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SEURAKIRJE huhtikuu 2014

Tässä kirjeessä:
• Piirikokous 24.4.2014 Varkaudessa
• Lakeuden Kisat 
• VR :n Lakeuden Kisa -lipputarjous
• CSIT:n maailmankisat Italiassa
• Tapahtumakalenteria

SAVON PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään Varkaudessa 24.4. klo 18.00

Virallinen kokouskutsu kirjeen liitteenä.

Toivottavasti mahdollisimman moni seura tulee kokoukseen antamaan palautetta piirille ja liitolle, ja 
ottamaan kantaa viime kevään liittokokouksen linjauksiin mm aluetoimintamallista. Kenttäväen 
näkemykset ja toiveet ovat erittäin tärkeitä viestejä liittohallitukselle ja -valtuustolle niiden tehdessä 
päätöksiään ja linjauksiaan.

Keskustelua varmasti tulee myös valtakunnan liikunta- ja liikuntajärjestöpolitiikasta.

Kokouksen aluksi palkitaan viime vuoden urheilijoita ja seuratoimijoita. Nimet julkistetaan vasta 
kokouksessa, mutta asianosaiset toki saavat tiedon etukäteen.
…....................................................................

LAKEUDEN KISAT 6.-8.6. Seinäjoella

Nyt alkavat olla viimeiset hetket liittojuhlaan matkaamisesta päättämiseen.
Useisiin lajikilpailuihin ilmoittautumiset ovat 30.4. mennessä !
Lajejahan on kaikkiaan noin 40 – dartsista yleisurheiluun. Ja kaikki kulttuurielämykset vielä päälle.

Seinäjoella ratkotaan myös CSIT:n – kansainvälisen työläisurheiluliiton shakkimestaruudet, muut kisat 
ovat joko TUL:n mestaruus- tai Lakeuden Kisojen kilpailuja.

Vuoden suurin liikuntatapahtuma on kaikille avoin kansanjuhla. Toivottavasti välitätte tietoa myös 
paikkakuntanne muille seuroille.
Ja kaikki tiedothan löytyvät edelleen osoitteesta : www.lakeudenkisat.fi

Yhteiskyytejä järjestetään tarpeen mukaan (+ katso alla oleva VR-tarjous). 
…......................................................................

VR-SOPIMUS LIITTOJUHLAAN MATKAAVILLE

TUL on solminut alennuslippusopimukset Lakeuden Kisamatkalaisia helpottamaan; 
Ryhmätarjous -25% yli 10 hengenryhmistä (aikuinen). Lapsiryhmät (6-16v) -50% yli 10 hengen 
ryhmistä (huoltajat tällöin myös -50%: huoltajamäärä riippuu ryhmän koosta) Eläkeläiset (yli 65v): -50% 
yli 10 hengen ryhmistä  Pyydä tarjous ryhmällesi, varauskoodilla: TUL 

ryhmamyynti@vr.fi, puh. 0307 23704, ma-pe klo 8.00- 16.00 maksutapa: luottokortti

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

mailto:ryhmamyynti@vr.fi
http://www.lakeudenkisat.fi/


CSIT:n SEURAAVAT MAAILMANKISAT 2015

järjestetään Italian Lignanossa... mutta tähän palataan tarkemmin, kunhan Liittojuhlat on juhlittu.

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

TUL Liikuntaterveisin

Anna-Maija Piippo, toiminnanjohtaja 

TAPAHTUMAKALENTERIA

23.4. Av TUL:n Savon piirin pm maastot, Ruutanalampi Leppävirta
24.4. TULn Savon piirin sääntömääräinen vuosikokous, Varkaus
10.-11.5. TUL:n joukkuevoimistelun vapaasarjojen mestaruuskilpailut, Vaajakoski
15.5. Av TUL:n Savon piirin vauhdittoman moukarinheiton pm kilpailut, Leppävirta
17.5. Av TUL:n Savon piirin rantaonginnan pm -kilpailut, Parkkilahti, Leppävirta
24.-25.5. Av TUL:n veteraanien ja TUL:n Järvi-Suomen N/M yl ja 17v yu mestaruuskilpailut, Leppävirta
6.-8.6. Lakeuden Kisat, Seinäjoki
28.6. TUL Järvi-Suomen petankkimestaruuskilpailut, Jyväskylä 
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