 

 
Kalenteria:
 
21.1.2011 Piirihallituksen kokous
26.1.2011 TUL:n päivän vastaanotto, Helsinki
29.1.2011 Piirien nuorisojaostojen edustajien kokoontuminen, Tampere
26.-27.2.2011 TUL Joy Games -tapahtuma, Oulu
1.-2.4.2011 Aprilliristeily, Turku-Tukholma
x.4.2011 Sääntömääräinen piirikokous
6.-7.6.2011 TUL:n veteraanipäivät, Joensuu
17.-19.6.2011   Nuoret Päättäjät,     Konttainen  
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus
Syyskuu Nuoret Päättäjät, opintomatka Wieniin
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