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LIIKKEELLE! -KUNTOKUUKAUSI

Tavoitteena oli vähintään yksi tapahtuma / seura !!!!
Raportissa, joka on toimitettu liittoon, tapahtumia Savon piirissä kirjattiin 63 erillistä tapahtumaa, 
osanottajia yhteensä 1248.
Vielä on siis parannettavaa ensi vuoteen. Uskon, että nyt mukana olleiden 5 seuran lisäksi piirissä 
on muitakin kuntoliikuntaa toteuttavia seuroja. Kiitokset Kuopion Työväen Naisvoimistelijat, 
Petosen Nallet, Sorsakosken Teräs, Kiuruveden Teräs  ja Varkauden Kuntoliikunta. 
…..........................................................

LIITTOJUHLA LAKEUDEN KISAT SEINÄJOELLA 6.-8.6.2014

Kisapassien myynti on hyvässä vauhdissa. Areenaohjelmiin on jo ilmoittautunut 1200 
osanottajaa. 
Muistattehan, että mitä aiemmin passit tilataan, sitä edullisemmat ne ovat.
Ensimmäinen myyntijakso kestää marraskuun loppuun.

Sisälajeja on tällä hetkellä listassa kaikkiaan 21, ja ulkolajeja 23. Kaikki lajien kilpailukutsut 
alkavat olla valmiina. 
Lisäksi tietenkin joukkovoimisteluohjelmat, jotka siis ensimmäistä kertaa sisätilassa – raekuuro ei 
yllätä.
Siis varmasti jokaiselle löytyy oma laji.  Liittojuhlaleiri kokoaa lapset ja nuoret elämysten 
hankintaan ennen varsinaista juhlaviikonloppua. Leiri on todella edullinen. Leiripassi 2.-6.6. 
täysihoidolla vain 125 euroa, viikonlopun juhlatapahtumat sisältäen 170 euroa.

Ohjelmien harjoitusten järjestämiseksi ilmoittakaa ryhmänne piiritoimistoon,  niin sovitetaan 
aikataulut yhdessä. Huomatkaa, että jopa yksittäinen harjoittelija otetaan mukaan – seurasta ei siis 
tarvitse olla koko joukkuetta. Ja varsinkin miehiä ja poikia kaivataan kovastikin ohjelmiin.

Myös seuran liittojuhlavastaavia = MAJAKOITA on ilmoittautunut Savon piiristä varsin vähän. 
Majakat saavat  ajantasaisimman tiedon. Vauhtia siis tähänkin ilmoittautumiseen!

KAIKKI TIEDOT KISOISTA löytyvät osoitteesta www.lakeudenkisat.fi 

http://www.tulsavo.fi/
http://www.lakeudenkisat.fi/


TUL:n SEURAPÄIVÄT 23.-24.11.2013

Erityisesti jäsenseurojen johdolle ja aktiiveille suunnattu tapahtuma käsittelee tänä vuonna 
verkostoitumista, niin seurojen välistä kuin kunnallistakin. Sunnuntain ohjelmassa on mm Matti 
Ahde kertomassa muistelmistaan sekä FT Lauri Keskinen alustamassa arvokasvatuksesta 
seuroissa. Lisäksi tietenkin kaikki ajankohtaiset TUL-asiat.
Ilmoittautumiset 8.11. mennessä. Osanottomaksu 125 €/hlö sisältää majoituksen 2hh, ohjelman ja 
ruokailut.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake linkissä: 
http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv
%C3%A4t2013.aspx tai piiritoimistosta.
Ainakin Varkaudesta lähdössä kyyti, johon mahtuu yksittäisiä ihmisiä.
......................................................

TARTON MATKA 6.-8.12.2013

Jokavuotiselle Tarton retkelle on nyt ilmoittautunut yhteensä 42 matkalaista.
Vielä mahtuu kymmenkunta, mutta melkolailla nopeaa toimintaa vaaditaan.
Ohjelma ei vielä ole saanut viimeistä silausta, mutta kuntolentopalloilijoiden ja joidenkin 
painijoiden kisailujen ohella tulossa on mm tutustumista Tarton maakunnan liikuntatoimeen.

Pakettihinta lähtien Varkaudesta on 146 euroa/aikuinen sisältäen bussikyydin, laivaliput ja 2 yön 
majoitukset aamiaisineen. Nuorten alle 17v hinta on 122 euroa).
…..................................................

LIITON JAOSTOT JA VALIOKUNNAT liittokokouskaudella 2013-2016

Savon piiristä liiton luottamuselimiin on valittu seuraavat henkilöt
strategiavaliokunta Arto Seppälä, Mikkelin Kissat
tasa-arvovaliokunta Päivi Huttunen, Sorsakosken Teräs
seurapalveluvaliokunta Emmi Ehrnrooth, Naisvoimisteluseura Jousi
veteraanijaosto Maija-Liisa Rytkönen, Kuvansin Kuohu
jalkapallojaosto Pekka Hahl, Warkauden Jalkapalloklubi -Warkaus JK
lisäksi judojaoston lajipäällikkönä toiminnanjohtaja Anna-Maija Piippo.
….........................................................

VETERAANITOIMINNAT

Liiton veteraanijaostoon valittu Maija-Liisa Rytkönen on nimetty  myös  Savon veteraanien 
”piälliköksi”.  Maikki odottaa nyt yhteydenottoja seuroista – mitä halutaan järjestettävän yhdessä 
ja mitä tarjottavaa muille seurojen veteraaniporukoilla on jo olemassa.
Yhteystiedot: Maija-Liisa Rytkönen, puh  040 5361 792, rytkonenmaijaliisa(at)gmail.com

Liiton seuraava veteraanitapahtuma on Porissa järjestettävä Veteraanien kulttuurikilpailu 2.-3.11, 
missä mukana myös Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset sekä Työväen Musiikki- ja Näyttämöliitot.
Tuonne ehtii ilmoittautua enää karaokeen, mutta katsomaan pääsee ilman ilmoittautumistakin.
….........................................................................

Talven tuloa ja syyskokousten vierailukutsuja odotellen

Anna-Maija 
Anna-Maija Piippo
toiminnanjohtaja

http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv%C3%A4t2013.aspx
http://www.tul.fi/Koulutus/Seurajaj%C3%A4rjest%C3%B6koulutus/Seurap%C3%A4iv%C3%A4t2013.aspx


TAPAHTUMAKALENTERIA

27.10. Av TUL:n Savon piirin pm-laituripilkit, Leppävirran Parkkilahdella
2.11.  Av TUL:n painonnoston mestaruuskilpailut, Leppävirran ammattikoululla
2.-3.11. Veteraanien kulttuurikilpailut, Pori
23.-24.11. Seurapäivät, Tampereella
28.11. Savon piirihallituksen kokous, Varkaus
6.-8.12. Perinteinen Tarton matka
24.1.2014 TUL-päivän vastaanotto, Helsinki
28.-29.3.2014 Aprilliristeily
6.-8.6.2014 Liittojuhla Lakeuden Kisat, Seinäjoki
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