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 NUORISOSSA SEURAN TULEVAISUUS ?
Kaikkien nykyisten aktiivisten urheilutoimintojen ohella ei pidä unohtaa seuran 
jatkon turvaamista.

Parhainta tulevaisuuden seurajohtoa löytyy useimmiten omista riveistä, seuran 
nuorista jäsenistä.
Aktiivikilpailemisen jostain syystä jättäneelle nuorelle urheilijalle löytyy seurasta 
varmasti tehtäviä - toimitsijaksi, apuohjaajaksi, lasten liikuntakerhon vetäjäksi, 
valmentajaksi..... Tarjolla monenlaisia "uramahdollisuuksia" . Koulutusta löytyy mm. 
seuranjohtotehtäviin valmentautumiseksi.
 
Savon piiri on myös julistanut nuorisohankehaun, mistä voi hakea rahallista tukea 
seuran nuorten omiin hankkeisiin.
Ne omat hankkeet voivat olla juuri niitä seuran toimintaa uudistavia juttuja, joilla 
tulevaisuutta turvataan.
Vahvoilla on esim. seura, jonka nuoret järjestävät muulle piirin nuorisolle vaikkapa 
kerhotoiminnan haastekampanjan, tapahtuman, retken...tms. Näidenkin 
järjestämiseen löytyy koulutusta (esim. tapahtumajärjestäjän kurssi)
 
Vapaamuotoiset hakemukset piiritoimistoon.
………………………………………………………  .  
 

http://www.tulsavo.fi/


RAKVEREn kesämatka 8.-11.7.
 
Piirin yhteismatka Viron Rakvereen on vielä jonkin aikaa "listoilla".
Saimme Vikingiltä pari viikkoa lisäaikaa, mutta nopeasti pitää toimia !!!!
 
Päiväthän ovat perjantaista 8.7. maanantaihin 11.7.
Hinta vain 195 euroa sisältäen 3 yön hotellimajoitukset, kuljetukset, laivaliput ja 
osallistumismaksut, jos haluaa kilpailla tai kuntoilla Joudin kesäpäivien lajeissa. 
Rakvereen odotetaan tuolloin yli 4000 liikkujaa.
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset piiritoimistoon välittömästi.    (tiedote)  
------------------------------------------------------------------
 
LIIKKEELLE !
 
TUL.n uusi syksyn kuntoilujen tapahtumanimi on nyt LIIKKEELLE !
Tavoitteet ovat samat kuin aikaisemmissa Syksyn kuntoviikoissa - paitsi että 
lukumäärää pitäisi nostaa.
Valtakunnallisesti tavoitteena on 300 erillistä tapahtumaa syyskuun aikana. Savon 
piirin tavoite on 20.
 
Pääyhteistyökumppaneina ovat Veikkaus ja Varma.
Paikallisesti voi hakea kumppaneita esim. ammattiosastoista, kunnan sosiaali- ja 
terveystoimesta, kouluista .....
Seuralle tarjotaan helppo tapa markkinoida omaa toimintaansa ja hankkia uusia 
mahdollisia jäseniä tai toimijoita.
Materiaalit tilataan liitosta. Käytettävissä on mm. julistepohjia ja osallistumiskortteja, 
joita voi käyttää myös omaan arvontaan. Lopuksi kaikki osallistumiskortit lähetetään 
Helsinkiin valtakunnalliseen arvontaan.
Jokainen seura saada luoda oman näköisensä tapahtuman, tarjota esim. olemassa 
olevia harjoitusvuoroja avoimena kokeiluna kaikille tai luoda jotain uutta kokeiltavaa 
seuralle. Jos vaikka löytyisi uusia lajeja.
Tästä kuntoiluasiasta lisää tietoa löytyy mm. tuolta.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle.aspx
http://www.tulsavo.fi/Rakvere.pdf


ANSIOMERKIT
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja TUL:ta haettavien ansiomerkkien anomukset pitää 
toimittaa piiritoimistoon elokuun 15. päivään mennessä !
 
Ansiomerkki on oivallinen tapa muistaa ja antaa arvostusta seuran toiminnoissa 
pitkään puurtaneille ihmisille.
Varsinkin näin EU:n vapaaehtoistoimijoiden vuonna.
 
