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SEURAKIRJE elokuu 2013
Tässä kirjeessä:

• Ensi vuoden ansiomerkit 
• Liikkeelle! -kuntokuukausi
• Askelkisa
• Kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät, RetkiKontaisella
• Lakeuden Kisat =  Liittojuhla Seinäjoella 2014
• Joy Games'it Akaassa 
• Arpajaisilla rahaa seuralle
• Veteraanitoiminnat – 30-vuotis juhlaristeily + kulttuurikisa
• Yhdenvertaisuusseura -kisa 
• Tapahtumakalenteria

ANSIOMERKIT

Pitkäaikaisten seurapuurtajien muistamiseen ja kiittämiseen on tarjolla mainio keino; joko valtion 
tai  TUL:n seuratyön ansiomerkki.
Nyt alkaa jo olla kiire ensi vuoden merkkien anomiseen. Lomakkeet tulee toimittaa 
piirihallitukselle viimeistään 15.9. mennessä. 
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät piirin kotisivuilta  www.tulsavo.fi -> Esittely -> 
Huomionosoitukset. Myös piiritoimistosta pyytämällä!
Jos siis on tiedossa ensi vuonna ”pyöreitä” täyttäviä henkilöitä tai seuroja, anomuksen tekoon 
NYT!
…..................................................................

LIIKKEELLE! -KUNTOKUUKAUSI

Tavoitteena on  vähintään yksi tapahtuma / seura !!!!
Myös kaikki seuran vakiovuorot, jotka ovat kunto- ja terveysliikuntaa, otetaan mukaan.

Toiveena on, että kaikki seuran kuntoilut koko syyskuun ajalta ilmoitetaan piiritoimistoon, 
missä ne kerätään piirin yhteiseen tapahtumalistaan (TUL:n piireillä pienoinen kilpailu, missä 
tapahtuu eniten!). Olkaa siis aktiivisia, ja kertokaa mitä puuhaatte – ainakin siis syyskuun aikana, 
mielellään muutkin.

Liikkeelle -kuukauteen kuuluu myös valtakunnallinen seurojen välinen Askel-kisa, mistä 
tietoa enemmän liiton sivuilla linkissä Askel-kisa. Ilmoittautumiset 28.8. mennessä.
Kisassa seura kokoaa 5 hengen joukkueen, minkä kaikki syyskuun askeleet otetaan yhteiseen 
lukuun mukaan.

KUNTOLIIKUNNAN NEUVOTTELU- ja VIRIKEPÄIVille Konttaiselle 13.-15.9. mahtuu 
vielä mukaan. Savon piiristä lähdössä 3 henkeä, kyyti siis järjestyksessä. Osallistumismaksu 
80 euroa/hlö.
…..........................................................

LAKEUDEN KISAT SEINÄJOELLA 6.-8.6.2014

Enää ei ole vuottakaan TUL:n seuraaviin ”olympialaisiin”.
Liittojuhlan hotellimajoitusvaraukset ovat käynnistyneet 15.7.

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle/Askelkisa.aspx
http://www.tulsavo.fi/?ID=3
http://www.tulsavo.fi/?ID=3


Kisapassien myynti alkaa 1.9. !!!!
Mitä aiemmin passit tilataan, sitä edullisemmat ne ovat.

Sisälajeja tulee olemaan kaikkiaan 21, ja ulkolajeja 23. Siis varmasti jokaiselle löytyy oma laji. Ja 
ainahan voi osallistua kilpailemattakin – ihan vaan kannustaen muita. Ja seuran lapsille ja nuorille 
järjestetään jälleen liittojuhlaleiri ennen varsinaista juhlaviikonloppua. Leiri on todella edullinen. 
Leiripassi 2.-6.6. täysihoidolla vain 125 euroa, viikonlopun juhlatapahtumat sisältäen 170 euroa.

KAIKKI TIEDOT KISOISTA löytyvät osoitteesta www.lakeudenkisat.fi 

Savon piiristä ei ole ilmoittautunut yhtään piiriohjaajaa kenttäohjelmien opettamiseen ???
Jos tämä homma kiinnostaa, niin erittäin pikaiset yhteydet piiritoimistoon!
Piiriohjaajien peruskoulutus järjestetään lau 31.8. Kokkolassa. Piiriohjaajan kulut hoidetaan 
piirin/liiton toimesta.
Ellei omasta piiristämme ohjaajaa löydy, niin käytämme Keski-Suomen ohjaajia. Tästä tietoa 
myöhemmin. Ohjelmaharjoitukset varmaan alkavat jo syksyllä.
….............................................................

