
TUL JÄRVI-SUOMI / Keski-Suomen ja Savon piirit 
Petroskoinkatu 18
78200 VARKAUS
puhelin, 044-906 2144 
anna-maija.piippo@tul.fi, Varkaus  20.5.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEURAKIRJE toukokuu 2014

Tässä kirjeessä:
• Piirikokousten päätöksiä 
• Lakeuden Kisat / seurojen liput
• VR :n Lakeuden Kisa -lipputarjous
• Ansiomerkkianomukset ajoissa
• Liikkeelle! Syyskuun kuntoilut
• Toimistoajat 
• Tapahtumakalenteria

PIIRIKOKOUKSET

Savon piirillä ei ollut henkilövalintoja tänä vuonna. Kokous meni lupsakasti sääntöjen mukaan. 
Keski-Suomen piirissä vaihtui puheenjohtaja ja pari hallitusjäsentä. Uusi puheenjohtaja on Säynätsalon 
Riennon Kimmo Suomi. Uudet hallitusjäsenet Martti Muhonen, Muuramen Yritys ja Heikki Mäkinen, 
Äänekosken Huima. Hyvä henki siinäkin kokouksessa.

Viime vuoden palkittujen urheilijoiden ja toimijoiden listat voi käydä katsomassa piirien kotisivuilta 
(www.tulsavo.fi ja www.keskisuomi.tul.fi), ellei siihen ole mahdolllisuutta ja asia kiinnostaa, niin aina voi 
kysyä minulta.
Kummassakin piirissä jäsenmaksut säilyivät ennallaan. Laskut tulevat teille parin viikon kuluessa.

TUL Järvi-Suomi
Molemmissa  piireissä on myöskin hyväksytty aluetoimintamallin kehittäminen. Se tarkoittaa sitä, että 
esim toimintasuunnitelmat ovat melkolailla samanlaiset molemmmissa piireissä. Pieniä eroavaisuuksia on, 
mutta esim nyt jo kaikki seurat saavat tämän Seurakirjeen samansisältöisenä ja samalla postituksella.
Näin alkaa töiden uudelleen järjestäminen,  jotta aikaa jää paremmin seurojen palveluun.

Kommentteja aluemallista otetaan mieluusti vastaan (piiritoimistoon tai hallitusjäsenille).
Mielipide esim siitä, tarvitaanko tällaista piirin tiedottamista enää lainkaan, vai riittääkö liiton 
kuukausittainen Uutisviesti (kuinka moni on ilmoittautunut jakelulistalle?) ja verkkolehti TUL Aviisi?
Nuo edellämainitut toimitetaan Helsingistä netin kautta, ja kaikilla seuroilla ei ole sähköpostiosoitetta.
…....................................................................

LAKEUDEN KISAT 6.-8.6. Seinäjoella 

Liittojuhla lähestyy kovaa vauhtia. Vielä toki ehtii päästä  mukaan ”hillittömään
menoon” joko kilpailemaan, kannustamaan tai nauttimaan kulttuurielämyksistä.

Vähän tilannetietoa; futisjoukkueita ilmoittautunut noin 40, yleisurheilijoita 500-600, 
salibandyt pelataan ilmeisesti vain aikuisjoukkueilla.... Edelleen ajantasainen tieto netistä: 
www.lakeudenkisat.fi.
Erityisesti seuran nuorisolle tiedoksi, jos ei aiemmin ole tullut esille, että 7.6. illalla on tarjolla Suomen 
huippujen rap-konsertti Rytmikorjaamolla; Uniikki, Mikael Gabriel ja DJ Reduct. 
Kisapassilla pääsee sisään alennettuun hintaan.

Tärkeä muistutus kaikille seuroille:
Muistakaa ottaa seuran lippu mukaan kisakulkueeseen (ja lipunkantaja tietenkin myös valmiiksi 
mietittynä). Kilpailijoiden toivotaan osallistuvan lajiasusteissaan, että TUL:n laaja lajikirjo tulee ilmi 
myös lakeuden muulle väelle. Veteraaniporukoille kulkueen matka on lyhennetty.

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


Yhteiskyytibusseja ei ilmeisesti tarvita, koskapa yhtään  pyyntöä ei ole tullut.
Jos joku kuitenkin on vailla kulkuneuvoa, niin järjestellään. Ottakaa yhteys piiritoimistoon.
Alla vielä VR:n tarjous junalla matkaaville.

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

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

ANSIOMERKKIANOMUKSET

Sitten siirrytään jo loppukesän ja syksyn juttuihin.

Vuonna 2015 jaettaviksi ajatellut valtion ansiomitalit ja -ristit sekä TUL:n ansiomerkit tulee anoa 
viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Piirihallitukset käsittelevät ne ensin, sen jälkeen liiton hallitus ja sieltä valtion merkkianomukset lähtevät 
ministeriöön.
Anomuslomakkeita kriteeristöineen löytyy mm. osoitteesta : OKM-merkit http://www.tulsavo.fi/?
ID=3&sID=52
ja TUL -merkit http://www.tulsavo.fi/?ID=3&sID=51

Nyt siis katsastamaan, ketkä pitkän linjan puurtajista mahdollisesti täyttävät ”pyöreitä vuosia” ja ovat näin 
kaksinkertaisesti merkkinsä ansainneet. Myöskin seuran vuosijuhla on hyvä tilaisuus muistaa toimijoita.
…..................................................................