Jos tiedossa on esim pyöreitä vuosia v. 2012 täyttävä seuraihminen, jota halutaan 
onnitella ansiomerkillä, niin anomus täytyy muistaa tehdä nyt.
Piirin nettisivuilta löytyy listat myönnetyistä merkeistä, anomusohjeet ja 
lomakkeet www.tulsavo.fi/huomionosoitukset
Piirin merkkien anomuksia voi lähettää pitkin vuotta. Piirihallitus käsittelee ne aina 
seuraavassa kokouksessaan.
--------------------------------------------------------------
 

Jos TUlet ..turvallista seuratoimintaa ( = tukirahaa jäsenseuroille)
 
Onnittelut Varkauden Kuntoliikunta ry:lle. Saivat tukea Siltojen Safarin 

järjestämiseen.
Seuraava haku on sitten syyskuussa.Kannattaa hyödyntää tämäkin TUL-seurojen 
jäsenetu.
Lisätietoja http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf
--------------------------------------------------
 
TUL uutiskirje ja muu sähköinen viestintä
 
Liiton sivulta www.tul.fi voi jokainen tilata itselleen (jos ei ole jo listoilla) 
kuukausittain ilmestyvän uutiskijreen, joka korvaa aikaisemman Seuratiedotteen.
 
Kaikessa tiedottamisessa siirrytään yhä enemmän sähköiseen systeemiin.
Piirin yleistiedotteet lähtevät täältä minulta automaattisesti kaikille, joiden osoite on 
tiedossa. Laji- ym erityistiedotteet vain ko.ryhmiin kuuluville. Jotkut tiedotteet 
osoitetaan vain seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Silloin viestissä on siitä 
maininta.
Seurojen sihteereiden ja puheenjohtajien tehtävänä on pitää seuran yhteystiedot ajan 
tasalla. Ilmoitus myös piiritoimistoon, kun joku toimihenkilö tai osoite muuttuu.
Ja seurajohdon tehtävä on asioiden tiedottaminen edelleen jäsenkunnalle.
 
Jos et henkilökohtaisesti halua saada sähköposteja, niin ilmoita siitä vaikkapa 
vastaamalla tähän kirjeviestiin.
Piiritoimistosta ei anneta mitään yksittäisten ihmisten osoitteita minnekään 
ulkopuoliselle taholle (ainakaan kysymättä siihen lupaa).

http://www.tul.fi/
http://www.tulsavo.fi/ansiomerkit.php


 
KESÄLOMAT ja piirin toimisto
 
Talvilajien harrastajat vetävät ehkäpä henkeä - kesälajit alkavat olla kovimmassa 
vauhdissa.
Minä pidän lomaa tai olen muuten poissa seuraavasti: 7.-15.6. ja 18.7.-14.8.
Piiritoimisto muuttaa kesäkuun lopussa alakerran bingon tiloihin. Juhannuksen 
jälkeinen viikko on siis käytännössä myös häslinkiä, mutta sitten elokuun puolessa 
välissä taas teitä hätyyttelen syksyn toiminnoilla.
 
Liikkuvaa kesää itsekullekin !
Anna-Maija     Piippo, vt. toiminnanjohtaja  
Kalenteria:
 

28.5.2011 Av. TUL:n Savon piirin saappaanheiton mestaruuskilpailu, 
samalla Suomi-cup osakilpailu, Rautavaara (kutsu)
28.-29.5.2011 Av. yleisurheilun TUL Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, 
Leppävirta (kutsu)
28.-29.5.2011 Av. TUL:n veteraanien yu-mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
31.5.2011 Piirihallituksen kokous, Varkaus
6.-7.6.2011 TUL:n veteraanipäivät, Joensuu lisää
4.-9.7.2011 Pohjantähti-leiri, Kisakeskus lisää
10.-11.9.2011 Yleisurheilun KYVYT ESIIN - TUL Itä-Suomen 
aluemestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
17.9.2011 Av. TUL:n rullaluistelun ja -hiihdon mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
25.9.2011 TUL Itä-Suomen av. aluemestaruuskilpailut yleisurheilun heitto-otteluissa, 
Leppävirta (kutsu)
5.11.2011 Av. TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (kutsu)
 

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tulsavo.fi/11tulpainonnosto_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11alueheitot_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11tulrullaluistelu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11kyvytesiin_kutsu.pdf
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Ilmoitukset/Pohjant%C3%A4hti-leiri%202011.pdf
http://www.tul-karjala.org/veteraanit/
http://www.tulsavo.fi/11vetyu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11alueyu_kutsu.pdf
http://www.tulsavo.fi/11pmsaapas_kutsu.php
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