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LAKEUDEN KISAT SEINÄJOELLA 6.-8.6.2014 = TUL:n LIITTOJUHLA 

Vielä ehtii ilmoittautua Areenaohjelmiin. Tosin jonkun verran kiirettä alkaa olla.
Esiintymisasujen tilaukset täytyy olla tiedossa 15.12.!
Kaikkien areenaohjelmien seuraavat harjoitukset pidetään Tampereella 18.1.2014 !!!!
Sinne voivat mennä mukaan myös yksittäisten seurojen ohjaajat.

Ensimmäisen kerran sisätilassa järjestettävällä Areenanäytöksellä, eli pääjuhlalla on nyt myös 
nimi, Kasvokkain- kohtaamisia eilen, tänään, huomenna. 
Liittojuhla kokoaa eri lajien harrastajat – kilpailijat ja kuntoliikkujat yhteen kokemaan elämyksiä 
ja jakamaan kokemukset laidasta laitaan. Liikunnan lisäksi ohjelmassa on myös kulttuuria, mikä 
on aina kuulunut TUL:n seurojen ”lajivalikoimaan”.

Kilpailulajeja on yli 50. Jokainen siis varmastikin löytää omansa. Eikä kai pahitteeksi ole joskus 
kokeilla joitain uuttakin.
Jos sinun seurastasi ei vielä löydy liittojuhjaMAJAKKAA, niin ottakaapa asia esille hetimiten – 
tai ilmoita itse itsesi. Majakka saa aina ensimmäisenä ajankohtaiset tiedot, voi saada jotain 
muutakin ylimääräistä.

KAIKKI TIEDOT KISOISTA löytyvät osoitteesta www.lakeudenkisat.fi 
......................................................

TOIMISTON MUUTTO

Piiritoimisto on jälleen muuttanut.
Uusi posti- ja kylässäkäyntiosoite on
Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus (Taulumäen torin laidassa Tori-Torpalla, johon tulee myös 
Varkauden Urheiluseurojen kirpputori vuoden alusta).

Kahvit aina torjotaan vierailijoille. Tosin olen melko lailla liikkeellä enkä joka päivä toimistolla.
Kannattaa soittaa pirauttaa varsinkin, jos kauempaa on tulossa.
Puhelin entinen 044 906 2144.
….........................................................

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


SEURATUKI 2014

OKM:n tukirahat seuroille ovat haettavina nyt aikaisemmasta poiketen JOULUKUUN AJAN !
Rahaa on myös jaossa aikaisempaa enemmän, yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Tuettavat toiminnot ovat edellisvuosien tapaan lasten ja nuorten toiminta sekä perheliikunta.
Painopisteinä liikunnan harrastamisen  tarjoaminen mahdollisimman monelle, erityisesti 
vähävaraisten perheiden lapsille – tasa-arvoista liikuntaharrastuksen tarjontaa, kuten TUL:n 
seurojen toiminta on aina ollut. Tuen avulla voidaan myös vahvistaa yhteisöllisyyttä, ehkäistä 
syrjäytymistä ja lisätä seuran osaamista, uusien toimintojen kehittymistä ja harrastusryhmien 
määrää. 
Lue, mitä ministeri tuen myöntämisestä sanoo: Ministeri Arhinmäen lausumaa

Hakuaika on 2.12.2013 – 10.1.2014 – siis kohtuullisen pian!
Päätökset luvataan jo huhtikuun loppuun.
Seuratukea voi saada siis 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 ”suomennetut” ohjeet tulevat pian liiton sivulle ja piiristä saa myös  neuvoja ja ohjeita 
tarvittaessa.
….........................................................................

VUOSILOMAKKEET, SEUROJEN TIEDOT 

Olette saaneet liiton seuratiedotteen  mukana  jälleen lomakkeet, jotka teidän tulisi täyttämisen 
jälkeen toimittaa takaisin liittoon.
Kyseessä on yhteystieto- ja vuosiraportointilomake. Ensisijaisesti toivotaan sähköistä 
toimittamista, mutta paperisenakin käy yhtä hyvin.
Lomake löytyy linkistä: http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Vuosiilmoitus.aspx

Jos lomakkeen löytyminen netistä ei onnistu, niin sen voi pyytää piiritoimistosta, täyttää myös 
käsin kynällä  ja toimittaa postissa.
Voimassaolevat yhteystiedot ovat kaiken onnistuneen tiedottamisen ja tiedon saannin edellytys!
…......................................................................

VUODEN LIIKUNTAKULTTUURITEKO 

Ensi tammikuun TUL-päivän juhlassa tullaan jakamaan muiden palkintojen lisäksi uusi, 
liikuntakultturin edistämispalkinto.
Palkittava teko voi olla yksittäisen urheilijan, joukkueen, valmentajan tai vaikkapa 
liikuntapaikkahankkeen toeteuttaminen tai yksittäisen seura-aktiivin työ. Myös kulttuurin 
puolella tapahtunut teko tai saavutus.

Kuka tahansa voi ehdottaa omaa suosikkiaan. Sen voi tehdä sähköpostilla, kirjeellä, TUL 
nettisivujen kautta tai Facebookissa. Perusteita kysytään ja jos haluaa osallistua ehdottajana 
arvontaan, niin silloin myös omat tiedot. Ehdotusaika päättyy 27.12.2013.
Sähköpostiehdotukset antti.kempas@tul.fi kirje liiton osoitteeseen. 
Ohjeita ja osoitteita Antilta, puh 050 337 5942 tai netistä liikuntakulttuuriteko
…...........................................................................

Jaksamista kaamoksesta huolimatta teille kaikille aktiiveille
t. Anna-Maija 
Anna-Maija Piippo
toiminnanjohtaja

https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=208438402&_k=soUfu41dS5r8UJS11BwZexLRlfsuMyfW1UwV8ddvJf1CCHVeszVBJPkz4J4tXmPN&source=display&name=mydisplay
mailto:antti.kempas@tul.fi
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/Vuosiilmoitus.aspx
http://www.seuratuki.fi/
http://www.minedu.fi/
http://www.tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/470/Seuratuki-kasvaa-uudella-hakukierroksella.aspx


TAPAHTUMAKALENTERIA
23.-24.11. Seurapäivät, Tampere 
28.11. Piirihallituksen kokous 
6.-8.12. Perinteinen Tarton matka 
24.1.2014 TUL-päivän vastaanotto, Helsinki
21.-23.3. SM -hiihdot, Vaajakoski
22.-23.3. AY-sporttifestarit  ,   Kajaani
28.-29.3.2014 Aprilliristeily, piirin yhteiskyyti ??
6.-8.6.2014 Liittojuhla Lakeuden Kisat, Seinäjoki

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