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Toiminnanjohtajan tervehdys

Ehdotukset 2017 piirin urheilijoiksi

Joulunaika on käsillä ja on aika hetken rauhoittumisen
myös seuratoiminnoista. Kulunut vuosi on ollut piirijärjestömme 98-vuotisjuhlavuosi.
Aluetoiminta koki takaiskun kun TUL:n yt-järjestelyjen
johdosta väkeä väheni 5 henkilötyövuotta. Eteläisen
alueen osalta se tarkoitti Marjo Lehtisen työpanoksen
poistumista Hameen piirin toiminnanjohtajana ja aluetyöntekijänä. Yhteisiä asioita saatiin kuitenkin vuoden
aikana toteutettua; Veteraanipäivä, kilpailuja, Liikkeelle
tapahtumia. Koulutusten osalta jäätiin suunnitellusta,
mutta niissäkin otettiin askelia parempaan suuntaan mm.
leiriohjaaja koulutuksen osalta.
Ensi vuodelle lähdetään taas uusin suunnitelmin ja yhteistyö seurojen ja muiden kumppanien kanssa on entistä
tärkeämpää. Irtisanomisien johdosta toiminnanjohtajan
työpanos suuntautuu vuoden 2018 aikana myös itään
Saimaan ja Karjalan piirin hallinnollisten asioiden hoitamiseen, ellei alkuvuoden neuvottelut tuo järkevämpiä
ratkaisuja näiden asioiden hoitamiseen.
Matalankynnyksen liikunnan järjestämisessä riittää työsarkaa meille kaikille kilpailutoimintaa unohtamatta.
Vuoden 2018 aikana on katseita alettava kääntämään
myös 100 v. juhlavuoden tapahtumiin. Koko Liittojuhlan
ja alueellisten tapahtumien onnistuminen on kiinni seuraväen halusta ja sitoutumisesta osallistua tapahtumiin.
Kevään Aprilliristeily on hyvä paikka startata valmistautuminen juhlavuoden järjestelyihin.

Seurojen esitykset piirin 2017 urheilijoista:
mies, nainen, poika, tyttö ja joukkue sekä ehdotukset vuoden 2016 valmentajasta on toimitettava
piiritoimistoon 10.1.2018 mennessä.
Ehdotukset saavutuksineen ja perusteluineen kirjallisina.
Ehdotuksia myös vuoden ”urheiluteko” ehdokkaaksi
perusteluineen.
Piirin 2017 urheilijat tullaan palkitsemaan piirin TUL:n
päivän juhlassa su 4.2.2018.

Kiitokset vuodesta 2017 ja Hyvää Joulua ja Liikunnallista
Uutta Vuotta 2018.

Piirin TUL päivän juhla 4.2.2018 Voikkaa
Piirin TUL päivä juhlaa vietetään sunnuntaina 4.2.2018
klo 13.00 Voikkaalla Työväentalon juhlasalissa (Voikkaantie) Juhlassa palkitaan piirin 2017 urheilijat, jaetaan ansiomerkkejä ja kuullaan sekä nähdään musiikki ja liikuntaesityksiä. Tarjolla juhlakahvit!
TERVETULOA!

JoyGames jatkuu 2018 Joensuussa
TUL Joy Games -tapahtuma järjestetään
10.2.2018 Kemissä. Ohjelmassa on jalkapalloa, futsalia, yleisurheilua, Soveli- liikuntatapahtuma,
shakkia ja hiihtoa.
TJG talvipäivistä lisää nettisivuilla.
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Seurojen vuosi-ilmoitukset
TUL:n seurojen Vuosi-ilmoitus ja yhteyshenkilötiedot
täytetään
liiton
nettisivuilla
osoitteessa
http://www.tul.fi/Seurapalvelut/SeurajaTUL/Vuosiilmoitus.aspx
Haluttaessa tiedot voi täyttää ja toimittaa myös paperilla,
joita voi tulostaa samasta osoitteesta. Vuosi-ilmoitus on
täytettävä ja lähetettävä mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot heti sen syys- tai
vuosikokouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.
Päivitä myös tiedot seurasi verkko- jaFacebook-sivujen
osoitteista
TUL uudistaa verkkosivunsa ensi kevään aikana. Uusille
sivuille suunnitellaan seurahaku-palvelua,
josta kävijä voi etsiä oman alueensa urheiluseuroja. Toivoisimme, että listauksessa seuran nimen
lisäksi näkyisi myös verkko- ja/tai Facebook-sivujen osoitteet, jotta kiinnostuneet löytävät seurasi ja pääsevät
tutustumaan sen toimintaan.
Tiedot pyydetään päivittämään vuoden 2017 loppuun
mennessä ja tiedot voi päivittää verkkolomakkeella osoitteessa https://my.surveypal.com/Seuran-verkkosivut