TUL JOY GAMES AKAASSA 25.-27.10.2013

TUL:n seuraava nuorten oma tapahtuma järjestetään Akaassa (entistä Toijalaa, Viialaa...).
Täällä on ohjelmassa TUL:n mestaruuskilpailut maastojuoksussa ja disko- ja showtanssissa. 
Lisäksi Joy Games mestaruuskisat mm. nyrkkeilyssä, sählyssä, futsalissa, salibandyssä ja 
shakissa.
Tästä tapahtumasta kaikki tiedot osoitteessa: http://tuljoygames.fi/
….................................................................

VARAINHANKINTAA URHEILUN UNELMA-ARVOILLA

Vaikka TUL ei ainakaan vielä ole VALOn jäsen, niin olemme mukana VALOn kanssa seuroille 
rahankeruuta tarjoavassa Unelma-arpajaisissa (aiempi Lumilyhty -arpa hoituu SBH:n toimesta, 
jolla ei ole sopimusta urheilujärjestöjen kanssa).
Unelma-arvoilla seura voi kerätä toimintaansa rahaa – mm. liittojuhla tai joy games -matkoihin.
Arvan myyntihinta on 6 euroa, mistä seura saa 3 euroa itselleen. Ennakkotilaamalla 15.8. 
mennessä esim 200 arpaa, seuralle 750 euroa....

Tilaukset ja tiedot Unelma-arpajaisista osoitteessa: https://valo-fi.directo.fi/yhdistavat-
palvelut/urheilun-unelma-arpa/

Mahdollista on myös yhteistoiminta piiritoimiston kanssa: piiri tilaa arvat ja  hoitaa tilitykset ja 
saa siitä pienen korvauksen, seuran ei tarvitse ottaa riskiä, vaan se voi tilata piiristä vaikka 10 
arpaa. Tästä ei ole vielä päätöksiä, mutta jos kiinnostusta riittää, niin homma laitetaan toimimaan.
Yhteydet piiritoimistoon.
….............................................................

VETERAANITOIMINNAT

Savon piirin veteraanit eivät ole olleet kauhean aktiivisia viime aikoina. Nyt haluttaisiin laittaa 
vähän vipinää tossuihin....?
Liitto tarjoaa virkistykseksi veteraanien perinteistä risteilyä 1.-2.10. On muuten 30-
vuotisjuhlaristeily, sekä yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa järjestettävää Veteraanien 
kulttuurikilpailua 2.-3.11. 
Tiedän, että monella seuralla on omat veteraanikerhonsa. Toiveena onkin, että näistä ryhmistä 
tiedotettaisiin piiritoimistoon, jotta voisimme koota yhteisen kalenterin ja vaikka vierailla 
toistemme tilaisuuksissa.

https://valo-fi.directo.fi/yhdistavat-palvelut/urheilun-unelma-arpa/
https://valo-fi.directo.fi/yhdistavat-palvelut/urheilun-unelma-arpa/
http://tuljoygames.fi/
http://www.lakeudenkisat.fi/


Piiristä voidaan myös järjestää kimppakyytejä risteilylle tai vaikka lähivierailupaikkoihin mikäli 
ryhmät niin haluavat.

Olkaa yhteydessä!
….........................................................................

YHDENVERTAISUUSSEURA -KILPAILU

TUL:n tasa-arvovaliokunta on julistanut vuoden 2013 yhdenvertaisuusseurakisan, missä tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuusasioita hyvin hoitava seura palkitaan TUL-päivän vastaanotolla.
Hakulomake täytetään TUL:n sivulla www.tul.fi. Kilpailu päättyy 25.10.
…..........................................................................

Tulihan taas asiaa..., mutta kaikki tärkeitä. Ja jos jotain unohtui, niin voitte aina kysyä. 
Yhteystiedot kirjeen yläreunassa.

Syksyn toimintoihin tsemppiä, kuntoa ja innostusta!

Anna-Maija Piippo
toiminnanjohtaja

TAPAHTUMAKALENTERIA

24.8. TUL:n itäisten piirien hallitusten yhteiskokous, Varkaus
1.9. Liikkeelle! -kuntokuukauden startti 
7.-8.9. Av TUL:n Kyvyt Esiin mestaruuskilpailut, Leppävirta
14.9. Av TUL:n rullahiihdon ja -luistelun mestaruuskilpailut, Leppävirta
15.9. Av yleisurheilun heitto-ottelun aluemestaruuskilpailut, Leppävirta
13.-15.9. Kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät, Konttainen
1.-2.10. TUL:n veteraanien juhlaristeily
25.-27.10. TUL Joy Games, Akaa
2.-3.11. Veteraanien kulttuurikilpailut, Pori

http://www.tul.fi/

	Tässä kirjeessä:

