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TUL Järvi-Suomi

Liittokokouksen päätösten mukaan TUL:n johdolle annettiin tehtäväksi valmistella ”valtuuston 
päätettäväksi piirijärjestöjen tasa-arvoisuuteen ja yhteistyöhön perustuvan aluehallinnon malli”.
Aloitevaliokunnan esityksen mukaan rakenteelliset uudistukset tulee valmistella vuoden 2013 aikana  ja 
toimeenpanna vuoden 2014 loppuun mennessä.

TUL:n Savon  piiri on ollut mukana kolmen muun itäisen piirin (Keski-Suomi, Karjala, Saimaa) kanssa 
valmistelemassa yhteistä aluemallia. Ensimmäinen kokous pidettiin elokuussa. Nopeassa tahdissa on 
edetty, ja alueelle on nimetty johtoryhmä, mihin kuuluu jokaisesta piiristä 2 vakituista ja 1 varahenkilö.
Savon piirin edustajat ovat; Pekka Hahl, Päivi Huttunen sekä varalla Maija-Liisa Rytkönen.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Hannu Kiminkinen. 

Aluemallin tarkoituksena on yhdistää piirien toimintoja, ja suunnata vähäiset työntekijäresurssit niin, että 
seurojen saamat palvelut pysyvät parhaalla mahdollisella tasolla.
Jatkossa tullaan järjestämään yhteistä koulutusta, yhteisiä kilpailuja jne.  Tähän toiminnan suunnitteluun 
tarvitaan myös seuroilta ehdotuksia ja toiveita. Niitä voi kertoa kaikille piirihallituksen jäsenille tai 
toimittaa vaikka nimettömänä piiritoimistoon, os Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus.
Esimerkiksi eri lajien aluemestaruuskisojen järjestämishalukkuudesta voi ja tuleekin  ilmoittaa 
tammikuun aikana.

Itäisten piirien yhteinen alue on TUL Järvi-Suomi. Muualla ei ole paljoa tapahtunut, joten olemme 
etulyöntiasemassa tässä aluetoiminnassa ja mallina muille piireille. Eri lajien toimijoista etsitään nyt 
aktiivisia aluevetäjiä. Jos kiinnostuit, niin ota yhteys.

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

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 2014

Muistattehan OKM:n tukirahahaun? Hakuaika 10.1.2014 mennessä !!

Seuratukea voi saada seuran  perustoiminnan kehittämiseen (koulutukset, uudet ryhmät, uudet 
lajikokeilut...) tai työntekijän palkkaamiseen.

Hakuohjeet löytyvät ministeriön sivulta www.minedu.fi tai tuen omilta sivuilta www.seuratuki.fi.
TUL:n ”rautalankaohjeet” liiton sivulta liiton sivulta.
…............................................................................

http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Seuratoiminnankehitt%C3%A4mistuki2014/Hakulomakkeent%C3%A4ytt%C3%B6.aspx
http://www.seuratuki.fi/
http://www.minedu.fi/


VUOSI-ILMOITUKSET

Tammikuun loppuun piirien pitää ilmoittaa jälleen jäsenmäärät liittoon. Siellä ne tarvitaan ministeriön 
raporttiin.
Tarvitsen siis teiltä tiedot seuranne jäsenmääristä – miehet / naiset / 15-18v pojat/ 15-18v tytöt sekä alle 
15v pojat / tytöt.
Jos lomakkeen täyttö tuntuu ylivoimaiselta, niin naputelkaa tiedot sähköpostiviestiin. Paperilomakkeen 
voi palauttaa postissa, sähköinen löytyy netistä: www.tul.fi/seurapalvelut/vuosi-ilmoitus.
Kiitokset seuroille, jotka jo ovat hoitaneet asian.
…..........................................................................

