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SEURAKIRJE tammikuu 2012   

Tässä kirjeessä:
• Vuoden vaihteen lomakkeet
• Nuoret päättäjät – liiton hanke kasvaville seurajohtajille
• IF-haku
• Piirinmestaruuskilpailut haussa
• Koulutusta 
• TUL-uutiskirje
• Kalenteria

VUODEN VAIHTEEN LOMAKKEET

On jälleen aika toimittaa viime vuoden tiedot liittoon – jäsenmäärät ym tilastotiedot, jotka tarvitaan 
Opetus- ja kulttuuriministerille toimitettavaan liittoraporttiin.
Lomake löytyy osoitteesta http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Vuosiilmoitus.aspx.

Samasta paikasta löytyy myös Yhteystieto-lomake.
Huomatkaa, että molemmat, sekä Vuosi-ilmoitus- että Yhteystieto -lomakkeet pitää palauttaa.
Yhteystieto-lomakkeen avulla seuran postit (ja myös TUL-lehden ilmaiskappaleet) saadaan 
toimitettua oikeille ihmisille.

Jos sähköinen toimittaminen ei onnistu, voi tiedot lähettää piiritoimistoon millä tahansa tekstillä 
kirjepostissa tai sähköpostilla.
Yhteystiedot kannattaa yli päätään toimittaa piiriin heti, kun joku tieto muuttuu.

Erityiskiitos KTNV:lle ensimmäisenä toimitetuista lomakkeista. 
…....................................................................

NUORET PÄÄTTÄJÄT

Savon piiristä ei edelleenkään ole ilmaantunut yhtään kiinnostunutta osallistumaan Nuoret päättäjät 
-hankkeeseen.
Kyseessähän on 16-23 vuotiaille räätälöity koulutus, jossa opitaan mm seuran johtotehtäviin 
osallistumista – ja ylipäätään järjestömaailmaa. 
Kokoontumisia vuoden kestävässä hankkeessa on kaikkiaan 5. Ensimmäinen helmikuussa Joy 
Games -tapahtumassa Kiljavalla. Bonuksena ulkomaanmatka tutustumaan johonkin CSIT:n 
jäsenliittoon (viimeksi kävivät Itävallassa).

Jos olet kiinnostunut kasvattamaan omaa pääomaasi tulevaisuuden varalle, ota välittömästi 
yhteys piiritoimistoon  Samasta seurasta voi osallistua kaksikin nuorta (onhan se hauskempaakin 
reissata yhdessä kokoontumisiin). 
Kustannuksia sinulle tai seurallesi ei juurikaan tule. Liitto kustantaa suurimman osan ja piirikin 
avustaa. Ns ”sitoutumisomavastuumaksu” on 150 euroa.
…......................................................

Jos Tulet – turvallista seuratoimintaa 

TUL:n yhteistyökumppanin IF:n tarjoaman seuratuen haku on hieman muuttunut.
Nyt haetaan kerran vuodessa – huhtikuun loppuun mennessä kesä-joulukuun tapahtumiin.
 Lue tarkemmin liiton   linkistä .  

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Vuosiilmoitus.aspx
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Yhteisty%C3%B6edut/tabid/113/articleType/ArticleView/articleId/116/Jos-TULet-turvallista-seuratoimintaa-kampanja.aspx


Muut yhteistyöedut

TUL:lla on monia muitakin yhteistyökumppaneita, joiden tarjoamat mahdollisuudet löytyvät myös 
liiton sivuilta täältä
…...........................................................

PIIRINMESTARUUSKILPAILUT HAUSSA

Piirihallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.1.2012.
Tuossa kokouksessa myönnetään myös tämän vuoden piirinmestaruuskilpailujen 
järjestämisoikeudet.
Anomukset järjestettävistä kilpailusta tulee toimittaa piiritoimistoon 25.1. mennessä !
….........................................................

KOULUTUSTA

Piirin ja Varkauden Urheiluseurojen yhteiskurssi Yleishyödyllisten yhdisten verotus järjestetään 
Varkaudessa 7.2. Ilmoittautumiset 30.1. mennessä.
Yhdistysten verotus on siirtynyt Kuopioon, Savo-Karjalan verotoimistoon, missä nimenomaan 
näihin asioihin paneutuvat virkailijat ovat entistäkin tarkempia tarkastellessaan seurojen toimintaa.
Verotusasiat kannattaa ottaa vakavasti. Laiminlyönnit voivat tulla todella kalliiksi.
Ko kurssin kouluttaja on juuri yhdistystoimintaan erikoistunut veroasiantuntija Lauri Savander.
Kurssimaksu jäsenseuroilta on 20 euroa/hlö. Ilmoittautumisen yhteydessä muistakaa kertoa 
olevanne TUL:n Savon piirin jäsenseura. Kurssikutsu

Muuta, tulevaa koulutusta kevään aikana on mm. Saimaan piirin järjestämänä:
Seuratoiminnan kehittämistuet -kurssi 8.2. Lappeenranta
Toiminnantarkastus 7.3. Lappeenranta
Ikiliikkuja -kurssi 14.4. Joutseno
Leiriohjaaja -kurssi 19.5. Lappeenranta
Näistä tarvittaessa tarkemmin tietoa piiritoimistosta.

Savon piirin koulutustarpeita otetaan koko ajan vastaan. Olkaa yhteydessä!
…...................................................

TUL:n UUTISKIRJE

Tiedoksi, jos ette ole huomanneet. 
Liiton nettisivulla on kohta, josta voi ”tilata” noin kuukausittain toimitettavan Uutiskirjeen suoraan 
omaan sähköpostiin.
Koska olen luvannut olla antamatta teidän meiliosoitteitanne muille tahoille, pitää jokaisen itse 
tilata Uutiskirje, jos sen haluaa vastaanottaa. Voi sen sitten peruakin yhtä helposti, jos haluaa.
Tilauskohta on etusivulla, oikealla alalaidassa (Tilaa uutiskirje...).
….......................................................

Tapahtumakalenterista
21.1.2012 Lajipuheenjohtajien päivä Helsingissä
26.1.2012 TUL:n päivä (vastaanotto Helsingissä)
25.1.2012 Piirihallituksen kokous, missä päätetään piirinmestaruuskilpailut
x.1.2012 TUL:n nyrkkeilyn mestaruuskilpailut
x.1.2012 TUL:n pöytätenniksen mestaruuskilpailut
7.2.2012 Yleishyödyllisten yhdistysten verotus -kurssi, Varkaus
11.-12.2.2012 Ay-sporttifestarit, Seinäjoki
11.-12.2.2012 TUL Joy Games Nurmijärvi
23.-24.3.2012 Aprilliristeily 

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