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SEURAKIRJE huhtikuu 2013
Tässä kirjeessä:

• Piirikokous 17.4. Varkaudessa 
• Nuoret Päättäjät
• Liittokokous Kemissä 18.-19.5.
• Ay-sporttifestarit 25.-26.5. Kotkassa
• Veteraanipäivät 11.-12.6. Turussa
• Valmistautuminen syksyn Liikkeelle! -kampanjaan
• Valmistautuminen Liittojuhlaan Seinäjoelle 2014
•
• Tapahtumakalenteria

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. Toki muitakin seuran jäseniä voi tulla mukaan.

Kokouskutsu, liitteenä asialista, on lähetetty kirjepostissa seuran yhteyshenkilölle. 
Liiton terveiset piiriväelle tuo liittovaltuuston puheenjohtaja Arto Seppälä.
TERVETULOA !
…....................................................

NUORET PÄÄTTÄJÄT

Ilmoittautuminen alkavaan Nuoret päättäjät -koulutukseen on jo päättynyt, mutta neuvottelemalla 
voi vielä päästä mukaan.
Kohderyhmänä ovat 16-23 vuotiaat seuratoiminnasta kiinnostuneet tai jo mukana olevat nuoret.

Koulutus koostuu 4 yhteisestä kokoontumiskerrasta ja etätehtävistä.

Koulutus antaa hyvän pohjan kaikenlaiseeen järjestö- ja kansalaisaktiivitoimintaan. Eikä varmaan 
ole haitaksi opiskelusuunnitelmissakaan. Koulutus on aina sijoitus tulevaisuuteen!
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


LIITTOKOKOUS 18.-19.5. Kemissä

Piirikokouksen jälkeen tiedämme, ketkä lähtevät edustamaan Savon piiriä TUL:n 
liittokokoukseen. Jo nyt on tiedossa kokouksen niin  tärkeät asiat – VALOn jäsenyys, 
piirisääntöjen uudistus, liikuntapoliittinen ohjelma.., että kokousedustajat tarvitsevat mukaansa 
eväitä kaikilta jäsenseuroilta. Jos ette pääse osallistumaan keskusteluun esim piirikokouksessa, 
niin kannanottoja voi toimittaa piiritoimistoon. Vastauksia esimerkiksi kysymykseen;

− pitäisikö TUL:n hakea VALOn jäsenyyttä vai jäädä siitä pois?
− mikä on TUL:n tulevaisuuden linja ja painopisteet? Harrasteliikunta-, työyhteisöliikuttaja- 

vai amatöörikilpaurheiluliitto? Vai mikä?
− Millä alueorganisaatiolla TUL tulevaisuudessa toimii?
− Mikä on piirin rooli seuran toiminnassa?

…..............................................................

AY-SPORTTIFESTARIT Kotkassa 

Kaikkien ammattiliittojen jäsenille avoimet kisat. Lajivalikoimassa jalkapallo, petanque, shakki, 
tennis, maastojuoksu, yleisurheilu, golf ja köydenveto. Lisäksi varmasti muistiin painuvat 
oheistapahtumat ???
Kaikki tieto löytyy osoitteesta: www.aysporttifestarit.fi  
--------------------------- 

VETERAANIPÄIVÄT 11.-12.6. Turussa

TUL:n veteraanijaostolla  on 30-vuotisjuhlavuosi!
Toiminnan  päätavoitteena on vastata ikääntyvien ja ikääntyneidn terveysliikunnan haasteisiin ja 
koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä yhteisiin valtakunnallisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.

Yksi tuollainen yhteinen tapahtuma on siis Turussa kesäkuussa. Toinen tulee marraskuussa 
Poriin, missä järjestetään 2. valtakunnallinen kulttuurikilpailu yhdessä Eläkkeensaajien 
Keskusliiton, Eläkeläisten, Työväen Näyttämöiden liiton ja Suomen Työväen Musiikkiliiton 
kanssa.
Mutta ensin panostetaan tuohon kesäkuuhun! 
Piiritoimisto järjestää mahdollisimman edullisen yhteiskuljetuksen halukkaille – tai pääseehän 
Turkuun sentään junallakin helposti.
Veteraanipäivillä muistellaan menneitä porukalla, kisataan petankissa ja bocciassa, päästään 
esittämään yleisölle ne oman ryhmän harjoittelemat tanssi-, laulu- ym esitykset. Kaiken kaikkiaan 
ollaan mukavasti mukavassa seurassa.
Veteraanipäivistä lisätietoa linkistä: 
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Liikuntavaliokunta/Veteraanijaosto/Tiedote
%201%202013.pdf  tai kysymällä piiritomistosta.
------------------------------------------------- 

VALMISTAUTUMINEN SYKSYN LIIKKEELLE! -KAMPANJAAN

Nyt olisi taas aika ryhtyä suunnittelemaan syyskuun kuntoiluja. Tänä vuonna teemalla ”Askel 
positiiviseen kuntoon”.
Tulen myöhemmin kyselemään teiltä päivämääriä ja muita tietoja piirikalenteriin – niin, että 
alkakaahan miettimään.
Jos tarvitaan ideointiapuja, niin edelleenkin olen käytettävissä.

Tavoitteena vähintään yksi tapahtuma / seura !!!!

http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Liikuntavaliokunta/Veteraanijaosto/Tiedote%201%202013.pdf
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Liikuntavaliokunta/Veteraanijaosto/Tiedote%201%202013.pdf
http://www.aysporttifestarit.fi/


Edellistäkin tärkeämpi valmistautumisen aihe on vuoden päästä järjestettävät Lakeuden Kisat.
Valitettavasti enää ei ehdi ilmoittautua ensimmäisenä, sillä Matti Ahde oli nopeampi. Hän 
ilmoittautui golf-kisaan jo heti kisalogon julkistamisen jälkeen.

Nopeus on silti tärkeää tässäkin lajissa. Kenttäohjelmiin halajavien määrä pitäisi olla tiedossa jo 
tänä keväänä. Ohjelmia tulee olemaan entiseen tapaan helppoja, vähän vaikeampia, ja sitten niille 
valioillekin... Siis kaikenlaisille liikkujille, ei pelkästään voimisteluseuroille, vaan vaikkapa 
jalkapalloilijoille, hiihtäjille...ja tavallisille kuntoilijoille.
Muiden lajien  kilpailijat ehtivät ilmoittaua vähän myöhemminkin, mutta vuosisuunnitelmiin 
kannattaa lisätä jo nyt.  Seinäjoella tulee olemaan useita TUL:n mestaruuskilpailuja. 

 Kaikki tarpeellinen, koko ajan päivittyvä  tieto löytyy tuolta: http://lakeudenkisat.fi/
------------------------------------------------- 

TAPAHTUMAKALENTERIA

17.4. Piirin sääntömääräinen vuosikokous
25.4. Av. TUL:n Savon piirin maastojuoksun mestaruuskilpailut, Leppävirta
18.-19.5. TUL:n liittokokous, Kemi
18.-19.5. Av. TUL:n Itä-Suomen yleisurheilun aluemestaruuskilpailut, Leppävirta  
18.-19.5. Av. TUL:n veteraanien yleisurheilun mestaruuskilpailut, Leppävirta 
23.5. Av TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton mestaruuskilpailut, Leppävirta
25.-26.5. Ay-sporttifestarit, Kotka

Aktiivista, nautittavaa kevättä ! 

Anna-Maija Piippo, 
toiminnanjohtaja

http://lakeudenkisat.fi/
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