ElAkeliiton
ltd-Savonpiiri ry

Piirinyhdistystiedote
212018

Piirintiedoteyhdistyksenhallituksenjdsenille
Kevdtkausi
on yhdistyksissd
toimittuja siirrymme
kesdkauteen.
Toukokuu
on hellinyt
meitd
poikkeuksellisen
pitkdlld
hellejaksolla.
Emme
kuitenkaan
kokonaanheittaiydy
kesdnviettoonvaan
monenlaista
toimintaa
on mydskesdlld
yhdistysten
samoinkuinpiirinjdrjestdmdnd
yhteisesti
kokojdsenistolle.
Tdssdtiedotteessa
kesdtoiminnan
lisdksi
jo syksyyn
ja sielld
suuntaamme
katseemme
ja kilpailuihin.
tapahtuviin
koulutuksiin
Tiedotelaitetaan
edelleenkin
ensisijaisesti
jdsenille
joiden
sdhkdpostilla
niillehallituksen
sdhkdpostiosoite
on piirissd
tiedossa,
muilletiedote
ldhteepostissa.
Nekinjoillaon sdhkoposti
voiniinhalutessaan
postissa
saadatiedotteen
ilmoittamalla
siitd
piiriin0505549680taisdhk6postiin
ita-savo@elakel
iitto.fi,
Tiedotetoivotaankdsiteltdvdn
yhdistyksen
ja tiedotettavan
hallituksessa
siitdmuutenkin
yhdistysten
kokoontumisissa
yhteystiedoissanne
tarvittavilta
osin.Muistakaa
mahdollisissa
piiriin.
tapahtuvista
muutoksista
ilmoitella
myos
Vuosi2018on mydsliittokokous
vuosi.Liittokokous
on Jyvdskyldssd
6.6.2018.
Sielld
tullaanvalitsemaan
liitolleuusipuheenjohtaja
EevaKuuskosken
kielteiydyttyd
asettumasta
puheenjohtajavaaleihin
ehdolleseuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi.
jokakoskeekaikkia
jotkapitdvdt
Ajankohtaista
on myds25.5voimaan
tulluttietosuoja-asetus,
ja kdsittelevdt
henkilorekistereitd.
Tdstdon laitettuerillistdtietoayhdistyksiin.
Tdrkeddon ettd
ja hallituksen
jdsenetovattietoisia
yhdistysten
se kdsitellddn
hallituksissa
vastuistaan.
yhdistyksissd
Muistetaan
kdsitelld
huolellisemmin
henkil6ihin
liittyvid
entistdkin
tietoja
ja tiedostoja.
Matkatja Retket
MTLH: tuettu loma 30.9-5.10VesileppisLeppdvirta
Piirintoinenvuoden2018tuettulomaon haussa.Hakuaika30.6 mennessd.PiirijArjestairi
yhteiskyydinlomalaisille.
omakustanteisen
Yhdistyksettiedottavatlomastayhdistyksissddn.
ja Joroistenyhdistyksilld
MTLH:ntuettualomaaon piirinalueellamydsRantasalmen
Kalajoelle
ja
16-21.9.Enonkosken Heindveden
yhdistyksillai
Runnillelisalmeen7^12.10.
Ndmdkaikkikolmelomaaovatvieldhakuajoiltaan
ajankohtaisia,
seuraavassa
vield
hakemiseenliittyvidasioitamuistinvirkistdmiseksi.
Yleistd tietoa MTLH:n lomista ja niitten hakemisesta.
Lomaaon haettava3 kk ennenlomanalkamista.

Hakijalletiedotetaan
siindtapauksessa
ettd hdneton hyvdksyttylomalle.Muilleilmoitusta
ei
tule.Saadustalomastailmoitustuleenoin2 kk ennenlomanalkamista.
Hakemuskaavakkeita
piirinsivultatai Mtlh:nsivultavoi myds laittaa
saa tulostettua
hakemuksensuoraansdhkoisesti.
Kaavakkeita
saat myds pyytaimdlld
niitdpiiristdp 050 554
9680.Hakemuksetosoitetaan
suoraanMTLH:lomakkeessa
ilmoitettuun
osoitteeseen.
L e h m i r a n n a nl o m a p i i r i na l u e e l l av 2 0 1 8 .
Edellisessd
kirjeessdmainittiinLehmirannan
lomista.Piirihallitus
teki pddt6ksenlyhytlomasta
Lehmirantaan.
Ajankohdaksi
on valikoitunut
1-4.8.Matkanhintaon 215 euroalhl6/2hh,
lisdksi
tuleelinja-autokyydin
hintajoka riippuuliihtijoiden
mddrdstdollen85 euroaja ylospdin.
Nyt yhdistyksissd
tiedotustapddllelomasta.lnnostuja innostaldhtemddnmukaanmatkalle.
Piirin Hengellinenpdivd sunnuntai29.7 Heindvedelld
Piirintdmdnvuodenhengellistd
pdivddvietetddnHeinavedelld
pidettdvilld
Suurinon rakkauskirkastusjuhlilla.
Pdivddntehdddnyhdenpdivdnretkisunnuntaina
29.7.Siellaiosallistutaan
joka sisdltddalkukahvit
eri ohjelmiinkello10-14.Pdivddntehdddnvalmismatkapaketti,
suolaisella,
lounaanja pdivdkahvit
sekd linja-autokyydin.
Linja-autot
kulkevatldpipiirinalueen.
Tdstdkintoivotaanyhdistystentiedottavanvdkeddn.llmoittautumiset
perjantaihin20.7
mennessdpiiriinmieluummin
yhdistyksittdin.
ja omiensivujenilmoituksista.
SeuraiIkaa ilmoittel
ua jdrjestopalstalta

