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SEURAKIRJE toukokuu 2013
Tässä kirjeessä:

• Piirihallitus
• Liittokokous Kemissä 18.-19.5.
• Ay-sporttifestarit 25.-26.5. Kotkassa
• CSIT:n Varnan maailmankisat 2.-9.6.
• Veteraanipäivät 11.-12.6. Turussa
• Valmistautuminen syksyn Liikkeelle! -kampanjaan
• Kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät, RetkiKontaisella
• Piiritoimiston uusi osoite
• Tapahtumakalenteria

PIIRIKOKOUS 17.4. Varkaudessa 

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4. Varkaudessa.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Pekka Hahl ja varapuheenjohtajana Päivi Huttunen.

Entisistä jäsenistä jatkavat myös Eeva Knuutinen ja Sari Niskala.
Uusia hallitusjäseniä 2-vuotisella kaudella ovat Saila Isokivi Varkauden Tarmo ry:stä, Ismo 
Rahikainen Mikkelin Kissat ry:stä ja Paavo Saarivainio PAVE ry:stä.
Yleisvarajäseniksi kokous valitsi  Hannu Kiminkisen ja Maija-Liisa Rytkösen.

Jäsenseuroilta tulleisiin esityksiin perustuen TUL:n liittokokoukseen Kemiin valittiin Savon 
piirin edustajiksi Pekka Hahl, Päivi Huttunen, Hannu Kiminkinen ja Leo Kukkonen, jonka 
yllättäen ilmaantuneen esteen vuoksi korvaa henkilökohtainen varaedustaja Maija-Liisa 
Rytkönen.
…....................................................

LIITTOKOKOUS 18.-19.5. Kemissä

TUL:n 28. liittokokous pidetään siis liiton pohjoisimmassa piirissä. 
Piirin edustajat ovat päättämässä hyvinkin tärkeistä asioista, jotka koskettavat myös jäsenseuroja.

− mikä on TUL:n tulevaisuuden linja ja painopisteet? Harrasteliikunta-, työyhteisöliikuttaja- 
vai amatöörikilpaurheiluliitto? Vai mikä?

− Millä alueorganisaatiolla TUL tulevaisuudessa toimii? Nyt on esitetty, että Savo kuuluisi 
osana neljän piirin itäiseen alueeseen yhdessä Saimaan, Karjalan ja Keski-Suomen kanssa.

− Mikä on piirin rooli seuran toiminnassa?
− Pitäisikö TUL:n jäädä VALOn ulkopuolelle vai ei?

Seurojen mallisääntöjä ollaan myös uudistamassa. Jos siis joku on juuri nyt tekemässä 
sääntöuudistusta, niin se kannattaa jättää tuonnemmaksi ja odottaa pari viikkoa.

Jotta kokousedustajilla olisi mahdollisimman hyvä tieto ”kentän” ajatuksista edellämainittuihin 
päätettäviin asioihin, niin seurojen palautetta toivotaan mahdollisimman pian.
Sitä voi toimittaa piiritoimistoon minun sähköpostiosoitteeseeni (anna-maija.piippo@tul.fi, puh 
044 906 2144) tai edustajille suoraan. Yhteystiedot löytyvät ainakin osoitteesta 
http://www.tulsavo.fi/?ID=18.
…................................................................
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Viikko liittokokouksesta mennään sitten etelään, Kotkaan, missä ay-väki kokoontuu 

AY-SPORTTIFESTAREILLE

Ay-sporttifestarithan on TUL:n organisoma, kaikkien ammattiliittojen jäsenille tarkoitettu 
yhteinen kisatapahtuma.  Lajivalikoimassa Kotkassa jalkapallo, petanque, shakki, tennis, 
maastojuoksu, yleisurheilu, golf ja köydenveto. Lisäksi varmasti muistiin painuvat 
oheistapahtumat ???
Kaikki tieto löytyy osoitteesta: www.aysporttifestarit.fi  
--------------------------- 

CSIT:n kolmannet Maailmankisat Varnassa

ovat sitten vuorossa seuraavalla viikolla.
TUL:n vuokraamassa, pelkästään kisaväestä täyttyvässä koneessa on vielä vapaita paikkoja.
Nyt on tilaisuus lähteä kokemaan ainutlaatuinen tapahtuma – kansainvälisen työläis- ja 
amatööriurheiluliiton omat olympialaiset.
Hinta 950 euroa ei ole paha, kun ottaa huomioon, mitä kaikkea se sisältää;

– suorat lennot Helsinki – Varna – Helsinki
– kuljetukset Varnassa
– majoitukset täysihoidolla (aamiainen, lounas, päivällinen) koko viikon ajan 
– TUL-kisapaketti (kisapaita, tuubihuivi ja kisareppu)
– CSIT:n World Games -kisapaketti (kisaohjelma ja kisamatkamuisto)
– ….ja tietenkin jo alkumatkasta lähtien TUL-porukan yhteisöllisyys.

