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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS
 
pidettiin 22. 4. Kuopiossa. Kokousedustajia oli 10 eri seurasta yhteensä 11 henkeä (edustuskelpoisia 
seuroja piirissä 32).
Kaiken kaikkiaan tilaisuudessa, missä palkittiin myös viime vuoden parhaita urheilijoita ja 
seuratoimijoita, oli läsnä 23 henkeä.
 
Piirikokous valitsi seuraavalle 2-vuotiskaudelle piirihallituksen seuraavasti:
 
Pekka Hahl, Warkaus JK, puheenjohtaja
Maija-Liisa Rytkönen, Kuvansin Kuohu, varapj
Raimo Hakkarainen, PAVE Iisalmi, jäsen
Päivi Huttunen, Sorsakosken Teräs, jäsen
Leo Kukkonen, Pielaveden Alku, jäsen
Eija Lempinen, Kuopion Hiihtäjät, jäsen
Sari Niskala, Pieksämäen Pyrintö, jäsen
Pasi Kankkunen, Varkauden Tarmo, yleisvarajäsen
Arto Seppälä, Mikkelin Kissat, yleisvarajäsen
 
Kokouksen hyväksymät viime vuoden Toimintakertomus ja vuoden 2009 Toimintasuunnitelma 
tulevat tässä liitteinä seuran yhteyshenkilölle.
 
Aikaisempaa pienemmät jäsenmaksulaskut lähtevät toukokuun aikana.
 
Piirihallitus halusi tukea seuroja näin Liittojuhlavuonna esittämällä jäsenmaksualennusta. 
Piirikokous siunasi esityksen ja vuoden 2009  jäsenmaksut ovat seuraavat:
alle 200 jäsenen seurat; 40 euroa
yli 200 jäsenen seurat; 80 euroa.
 
******************************************



PIIRIN PARHAAT v. 2008
Piirikokouksessa palkittiin myös viime vuoden parhaita urheilijoita, jotka ovat:
 
Miesurheilija: Henry Hakala, Varkauden Tarmo, paini
Naisurheilija: Sari Kuutsa-Kettunen, Kuopion Riento, nyrkkeily
Poikaurheilija: Juhani Harjula, Leppävirran Urheilijat, voimanosto
Tyttöurheilija: Nalle-Sofia Valkonen, Sorsakosken Teräs, paini
Miesveteraani: Raimo Kilpeläinen, Leppävirran Urheilijat, yleisurheilu, saapas
Naisveteraani: Helvi Heinonen, Leppävirran Urheilijat, saappaanheitto
Joukkue: Warkauden Jalkapalloklubi- Warkaus JK
Valmentaja: Yrjö Kosunen, Kuopion Riento, nyrkkeily
Seuratoimija: Sari Niskala, Pieksämäen Pyrintö/Pmk Volley
               
Nettisivulta löytyvät myös kunkin palkitun valintaperusteet.www.tulsavo.fi.
 
TUL:n kultainen seuratyön ansiomerkki luovutettiin  Kimmo Tiaiselle  Petosen Nallet ry:stä..
******************************************
 
LIITTOJUHLA
 
NYT VIIMEINKIN KISAPASSIHERÄTYS !!!
 
16.5. nousee jälleen hinta, ja sen  jälkeen kisapassin voi ostaa vain Tampereen kisatoimistosta !
 
Jos passien tai  pääsylippujen osto netin kautta tuntuu vaikealta, ottakaa yhteyttä. Hoidetaan 
homma piirin kautta.
 
Liikuntanäytöksen ennakkoon tilatut liput pitää muuten maksaa 12.5. mennessä. Maksetut 
liput lunastetaan  TTT:n kassalta
 
 
Edelleen kaikki tieto Liittojuhlasta löytyy netistä
www.tule2009.fi
 
PIIRIN KISAPASSITUKI
 
piirihallituksen lupaamat 5 euron tuet / lunastettu kisapassi maksetaan seuran tilille 25.5. alkaen.
Seuran tulee toimittaa piiritoimistoon paitsi tilinumero, niin myös passin haltijoiden nimiluettelo.
 
*****************************************
 

http://www.tule2009.fi/


PAKETTIMATKA TAMPEREELLE
 
erityisesti ikäihmisiä ajatellen piiri on järjestänyt pakettimatkan hintaan 140 euroa.(edell. 
väh.28 hlöä)
Siihen sisältyvät

-         bussikuljetus lähtien Iisalmesta
      lähtö  12.6. aamulla varhain, paluu 13.6. pääjuhlan jälkeen
-     majoitus Hotelli Lamminpäässä (aamiainen)
-         päiväpassi (tuotteet, lounas, sisäänpääsyt /alennukset)

 
Mahdollista on myös varata pelkkä kyyti, tai pelkkä majoitus 12.-14.6. välille.
 