APRILLIRISTEILY 28-29.3.2014

Perinteinen Aprilliristeily seilataan jälleen maaliskuun lopulla. Esite  liiton sivulla.
Ilmoittautumiset pitää tehdä 21.1. mennessä kaisa.nyberg@tul.fi, puh 050 364 9412.
Savon piirin yhteiskuljetus järjestyy näillä näkymin entiseen tapaan Iisalmesta lähtien.
Hinta todennäköisesti suunnilleen sama, kuin ennenkin = noin 50-60 euroa/hlö.
….........................................................................

TUL JOY GAMES 1.-16.2.2014

Seuraava nuorisoketjun tapahtuma järjestetään Suur-Helsingin piirin toimesta 1.-16.2.
Seuraa tiedotteita www.tuljoygames.fi -sivulta.
…...........................................................................

LAKEUDEN KISAT SEINÄJOELLA 6.-8.6.2014

Jonkin verran ollaan Savon piirille asetetusta tavoitteesta, 100 osallistujaa, jäljessä.
Halvimman kisapassin ostoaikaa on pidennetty 31.1.2014 saakka. Sen jälkeen hinta nousee kympillä.
Esimerkiksi:
1 päivän passi 7.6.2014 sisältää osallistumisoikeuden, 1x lounas, pääjuhla Seinäjoki Areenalla, 
kisatanssilipun puoleen hintaan, t-paidan, nuorisokonsertin 20 kympillä (ilman passia 25 euroa)
Yli 12 vuotiaan hinta on halvimmillaan 40 euroa, alle 12v 30 euroa.

Ja 2.-6.6.  kestävä leiri kaikkine ohjelmineen ja ruokineen alle 12v vain 125 euroa, aikuisille 145€.

Ohjelmastahan löytyy tekemistä jokaiselle – kilpailulajeja lähes 50, kuntoiluja, konsertteja, tutustumisia....
siis oivallinen koko perheen kesälomaviikonloppu tiedossa.
Ja ikäihmisille on laadittu oma +55 ohjelma, mihin sisältyy liittojuhlaohjelman lisäksi kaikki perinteisten 
Veteraanipäivien kuviot petankkeineen, boccioineen...

KAIKKI TIEDOT KISOISTA löytyvät osoitteesta www.lakeudenkisat.fi

http://www.lakeudenkisat.fi/
http://tuljoygames.fi/
mailto:kaisa.nyberg@tul.fi
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Aprilliristeily%202014%20(3).pdf
http://www.tul.fi/seurapalvelut/vuosi-ilmoitus


TAPAHTUMAKALENTERIA

11.1.2014 Lajijaostojen puheenjohtajien ja -päälliköiden neuvottelupäivät, Seinäjoki
18.1.2014 TUL Järvi-Suomen johtoryhmän kokous, Savonlinna
24.1.2014 TUL-päivän vastaanotto, Helsinki
25.-26.1.2014 TUL:n avoimet nyrkkeilyn mestaruuskilpailut, Helsinki
1.-16.2.2014 TUL Joy Games -talvitapahtuma, pääkaupunkiseutu
x.2.2014 TUL:n karaten mestaruuskilpailut
1.3. TUL -hallipetankki, Iittala
21.-23.3. SM -hiihdot, Vaajakoski
22.-23.3. AY-sporttifestaritAY-sporttifestarit, Kajaani
28.-29.3.2014 Aprilliristeily, 
10.-11.5. TUL:n joukkuevoimistelun vapaasarjojen mestaruuskilpailut, Vaajakoski
6.-8.6. Lakeuden Kisat, Seinäjoki

Kiitokset mukavasta yhteistyöstä kuluneena vuonna,

Rauhallista Joulun aikaa
ja

Menestyksekästä vuotta 2014
toivottaen 

omasta ja piirihallituksen puolesta
Anna-Maija Piippo, toiminnanjohtaja 

(yksi Järvi-Suomen kolmesta tj:sta)

http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Aprilliristeily%202014%20(3).pdf
http://aysporttifestarit.fi/
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