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SEURAKIRJE toukokuu 2007
 
TUL:n 26. Liittokokous pidetään Porissa 9.-10.6.
Sääntöuudistus kuivui melko lailla kokoon. Tällä kertaa ehdotetaan uusittavaksi vain 
liittokokouskausi. Tulevaisuudessa se olisi neljän vuoden sijaan kolmevuotinen.
Savon piirin kokousedustajat valittiin ja evästettiin piirikokouksessa, ja he tulevat pitämään vielä 
yhteiskokouksen piirihallituksen kanssa 30.5.  Tuolloin käydään läpi piirin linjaukset ja tavoitteet 
kokousta ja koko kolmen vuoden kautta ajatellen.
 
Varsinaisia aloitteitahan kokoukselle ei enää voi tehdä, mutta jos seuroilla on vielä jotain 
viestitettävää liittojohdolle vaikkapa TUL:n strategiasta tai visiosta, niin kokousedustajat tässä vielä 
kerran lueteltuna. He vievät asian kokoukseen.
Pekka Hahl  (Pasi Kankkunen)
Raimo Hakkarainen (Paavo Saarivainio)
Matti Hiltunen (Niilo Kalsi)
Päivi Huttunen (Irja Hämäläinen)
Sari Niskala (Eino Törrönen)
Maija-Liisa Rytkönen (Leo Kukkonen)
Arto Seppälä (Tuomo YläKorhola)
 
Viestit voi toimittaa myös piiritoimistoon.
Ja tässä se visio, mihin edelleen pyrkimisen liittokokous tullee siunaamaan:
 
TUL:n visio 2015
Vuonna 2015 TUL on yksi Suomen vaikutusvaltai-simmista kansalaisjärjestöistä. TUL:n toiminnan 
perustana ovat monimuotoisia palveluja ja osallistu-misen mahdollisuuksia tarjoavat paikalliset 
urheilu- ja liikuntaseurat. Kaikkialla Suomessa toimivat TUL:n seurat ovat sekä liikunnan 
organisaattoreita että aktiivisia liikuntapoliittisia vaikuttajia. TUL toimii tasa-arvoa edistävänä 
aatteellisena liikunta- ja kasvatusjärjestönä sekä liikunnan ja urheilun edunvalvojana. TUL:lla on 
toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot.
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  SYKSYN KUNTOVIIKOT 25.8.-7.10.
 
Savon piirin seuroista Kuntoviikko-tapahtumia järjestetään tiettävästi 
ainakin Kuopiossa  - ne perinteiset Kuopion Kuntoviikot- sekä Joroisissa, 
Mikkelissä ja Syvänniemellä.
 

Tämän vuoden valtakunnallinen teema on Kevennä ja Liiku, mutta jokainen seura 
voi toki  käyttää omaa, hyväksi koettua teemaansa.  Tarkoitus on kuitenkin painottaa tapahtuman 
toiminta terveys- ja kuntoliikunnan puolelle.
Myös ns. tiukat lajiseurat voisivat kokeilla kuntoilu-/kisailutapahtumaa yleisölle (tai urheilijoiden 
faneille ja muille tukijoukoille) vaikkapa kilpailujen yhteyteen, tai luvata paikkakunnan 
kauppiaalle mitata  kaikkien asiakkaiden vyötärönympärys tiettynä päivänä. Samalla voi jakaa 
tietoa seuran toiminnasta … vain mielikuvitus on esteenä.
 
Ideointitalkoot kannattaa pitää vielä ennen kesää, niin on sitten syksyllä suunnitelmat paremmin 
hanskassa.
Materiaaleja voi tilata liitosta www.tul.fi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
 ANSIOMERKIT ANOTAAN 15.8. MENNESSÄ
 
Kirjeen liitteenä on ohjeet sekä valtion että TUL:n ansiomerkkien anomiseen.
Kannattaa tarkastaa  jäsenrekisteristä ensi vuonna merkkipäiviään viettävät jäsenet. Seuran 
juhlavuosikin vaikuttaa myönnettävien merkkien määrään.
 
Anomukset siis piiritoimistoon 15.8. mennessä.
 
 *******************************************************************************
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RIEMULEIRI JA  LEIRIOHJAAJAKURSSI
 
Ala-asteikäisille, kaikkien lajien tytöille ja pojille tarkoitettu RIEMULEIRI     pidetään Syvänniemellä 
7.-9.8.  Pienimuotoinen, ”pari yötä poissa kotoa leiri” aloittaa toivottavasti uuden kauden piirin 
uinuneessa nuorisotoiminnassa.
 