LIIKKEELLE!
 
Koko syyskuu on jälleen TUL:n valtakunnallinen 
liikkumiskuukausi.

Nyt on aika pistää seuran kuntoilutapahtumat kalenteriin.
Salivuorot ehtii ilmoittaa myöhemminkin, mutta erilliset jutut kannattaa ideoida nyt. Ja sitäpaitsi 
tarvitsemme tapahtumien listan jo nyt, jotta voimme nimetä jonkun niistä piirin päätapahtumaksi.
Päätapahtumajärjestäjä saa ylimääräistä järjestämisresurssia.
Jos kaipaatte apuja suunnittelussa, niin joku TUL Järvi-Suomen toiminnanjohtajista tulee viivana paikalle 
antamaan vinkkejä.

Kalenteriin merkitään seurojen ilmoittamat kaikki kuntoilut. Tarvitsen siis tiedot KAIKISTA 
erillistapahtumista  ja seuran vakiovuoroista, jotka ovat kunto- tai terveysliikuntaa. Seuralle 
toimitetaan nippu osallistujapasseja, jotka palautetaan täytettyinä piiritoimistoon, mistä ne toimitetaan 
mukaan  arvontaan. Palkintona mm. Kisakeskuksen lahjakortti, Cumulus-viikoloppua kahdelle, Viking 
Linen risteilylahjakortteja ja paljon tavarapalkintoja.

Liikkeelle -kampanjan valtakunnallinen tavoite on 1000 tapahtumaa/30 000 osallistujaa. Piiritavoitteet 200 
/ 4000.  Piiristä saa myös ilmaisia julistepohjia ja muuta mainosmateriaalia.

http://www.tulsavo.fi/?ID=3&sID=51
http://www.tulsavo.fi/?ID=3&sID=52
http://www.tulsavo.fi/?ID=3&sID=52
mailto:ryhmamyynti@vr.fi


ASKELKISA

TUL:n Kuntoliikuntajaosto haastaa kaikki seurat ja muut yhteisöt mukaan koko 
syyskuun ajan kestävään askellukseen. Kerätään siis 5 henkinen porukka (+1 
varahlö), ilmoittaudutaan mukaan netissä osoitteessa:
http://tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle/Askelkisa.aspx, sitten vaan askelletaan 
joka päivä ja raportoidaan kävelyt (omilla /seuran hommaamilla mittareilla 
mitatut) samalta sivulta löytyvään linkkiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8. mennessä! Hyvät palkinnot tässäkin!

Ja mikä parasta, samoilla askelilla osallistuu peräti kahteen eri kisaan, sillä 
TUL Järvi-Suomen porukoille tehdään oma kisansa. Siis aluekilpailu, missä on omat palkintonsa.

Kaikki Askelkisan säännöt ym selostukset löytyvät siis tuolta liiton sivulta (tai kysymällä piiristä). 
Lupaan ihan henkilökohtaisesti palkita ensimmäisen 5 hengen porukan, mikä ilmoittautuu Keski-Suomen 
tai Savon piiristä.
…...................................................................
TOIMISTOAJAT

Jyväskylässä olen keskiviikkoisin Järjestöjen talolla (Kalevankatu 4, 3.krs) ellen ole kylillä 
seuravierailuilla. Kannattaa varmistaa soittamalla, puh 044 906 2144.
Muuten Varkaudessa Tori-Torpalla. Paitsi 4.-8.6. Seinäjoella Lakeuden kisoissa ja lomalla juhannukselta 
27.7. saakka.

Kaunista, liikkuvaa TUL -kevättä ja kesää 

Anna-Maija Piippo, toiminnanjohtaja 

TAPAHTUMAKALENTERIA

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
14.6. Yleisurheilun av. piirikunnalliset veteraanikilpailut, Vaajakoski
28.6. TUL Järvi-Suomen petankkimestaruuskilpailut, Jyväskylä
30.6.-5.7. Pohjantähtileiri, Kisakeskus
19.8. Piirikunnalliset lasten yu-kilpailut, Vaajakoski
30.8. TUL Järvi-Suomen toiminnalliset aluepäivät, Savonlinna
6.-7.9. Av TUL Järvi-Suomen KE-mestaruuskilpailut
13.9. Av TUL:n rullahiihdon ja -luistelun mestaruuskilpailut, Leppävirta
13.9. Seurajoukkueiden painimestaruuskilpailut, Vaajakoski
14.9. Av TUL Järvi-Suomen yu heitto-ottelut, Leppävirta

Koko kalenteri löytyy tällä hetkellä linkistä : http://www.tulsavo.fi/pdf/toimintakalenteri_js.pdf
Liikkeelle- jutuille tehdään oma kalenterinsa.

http://www.tulsavo.fi/pdf/toimintakalenteri_js.pdf
http://tul.fi/Aikuisliikunta/Liikkeelle/Askelkisa.aspx
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