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PIIRIKOKOUS PIEKSÄMÄELLÄ 19.4.2008
 
Sääntöjen määräämä jäsenkokous ja sen yhteydessä järjestetty seminaari kokosi Pieksämäelle 
runsaat 30 henkeä.
Tänä vuonna ei ollut henkilövalintoja, vaan entinen hallitus puheenjohtaja Pekka Hahlin johdolla 
jatkaa ensi  vuoden kevääseen saakka.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen laatimat Toi-mintakertomus vuodelta 2007 sekä Toiminta-
suunnitelma vuodelle 2008, jotka molemmat ovat kirjeen liitteenä (tosin pienennettyinä 
säästösyistä).(nämä saatavissa tilauksesta piiritoimistosta)
Suunnitelmat eivät kuitenkaan ole  koskaan tekemisten summa. Toiveena onkin, että seuraava 
kertomus on kaksin verroin laajempi.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
 
ANSIOMERKKIANOMUKSET 15.8. MENNESSÄ
 
Ensi vuoden merkkiasiat pitää miettiä NYT!
Jos seura tai joku sen jäsen viettää merkkipäiviään/vuosiaan vuonna 2009, on merkkianomukset 
toimitettava piiritoimistoon heti kesän loputtua!  Piirihallitus käsittelee anomukset ja toimittaa ne 
edelleen liiton keskustoimistoon.
TUL:n kultaisia merkkejä myönnetään vuosittain 1-2 kpl piiriä kohti, seuratyön kultaisia merkkejä 
3-5.
Opetusministeriön ansiomitaleissa ei ole kiintiöitä.
 
Anomusohjeet ja –lomakkeet löytyvät piirin nettisivuilta www.tulsavo.fi -> Huomionosoitukset.
Paperiversiot saa myös soittamalla piiritoimistoon.
 
Piirin merkkejä voi anoa pitkin vuotta ja anomuksen voi lähettää myös sähköisesti. Se täytetään 
netissä ja lähetetään alalaidan LÄHETÄ –painikkeella. Lomakkeen voi tulostaa ennen lähettämistä 
seuran arkistoon, muttei tallentaa.
Piiritoimistoon on tullut parin viikon aikana tyhjiä lomakkeita, joissa ei ole ollut lähettäjän nimeä 
eikä osoitetta. Näitä ei voi mitenkään jäljittää tietojen kyselemiseksi. Kyseessä on pila, 
koneongelma tai sitten jonkun seuran anomustiedot ovat kadonneet matkalla bittiavaruuteen. Jos 
tiedätte anoneemme merkkejä viimeisen kuukauden aikana, otatteko ystävällisesti yhteyttä 
piiritoimistoon.
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http://www.tulsavo.fi/


SYKSYN KUNTOVIIKOT
 
Kuten toimintakertomuksesta huomaatte, kaikki piirin alueen Kuntoviikko-jutut kirjataan 
yhteen. Toimittanette siis tiedot seuranne tapahtumasta piiritoimistoon.
Ja jos tapahtumaa ei vielä ole, niin tehdään se yhdessä. Vielä on hyvää aikaa. 
Kuntoliikuntavaliokunta  on suunnitellut  jotain  koko valtakunnan alueella samanaikaisesti 
tapahtuvaa juttua – samanaikaista loikkaa tms., jolla saadaan entistä enemmän näkyvyyttä 
Kuntoviikoille. Näkyvyyden parantamiseen tähtää myös tietojen kerääminen ja tiedottaminen 
laajalti.
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SYYSRETKI  KUUSAMOON ??
 
Suunnitteilla on piirin järjestämä bussimatka Retki-Konttaisen loma-alueelle Kuusamoon. 
Mahdollinen aika syyskuun loppupuoli, 25.-28.9.
Hinta tullee olemaan noin 100 euroa  sisältäen kuljetuksen ja majoituksen.
Mökeissä mahtuu yöpymään 26 henkeä, joten se on mukaan mahtuvien maksimimäärä.
Alustavat varaukset piiritoimistoon !
Konttaisesta tietoa: www.rukakonttainen.fi
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LIITTOJUHLAT OVAT TAAS LÄHEMPÄNÄ – OLETKO VALMIS ?
 
Kisapassihinnat on julkistettu. Myynti alkaa 1.11.2008 ja tapahtuu internetin kautta. Periaatteella: 
mitä aikaisemmin tilaat – sen edullisemmin saat.
 
TULE 2009 –juhlillahan kilpaillaan kaikkiaan  54 lajissa. Lisäksi on tarjolla runsaasti muuta 
tekemistä, mm. kulttuuria ja pääjuhlan kenttäohjelmia kaiken ikäisille.
Piirikokouksessa muuten raavaat miehet päättivät, että Savosta osallistuu miesten omaan 
kenttäohjelmaan kunnon ryhmä!!
 
Nyt etsitään kenttäohjelmien piiriohjaajia
Ilmoittautumiset piiritoimistoon. Piiriohjaajien koulutukset tulevat tapahtumaan Tampereella ja 
Oulussa.
 
Kisapassien hinnat ja kaikki muutkin juhlatiedot löytyvät edelleen tuolta:                       
                           

                    www.tule2009.fi
 
 
 

MUKAVAA, LIIKUNNALLIS-RENTOUTTAVAA KESÄÄ !

 t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja

 
PS. Kannattaa alkaa katsastaa liikuntamyönteisiä ihmisiä äänestettäviksi  kuntavaaleissa
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