Aprilliristeily 2018
TUL:n perinteinen Aprilliristeily järjestetään 6.-7.4.2018
Viking Gracella. Turusta lähtevän risteilyn ohjelma julkaistaan alkuvuodesta, mutta tiedossa on, että ohjelma
tulee vahvasti painottumaan liiton tulevaan 100vuotisjuhlavuoteen.
Tartu luuriin tai varaa matkasi Kaisa Nybergiltä, 050 364
9412, kaisa.nyberg(at)tul.fi. Kaisalta voi myös kysyä tarkempia tietoja.

Halisko –liikuntatavarat seurojen käytössä
Halisko – kassien materiaalit soveltuvat erinomaisesti
sisäpelien ja – leikkien, sekä liikuntaratojen järjestämiseksi. Halisko – kassin sisällön monipuolisuuden ansiosta
voi pyörittää suurempaakin lapsijoukkoa.
Sisältö:
2 kpl arpakuutio (iso ja pehmeä) 1 kpl pallo (pieni ja painava)
2 kpl keihäs (pehmeä ja lyhyt) 1 kpl tasapainolauta
2 kpl jalkapallo (pehmeä) 6 kpl pyöreä merkki (kuminen,
lattialle laitettava)
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50 kpl kartio (5 eri väriä) 6 kpl neliö merkki (kuminen,
lattialle laitettava)
4 pr purkkijalat 6 kpl kolmio merkki (kuminen, lattialle
laitettava)
2 kpl leikkivarjo 3 kpl nuoli merkki (kuminen, lattialle
laitettava)
6 kpl frisbee (pehmeä) 2 kpl rengas (piikikäs ja pieni)
4 kpl puiset keinulaudat 6 kpl aita
6 kpl terapiapallot (pieniä, erivärisiä) 10 kpl hernepussi
(numeroitu, pieni, eri värit)
2 kpl frisbee (pehmeä, kuminen) 20 kpl pallo (pieni,
pehmeä)
2 kpl frisbee –korit (kokoontaitettava) 4 kpl iso
tötsä (reikäinen)
4kpl aitatikut (pitkä ja muovinen) 4kpl aitatikut (lyhyt ja muovinen)
2 kpl rengas (pieni) 1 kpl tunneli
4 kpl astinlaudat 4 kpl rengas (iso)
Halisko materiaalia (liikuntavälineet) on mahdollisuus
lainata seurojen käyttöön piiri- ja aluetoimistoista.
Tavarat on pakattu pyörälliseen isoon jääkiekkokassiin.
Halisko liikuntavälineet voi vuokrata seurojen käyttöön
kokonaan tai osina.

Jäsenetuja 2018
• Teosto- ja Gramex –maksut (TUL:n toiminnan osasta
Teosto ja Gramex sopimukset kattavat vain TUL:n sisäisen ja oman toiminnan. Näin ollen seurojen on maksettava teosto ja gramex maksut niille lajiliitoille (kuten
svoli), joiden jäseninä ne ovat ja jotka laskuttavat sopimuksista.
• Vakuutukset – sisältö TUL sivut jäsenpalvelut
• Edulliset koulutus-/kurssihinnat
• Edunvalvonta
• Edustus piirikokouksessa
• Urheilijan stipendit
• Tapahtumien markkinoin ti/tiedotus
• Materiaalitarjouksia
• Jäsenkirjeet
• Ansiomerkkikustannukset
• Hot Sport -hinnat Cumulus, Rantasipi ja Ramada hotelleissa
• Viking Line (alennuksia risteily- ja reittihinnoista)
Jäsenedut koskevat seuroja, jotka ovat hoitaneet jäsenmaksuvelvoitteensa.
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Liikunnallista Joulunaikaa!
TUL Kymenlaakson piiri ry

Päivi Saarinen
Puheenjohtaja

Jukka Vilkki
toiminnanjohtaja
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