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 Nuoret Päättäjät
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 Aprilliristeily 5.-6.4.
 Seuran kehittämistuet
 Tapahtumakalenteri

------------------------------------------------------------
PIIRIKOKOUS 17.4. Varkaudessa

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidetään tänä vuonna ”kotipesässä” Varkaudessa, 
Joutenlahdessa Kimppa-Työpajojen kokoustiloissa, Käärmeniementie 15 b.

Kokous alkaa klo 18.00, kahvitarjoilu 17.30.
Kokouksessa käsitellään vuosittaiset sääntömääräiset asiat ja tänä vuonna myös kaksivuotisen 
piirihallituksen jäsenten sekä TUL:n liittokokouksen edustajien nimeäminen.

Jokainen viime vuoden jäsenmaksunsa maksanut seura voi valtuuttaa kokoukseen yhden 
edustajan aina 200 varsinaista jäsentä kohti. 

Ennakkoilmoitus esityslomakkeineen on lähetetty kirjepostissa seuran yhteyshenkilölle. Jos 
tuntuu siltä, että ovat menneet väärään paikkaan ja varsinainen kokouskutsu liitteineen pitäisi 
lähettää jollekin toiselle ihmiselle, niin ottanette yhteyttä piiritoimistoon.

Esitykset piirihallituksen jäseneksi tai liittokokousedustajaksi toimitetaan piiritoimistoon 
20.3. mennessä.

Piirikokoukseen liittyen myös seuraava:
ESITYKSET VIIME VUODEN PARHAISTA URHEILIJOISTA ja muista palkinnon 
arvoisista toimijoista pyydetään toimittamaan piiritoimistoon samoin 20.3. mennessä.
…....................................................

NUORET PÄÄTTÄJÄT

Tämän kuun loppuun asti on aikaa ilmoittautua uuteen Nuoret Päättäjät -koulutukseen.

Koulutus koostuu 4 yhteisestä kokoontumiskerrasta ja etätehtävistä.
Kohderyhmänä ovat 16-23 vuotiaat seuratoiminnasta kiinnostuneet tai jo mukana olevat nuoret.
Tavoitteena on kouluttaa/perehdyttää uusia seuratoimijoita erilaisiin johtotehtäviin – siis turvata 
seuran tulevaisuus.

Nuorelle itselleen koulutus antaa hyvän pohjan kaikenlaiseeen järjestö- ja 
kansalaisaktiivitoimintaan. Eikä varmaan ole haitaksi opiskelusuunnitelmissakaan.
Ohjelma aikatauluineen löytyy TUL:n netistä 
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/ArticleType/ArticleView/ArticleID/392/Defaul
t.aspx
Myös piiritoimistosta saa lisätietoa tarvittaessa.
…..........................................................................

http://www.tulsavo.fi/
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/ArticleType/ArticleView/ArticleID/392/Default.aspx
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/ArticleType/ArticleView/ArticleID/392/Default.aspx


JOS TULet – IF:n tukirahat turvalliseen seuratoimintaan

Yhteistyökumppani IF tarjoaa taas seurojen haettavaksi tukirahaa.
Tällä kertaa valitaan 3 seuraa, jotka kukin saavat 1000 euroa. Tärkein valintakriteeri on 
turvallisuuden parantaminen seuran toiminnassa – suojavälineet, turvaohjeistukset, 
tapahtumajärjestelyjen turvallisuuden varmistaminen.,,,,
Hakuaika päättyy 28.2. 2013. Lomakkeet ja ohjeet löytyvät nekin sieltä netistä 
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf

Piiritoimistosta saa ihan paperiset lomakkeet halutessaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

APRILLIRISTEILY

Kevään yhteiselle laivamatkalle lähtee Iisalmesta piirin yhteinen kyyti.
Jos olet varannut hytin (ehkä voi kysellä Kaisalta vapaita paikkoja), etkä tiedä, miten laivalle 
kuljet, niin YHTEISKYYTI on siihen ratkaisu.
Yhteydenotto piiritoimistoon välittömästi ! Hinta tullee olemaan noin 60-70 euroa/hlö.

Risteilyesite löytyy mm TÄSTÄ
….............................................................

OKM:n SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI

Avustukset urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen ovat nyt haettavissa = 15.3. 
mennessä.
Tavoitteena on auttaa seuroja tarjoamaan laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle 
kohtuukustannuksin.
”Avainsanoja” toiminnan toteuttamiseen ovat mm. yhdenvertaisuus, monipuolisuus, edulliset 
osallistumismaksut – kaikki jo perinteisesti TUL:n seuran arvoihin sisältyviä.

Jos / kun anomuksia teette, niin muistakaa merkitä kohtaan ”Seuran ilmoittama ensisijainen 
jäsenyys (lajiliitto tai muu liikuntajärjestö” nimenomaan Työväen Urheiluliitto. Silloin hakemus 
menee arvioitavaksi TUL:oon. Ehkä saa paremmat kohtelut – ehkä ei, mutta ainakin arvioijat 
ovat samasta arvomaailmasta.
Sparrausapuja saa tarvittaessa piiristä ja liitosta.
…..............................................................

TAPAHTUMAKALENTERI ja kotisivut

Piirin nettisivuja on uudistettu jo monen kuukauden ajan, eikä päivitystä entisille 
ole tehty – kuten olette varmaan huomanneet. Pahoittelut tästä.
Nyt aloitetaan uusi elämä. Uusien sivujen formaattia parannellaan vielä jonkin 
aikaa. Kommentteja voi lähettää minulle.

Kalenterissa on nyt seuraavat piirinmestaruus- ja aluekisat, joiden järjestämisen 
hallitus myönsi tammikuun kokouksessa

Av. TUL:n Savon piirin luistelun piirinmestaruuskilpailut, Leppävirta 16.2.2013 - 
Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 07.02.2013

Av. TUL:n Savon piirin hiihdon mestaruuskilpailut vapaalla tyylillä, Leppävirta 
(15.03.2013) - Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 07.02.2013

http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&tID=308
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&kID=308
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&tID=282
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&kID=282
http://www.tul.fi/Portals/0/Aprilliristeilyn%20ilmoitus%20pysty.pdf
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Jos%20Tulet%202013.pdf


Av. TUL:n Savon piirin painonnoston ja hallikuulantyönnön mestaruuskilpailut. 
Leppävirta (23.03.2013) - Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 07.02.2013

Av. TUL:n Savon piirin pilkkionginnan mestaruuskilpailut. Leppävirta (01.03 - 
30.4.2013) - Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 07.02.2013

Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun mestaruuskilpailut, Leppävirta (25.04.2013) - 
Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 06.02.2013

Av. TUL:n Itä-Suomen yleisurheilun aluemestaruuskilpailut. Leppävirta. (18-
19.05.2013) - Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 06.02.2013

Av. TUL:n Savon painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirta (02.11.2013) - 
Kilpailukutsu / Tulokset 
Lisätty: 06.02.2013

Kaunista lopputalvea ja hyviä hiihto- ja luistelukelejä toivottaen

Anna-Maija Piippo, 
toiminnanjohtaja

http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&tID=319
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&kID=319
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&tID=312
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&kID=312
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http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&tID=310
http://www.tulsavo.fi.client.kotisivut.com/?ID=12&kID=310
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