Varnassa on järjestetty kilpailujen lisäksi omaa ohjelmaa myös veteraaneille ja kuntoliikkujille. 
Ja sekin sisältyy tuohon maksuun. Ja jos haluaa kilpailla, niin ainakin köydenvetoon on 
mahdollista ilmoittaa vaikka koko joukkue.
Lähtö Helsingistä tapahtuu 2.6. (paluu 9.6.), joten melkolailla nopeita päätöksiä pitäisi tehdä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset liittoon Martti Kempakselle (martti.kempas@tul.fi). Lisätietoa 
löytyy liiton sivulta ja facebookista sekä CSIT:n sivuilta ”lontoon murteella”.
….....................................................................

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.
------------------------------------------------- 
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SYYSKUU ON  TAAS LIIKKEELLE! -KUUKAUSI

Vielä ei ole tullut montakaan ilmoitusta syyskuun kuntoiluista.
Toiveena on, että kaikki seuran kuntoilut koko syyskuun ajalta ilmoitetaan piiritoimistoon, missä 
ne kerätään piirin yhteiseen tapahtumalistaan (TUL:n piireillä pienoinen kilpailu, missä tapahtuu 
eniten!). Olkaa siis aktiivisia, ja kertokaa mitä puuhaatte – ainakin siis syyskuun aikana, 
mielellään muutkin.
Jos ei mitenkään synny seuran omaa tapahtumaa, niin voihan aina osallistua naapuriseuran 
järjestelyihin tai ainakin valtakunnalliseen Askel-kisaan, mistä tietoa tässä 
http://www.tul.fi/Portals/0/DOKUMENTIT/Liikuntavaliokunta/Kuntoliikunta/Liikkeelle
%20askelkisa%202013%201.pdf

Tavoitteena on  vähintään yksi tapahtuma / seura !!!!
Myös kaikki seuran vakiovuorot, jotka ovat kunto- ja terveysliikuntaa, otetaan mukaan.

Piirin starttitapahtuma järjestetään 1.9. - missä, se on vielä auki. Seurat voivat anoa kuukauden 
avaustapahtuman järjestämistä juhannukseen saakka. Anomukset piiritoimistoon.
Piiritoimisto avustaa starttitapahtumassa, jos niin halutaan. 

HALISKOn temppuratoineen voi myös tilata mihin tahansa juttuun 
mukaan, jos vain sen kalenterissa on tilaa. Se on aika meneväinen ja 
suosittu varsinkin lastentapahtumissa.

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

TUL:n KUNTOLIIKUNNAN NEUVOTTELU- ja VIRIKEPÄIVÄT

liittyvät myös terveysliikuntaan ja sijoittuvatkin tänä vuonna syyskuulle.
Ne pidetään 13.-15.9. RetkiKonttaisella. 

Liitto kustantaa päiville kaksi edustajaa/piiri. Muille osallistumismaksu on 80 euroa/hlö.
Konttaiselle mahtuu rajallinen määrä ihmisiä kerrallaan – vaikka remontoidut tilat ovatkin tosi 
hyvät. Siksi on tärkeää ilmoittaa halukkuutensa Konttaiselle lähtöön HETI, tai viimeistään 
15.6.  piiritoimistoon.
Jos halukkaita on monia, niin piirihallitus sitten päättää ns viralliset piiriedustajat. Ei tuo 80 euroa 
tosin ole iso kustannus omastakaan kukkarosta. Kyytejä varmaan järjestyy. 
…..........................................................

PIIRITOMISTO ON MUUTTANUT

Niille, joilla on tapana käydä tervehtimässä – käynti toimistoon Huruslahden puolelta, Kimppa-
Kirppiksen autotallin ovesta. Ja niille, jotka lähettävät kirjeitä – postiosoite on 
Kauppakatu 19, 78200 Varkaus.
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat tutut entiset: 044 906 2144, anna-maija.piippo@tul.fi

Käykää katsastamassa, kahvit aina tarjotaan. Mutta kannattaa tarkistaa etukäteen, etten satu 
olemaan maakunnissa.
….............................................................

kesän lämmön odotusta ja hiirenkorvia 

Anna-Maija Piippo
toiminnanjohtaja
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TAPAHTUMAKALENTERIA

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
26.5. Av. TUL:n rantaonginnan mestaruuskilpailut, Leppävirta
2.-9.6. Maailmankisat Varnassa 
11.-12.6. TUL:n Veteraanipäivät Turussa

Ja muistakaa vielä tämä, se tulee pikemmin kuin arvaakaan......www.lakeudenkisat.fi
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