Leirillä on luvassa sopivasti liikuntaa, ehkäpä vähän uusia taitoja, uusia kavereita ja 
seikkailujakin… mukavaa kesäoloa ainakin.
 
Ennen leiriä, maanantaina 6.8. järjestetään LEIRIOHJAAJAKURSSI, johon ovat tervetulleita 
myös muusta seuran nuorten toiminnasta kiinnostuneet. Kurssin jälkeen on tarkoitus harjoitella opit 
käytännössä leirillä.
 
Erityisesti kaivataan sellaisia nuoria, jotka voisivat jatkossa olla 
mukana ideoimassa  muutakin toimintaa piirin nuorille – siis sellaista, mitä nuoret itse haluavat !!!?
Toivon, että seurajohto vie tämänkin  viestin eteenpäin seuran nuorisolle.
 
Kyytejä sekä kurssille että leirille ilmoittautuneille järjestellään eri puolilta piiriä.
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SEURAKEHITTÄMISET
 
Savon piirissä on monta hyvinvoivaa seuraa, jopa joitakin huippuseuroja, mutta on myös monta 
vetäjäpulassa kamppailevaa, väsyneen seurajohdon vuoksi hiipuvaa seuraa.
Sama ilmiö on nähtävissä valtakunnallisesti.
 
Liiton tämän hetken tärkein asia on seurojen tulevai-suuden turvaaminen. Kaiken kokoisten, 
kaikkien lajien seurojen! Sen toteuttamiseksi on pistetty pystyyn Seurakehittämisen hanke. TUL:n 
piirit ja voimavarat on yhdistetty neljäksi alueeksi. Savon piirin lisäksi itäiseen alueeseen kuuluvat 
Karjalan, Keski-Suomen ja Saimaan piirit.
 
Seurakehittämishanke saattaa kuulostaa jonkun korvaan kenties byrokratialta tai muuten mahti-
pontiselta. Se tarkoittaa kuitenkin jokaiselle seuralle eri asioita.  Kannattaakin  pysähtyä edes 
hetkeksi  miettimään oman seuran tämän hetkistä tilaa - onko tulevaisuuskin turvattu tai olisiko 
jossain asiassa ehkäpä parantamisen varaa.
 
Seurakehittäminen lähtee siis seuran omista tarpeista. Jos (ja kun ?) tarpeita löytyy, niin 
koulutusta on olemassa mm. viestintään, vetäjä-hankintaan, lasten- ja nuorten toiminnan ohjaa-
miseen ja kaikkien seuran pakollisten toimihenki-löiden (puh.johtaja, 
sihteeri, tal.hoitaja) kouluttami-seen. On jopa pitempikestoisia koulutusohjelmia esim.  Nuoren 
seurakehittäjän tutkinto, jonka suoritettuaan nuori saa valmiuden lähes minkä tahansa järjestön 
vetämiseen.
 
Kehittämistalkoisiin voi edelleenkin ilmoittautua !!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
KEHITYSMYÖNTEISTÄ, (silti)  MUKAVAA, RENTOUTTAVAA KESÄÄ 
(liikuttakaa kuitenkin ajoittain edes yhtä evää )
 
Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
                                                                                      
TAPAHTUMIA KALENTERISTA
9.-10.6. TUL:n liittokokous Porissa
16.-17.6. Avoimet TUL:n veteraanien yu-kilpailut ja TUL:n Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut N/M  ja 17vuotiaat. 
Leppävirt
5.7. Vauhdittoman moukarinheiton TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut Alapihan   kentällä, Leppävirta (LepU)
6.8. leiriohjaajakurssi Syvänniemellä
7.-9.8. nuorisoleiri Syvänniemellä
11.8. Saappaanheiton cup-osakilpailu 5, Kuopio (KK-V)
25.-26.8. Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun Kyvyt Esiin – ikäisten aluemestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)
25.8. TUL:n Itä-Suomen maantiejuoksun aluemestaruuskilpailut, Syvänniemi (Syvänniemen       Nousu)
8.9. Avoimet saappaanheiton TUL:n mestaruuskilpailut Vokkolan kentällä Leppävirta (LepU)
8.9. Avoimet renkaanheiton TUL:n mestaruuskilpailut Leppävirta (LepU)
9.9. TUL:n Itä-Suomen heitto-ottelut Leppävirta (LepU)
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