ERITTÄIN PIKAISET yhteydenotot piiritoimistoon
 
Ilmoittautumisaikaa tähän matkaan on vain vajaa kaksi viikkoa !
Liitteenä varauslomake.
 
 ******************************************
 
VEROTUSASIOITA
 
Kaikkien suomenkielisten yhdistysten verotusasiat on keskitetty 1.1.2009 alkaen Savo-Karjalan 
verotoimistoon Kuopioon. Viime vuoden tuloverotus suoritetaan vielä kotipaikan mukaisissa 
verotoimistoissa, mutta sen jälkeen kaikki siis Kuopiossa.
 
Tarkkailussa tuntuvat erityisesti olevan mm. talkootyöt ja sponsoritulot. Talkooasioissa on 
myös OPM:ssa työryhmä miettimässä. Muutoksia on siis ehkäpä vielä tulossa.
 
Jos verottaja on lähettänyt seuralle veroilmoituksen, se on syytä täyttää huolella ja palauttaa, vaikka 
mitään verotettavaa ei olisikaan.
Muutenkin kannattaa kaikissa vähänkin askarruttavissa asioissa olla verottajaan yhteydessä 
mieluimmin etukäteen.
******************************************
 
YHTEYSTIEDOT ja POSTIT
 
Tänä vuonna on seuroilta tullut melko lailla hyvin voimassaolevien toimihenkilöiden yhteystietoja. 
Tosin luulen, etteivät ihan kaikki ole ajan tasalla.?
 
Erityisesti sähköpostiosoitteet ovat tervetulleita.
Yhä suurempi osa tiedotteista lähtee sähköisesti eteenpäin.
 
Yleisten asioiden sähköisessä jakelussa ovat kaikki ne seuraihmiset, joiden email -osoite on 
piiritoimiston tiedossa. Ryhmiä on kaksi: yhteyshenkilöt ja muut. Jotkut ns. viralliset asiat menevät 
vain yhteyshenkilölle, mutta useimmat kaikille.
 
Seurakirjeet tulevat kirjepostissa seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle, piirihallituksen jäsenille ja 
joissakin tapauksissa veteraaneille.
 
Mitään osoitteita ei täältä anneta eteenpäin millekään ulkopuolisille tahoille.
Seuran yhteystietolomake menee TUL.n keskustoimistoon. Niillä osoitteilla lähetetään esim. seuran 
5 ilmaista TUL-lehteä



 
JOS  ET  HALUA  SAADA  MAILEJA, ILMOITA  SIITÄ 
PIIRITOIMISTOON tul.savo@pp.inet.fi.
 
.
******************************************

Kevätliikkumisia !
 
 

t. Anna-Maija Piippo, vt. toiminnanjohtaja
Ajankohtaisia uutisia ja tulevaa toimintaa

17.5.2009 Lasten ja nuorten urheilun ohjaajakurssi, Leppävirran kirjastolla klo 10.00 
alkaen. Vetäjänä Veijo Saarelainen. HUOM! Maksuton kurssi, lisäksi ruoka ja kahvit järjestäjän, 
Leppävirran Urheilijat ry:n puolesta. Tied. Jorma Rajakannas, puh. 040-528 7131.

5.-14.6.2009 TUL:n 11. Liittojuhla, Tampere

11.7.2009 Juankosken Pyrkivän 80-vuotisjuhla (kts     seuran tiedote,     word)  

25.7.2009 Pielaveden Alku ry:n 80-vuotisjuhla

 

KILPAILUKUTSUT ja TULOKSET 
(siir. 2 viikkoa kilp. jälkeen arkistoon)

17.5.2009 Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun pm-kilpailut, Keitele (kutsu)

23.-24.5.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun aluemestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)

23.-24.5.2009 TUL:n veteraanien yleisurheilumestaruuskisat, Leppävirta (kutsu)

15.7.2009 TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarin heiton piirinmestaruuskisat, 
Leppävirta (kutsu)

22.8.2009 Kalajuoksun SM-kilpailut, Leppävirta (kutsu)

29.8.2009 Av. TUL: rullaluistelun mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

5.-6.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen KYVYT ESIIN kilpailut, Leppävirta (kutsu)

19.9.2009 Av. saappaanheiton TUL:n Savon piirin mestaruuskilpailut, Kuopio

20.9.2009 Av. TUL Itä-Suomen yleisurheilun heitto-ottelut, Leppävirta (kutsu)

7.11.2009 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

8.11.2009 Voimanoston TUL:n mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)

http://www.tulsavo.fi/09tulvoimanosto_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09tulpainonnosto_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09alueheitot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09kyvyt_esiin.htm
http://www.tulsavo.fi/09tulrullaluistelu_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09kalajuoksu_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09vtonmoukari_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09tulveteraanit_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09alueyu_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/09pmmaastot_kutsu.php
http://www.tulsavo.fi/JuPy_80_lehdist%C3%B6tiedote%20lop.doc
mailto:tul.savo@pp.inet.fi

