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SEURAKIRJE toukokuu/2006
 
 
Piirin vuosikokous pidettiin 5.4. entisin  kuvioin. Hallitusvalintojahan ei tänä vuonna ollutkaan.
Piirin 59 seurasta edustettuina oli 13. Kiitos paikalla olleille, aktiivisille osanottajille.
 
Kiitos myös piirin urheilijoille ja muille toimitsijoille, joita palkittiin vuosikokouksessa.
 
Vuoden 2005 piirin parhaaksi miesurheilijaksi nimettiin Janne Havukainen, Leppävirran 
Urheilijat
Paras naisurheilija on Mervi Koskelo, Rautavaaran Isku. Paras poikaurheilija Sami Tossavainen, 
Pielaveden Alku ja paras tyttöurheilija Virpi Saastamoinen, Keiteleen Kunto.
Pieksämäki Volleyn naislentopallojoukkue palkittiin parhaana joukkuesuorituksena.
 
Rautavaaran Isku sai aktiivisen, naisenergisen seuran Seuratoimintapalkinnon ja Leppävirran 
Urheilijoiden Jorma Nyyssönen palkittiin vuosia kestäneestä, 
edelleen jatkuvasta  seuratoimitsijatyöstä
 
 
 
 
SYKSYN KUNTOVIIKOT
 
Yksi TUL:n painopistealueista, kuntoliikunta näkyy valtakunnallisesti  taas syys-lokakuussa, kun 
Syksyn Kuntoviikkojen tilaisuuksia järjestetään eri puolilla maata.
 
Savossa tapahtumia on tulossa ainakin Kuopiossa, Mikkelissä, Joroisissa ja Keiteleellä, missä 
liikkeellä ollaan jo heinäkuussa.
 
Vielä mahtuu patikointia, hölkkää, puistojumppaa tms kuntoilu- ja virkistystapahtumia tähänkin 
lääniin. Aina ei kyseessä tarvitse olla koko kaupungin saaminen liikkeelle.
 
Jos tuntuu, ettei oikein löydy tapahtumaideoita, siihen auttaa Ideatalkoot. Porukka koolle ja ilmoitus 
tänne piiritoimistoon, niin homma lähtee rullaamaan.
   
 Ideatalkoot on osa seuran kehittämiskoulutusta, nimenomaan kuntotapahtumien järjestämisen 
avuksi tehty paketti, joka ei maksa seuralle mitään. Tuloksena on yhteishengen kasvu, seuran 
muidenkin toimintojen virkistyminen yhteisen miettimisen johdosta ja 
mahdollisesti lopulta  myös se itse Kuntoviikkojen tilaisuus.
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VETERAANIPÄIVÄT 6.6. Jyväskylässä
 
TUL:n veteraanit kokoontuvat 6.6. Jyväskylään, missä mukavan yhdessäolon ja vanhojen tuttujen 
tapaamisen lisäksi järjestetään mm. petankkikisat.
 
Varkaudesta matkaaville on tarjolla kyytikin. Tarmon petankkiporukan bussi lähtee  6.6. klo 06.00 
Käpykankaan Severiltä. Edestakaisen matkan hinta on 15 €/hlö. Paluukyyti lähtee illansuussa 
veteraanipäivien päätyttyä n. klo 17.
Kyytiilmoittautumiset joko piiritoimistoon tai Irja Hämäläiselle, puh 017-5564 583.
 
 
LOPPUKESÄN RETKI KONTTAISILLE
 
Veteraanijaosto järjestää  22.-25.8. retken Kuusamoon, TUL:n retkialueelle Konttaisiin. Myös 
nuorempi väki on tervetullutta mukaan
.
Ilmoittautumiset 29.5. mennessä !!!!
Asiasta enemmän kirjeen liitteenä olevassa esitteessä.
 

 
TAPAHTUMIA KALENTERISTA
 
         toukokuu

13.5. TUL:n Itä-Suomen aluemestaruusmaastojuoksut,  Keitele, KeiKu
13.5. Avoimet TUL Savo-Karjala –alueen kreikkalais-roomalaisen painin pm-kilpailut, 
Sorsakoski (SorTe)
   20.5. TUL-seurojen puheenjohtajapäivät, Tampere
 

         kesäkuu
         13.6. Piirin veteraanijaoston kokous Pieksämäki
         x.x. Piirihallituksen kokous,
         17.-18.6. Avoimet TUL:n veteraanien yu mestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)
         17.-18.6. Avoimet TUL Itä-Suomen yleisurheilun mestaruuskilpailut. Miehet, naiset, 
P17 ja T17 (LepU)
        
         heinäkuu
         1.7. Keiteleen kuntotapahtuma
         19.7. TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton mest.kilp. LepU
 
         elokuu
         26.-27.8. Kyvyt esiin – TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)

  
 
                      kaunista kesän alkua toivottelee
 
                     
 
                      Anna-Maija Piippo
                      vt. toiminnanjohtaja
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