TUL-TAMPEREEN PIIRIN JOULUKUUN INFOA
ILOISET JOULUGLÖGIT TOIMISTOLLA
KESKIVIIKKONA 11.12.2013 KLO 13-18!
TERVETULOA! ARPAJAISET!

Esitykset vuoden 2013 liikuntakulttuuriteoksi tehtävä
oheisen esitteen mukaisesti 27.12.2013 mennessä!
Loppiaisaaton tanssit järjestetään Tapiolassa sunnuntaina
5.1.2014 klo 13-17. Musiikista vastaa Härmälän Pelimannit.
Esite ohessa.
PIIRIN VUODEN 2013 PARHAAT URHEILIJAT
Esitykset vuoden 2013 parhaimmiksi urheilijoiksi perusteluineen viimeistään
perjantaina 3.1.2014 sähköpostilla jukka.nieminen@tul.fi tai os. TUL-Tampere,
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere. Seurojen esityksissä tulee mainita urheilijoiden parhaimmat kansainväliset ja kansalliset saavutukset lajissaan ja sarjat,
joissa ne on saavutettu. Urheilijan ja hänen valmentajansa nimi ja yhteystiedot
tulee olla esityksessä mukana.Piiri palkitsee vuosittain parhaan nais-, miestyttö- ja poikaurheilijan sekä parhaan joukkueen. Parhaat urheilijat tullaan
palkitsemaan Sporttigaalassa 24.1.2013 Tampereen Komediateatterissa.

ESITYKSET PIIRIN TOIMINTARYHMIIN JA LAJIJAOSTOIHIN 2014-2015
Pyydämme esityksiä seuraaviin piirin toimintaryhmiin: seurapalvelu, nuorten
toiminta, naisten liikunta, kuntoliikunta ja veteraanit sekä ainakin seuraaviin
liikuntalajien asiantuntijajaostoihin: hiihto, jalkapallo/futsal, karate, koripallo,
lentopallo, luistelu, melonta, moottoriurheilu, nyrkkeily, paini, petankki, pyöräily,
pöytätennis, salibandy, shakki, sulkapallo, suunnistus, taekwondo, telinevoimistelu, tennis, uinti, veneily/purjehdus ja yleisurheilu. Esityksiä voi tehdä
myös muihin tarpeellisiksi katsomiinne jaostoihin. Uusien lajijaostojen ja toimintaryhmien toimintakausi on kaksi vuotta eli 2014-2015. Toimintaryhmille ja lajijaostotoile järjestetään yhteinen koulutus- ja neuvottelutilaisuus 2014 alussa.
Esitykset jaosto- ja toimintaryhmien jäsenistä tulee tehdä viimeistään
3.1.2014 sähköpostilla jukka.nieminen@tul.fi tai 045-77302122
Esityksissä tulee ilmetä henkilön nimi ja yhteystiedot (myös sähköposti!).
Varmistakaa myös esitettävän henkilön suostumus tehtävään.
Tiedustelut Jukka Nieminen 045-77302122

Lakeuden Kisat, TUL:n liittojuhla
Seinäjoella 6.-8.6.2014.
Kisapassien ensimmäistä myyntijaksoa
on jatkettu tammikuun loppuun 2014 eli 31.1.2014 asti!
Passiin sisältyy osallistumisoikeus kilpailuihin, kisatuote,
ateria päivässä, aamu-/iltapala ja koulumamajoitus.

Lakeuden Kisat etsivät Majakoita seuran ja liittojuhlan väliseksi
viestinviejäksi ja tiedon levittäjäksi, toimimaan
linkkinä Lakeuden Kisojen ja seuran välillä.
Majakan kautta seuranne saa aina ajankohtaista tietoa
tapahtumasta!
Kisapassien tilauslomake ja Majakkalomake ohessa!

Lakeuden Kisojen eri lajien kilpailukutsut
löytyvät tapahtumasivuilta.

Piirin tavoite liittojuhlaan on 1500 passilaista
ja leirille 60 osallistujaa!

”Projekti 1560 Seinäjoki” käynnistyy heti!!!
Areena-näytöksen seuraavat harjoitukset
ovat Hatanpään koululla 18.1.2014.
Tarkempi aikataulu tammikuun infossa.

www.lakeudenkisat.fi
Vilkaise liittojuhlatuotteita pukinkonttiin
tapahtumasivuilta!

Seuratoiminnan kehittämistukihakemusten
on oltava perillä viimeistään 10.1.2014!
Liiton sivuilla osoitteessa
http://tul.fi/Seurapalvelut/Seuratoiminnankehitt%C3%A4mistuki2014.aspx
on yhteenvetoa hausta ja linkit OKM:n hakulomakkeisiin ja ohjeisiin.
Sivun alasivuina on hakulomakkeen täyttö (haku+liite) sekä tiivistelmiä
vuoden 2013 hankehakemuksista (TUL:n lausumia).

Pidämme halukkaille yhteisen hakemusriihi-illan
torstaina 2.1.2014 klo 17.30 – 21.00
Tampereen Työväentalon 5. kerroksen kokoushuoneeesa Tellervo.
Tarkoituksena on keskustella hankehausta, hakemusten sisällöstä, vaihtaa
mielipiteitä, ideoida ja etsiä yhteistyökumppaneita jne.
Ei ilmoittautumisia, tule sellaisena kuin olet! Tarjolla pientä purtavaa!
HUOM! Torstaista 2.1. hakemuksen jättöaikaa on vielä 7 yötä!
Seuran vuosi-ilmoitukseen 2013 ja seuran yhteystietojen 2014
ilmoittamiseen sähköiset lomakkeet löytyvät
osoitteessa www.tul.fi -> seurapalvelut- >vuosi-ilmoitus!
Yhteystiedoilla on suoravaikutus tiedon kulkuun!

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Vuotta 2014
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