Kilpailut
MetsdtaitokiIpaiIut elo/syyskuu n vai hteessa.
Ensimmdiset
laatuaankoko Eldkeliitossa.
Meilldon paljonjdsenidjotka aikoinaanovat
ja osallistuneet
paljonkinkiertdneet
eri tahojenjdrjestdmiin
metsdtaitokisoihin.
ja tiedusteluissa
Alustavissa
kartoituksissa
asiaanoli siindmddrinkiinnostusta
ettd kisat
j€irjestda
pddtettiin
piirissdmme.
Kisamestareina
toimiimetsdtoimihenkilo,
nyt eldkoitynyt
Seppo,Anttonen
kumppaneineen.
He etsivdtja suunnittelevat
radanjoka mddrddtietenkin
kisapaikan.
ja sddnn6ttehdddnentistenmetsdtaitokilpailujen
Kilpailutsuunnitellaan
pohjallerddtdloitynd,
jdsenistonikd ja kunto huomioonottaen. Rastienmddrildsaatetaanvdhentdd.
Valtakunnallisetkaraokemestaruuskilpailut
Vesileppis,Leppdvirta2-4.10
ja karaokelaulamisen
Karaokekerhot
innostuson lisddntynyt
selvdstipiirissdmme.
Sen osoitti
piirin
myososallistumismddrd karaokekisoissa.
pidettiin
Piirimmekaraokemestaruuskilpailut
toukokuunalkupuolella
KyldtaloNousulassa.
Kilpailuihin
osallistui
enrratysmddrd23
kilpailijaa.
jatkavatkisaamaanLeppdvirralla
Kilpailujen
pidettdviin
sarjojenkaraokemestarit
v a l t a k u n n a l l i ski i nl p a i l u i h li on k a k u u s s a .
Voitotmenivdttasaisestiliipi piirin
seuraavasti:
M 50-69v PakarinenMatti
Savonranta,M70vja yli Reiisiinen
Hannu
Heindvesi,
N 50-69v SallinenTuula
K e r i m d k i j aN 7 0 j a y l i S i n i l u o t E
o ila
Rantasalmi.
Vieldkerranonneavoittajille.
ja
Toivotaankannustusjoukkojen
innostuvan
ldhtevdnseuraamaankilpailuja.
ja lippujenhinnoista
Majoitusvarauksista
tuleelisddtietoaniittenselvittyd.
Koulutuks,etsyksy 2018
Tdssdvaiheessamuutamayleinen sana koulutuksiinosallistumisistaeri yhdistyksistd.
Koulutuksiin
osallistujien
mddrdvaihteleepaljoneri yhdistysten
vdlilld.Jostainyhdistyksistd

parhaimmillaan
ei vuositasolla
osallistuta
kuinyhdestdkolmeenkertaakunjclllakin
toisella
yhdistykselld
osallistumiskertoja
ylikin.
saattaaollajopakaksikymmentd
tai
Toiseksi
jdsenid.Nainhfrtioitasaadaan
koulutuksiin
laitetaan
mydshallituksen
ulkopuolelta
yhdistyksissd.
ainalevedmmdlle
Tdstdon selvdseurausndkyvissd,
koulutuksiin
reipasosallistuminen
lisddmilosvapaaja toimintaa
pydrittdvien
estoisten
ja
sitoutujien
mddrddyhdistyksissd.
Innostuslisiiaintyy
ja ollaanvalmiit kehittdmeiain
monipuolista
toimintaa
erilaisille
kohderyhmille.
Koulutuksiin
ja toimijpita.
osallistumattomuus
puolestaan
lamaannuttaa
toimintaa
ja yhdistyksen
Pahimmillaan
voiheijastua
erilaisten
tapahtumien
monipuolis{n
toiminnan
jdrjestdmisen
vdhentymisend,
kunkoetaan
etteiniihinsaadahenkiloitditalkoisiin
mukaan.
On tullutkdytdnne
ettdyhdistykset
laittavat
kustannuksellaan
osallistujat
koulutuksiin.
pieni
panostus
Tdmdon
siitdettdtoimijatsaavatuusiaideoitaja vertaistukeQ
toisten
yhdistysten
toimijoista.
Tdstdkaikkikiitosyhdistyksilte.
Samallaon tullutvarmaankdsityssiitdettd koulutuksiinvoidaanosallidtuavain
yhdistyksenldhettdmind.Kaikkiinkoulutuksiin
voi halukasosallistuja
ottaairsaamyds
omallakustannuksellaan.
Koulutuspdivien
paikasta
hinnathan
ovatvarsinedullisia
riippuen
ja koulutuksesta.
Liikunnallinen
koulutuspdivd
tiistaina11.9
ja ihmisten
Liikkuminen
liikuttaminen
on tullut
yhdtdrkedmpddn
osaanyhdistysten
toimintaa.
Jdrjestdm
me koulutuksen
liikunnasta
kiinnostuneille,
sitdmiettivdlle
sekdyhdistystoiminnanliikuntatoimen
kehittdmisestd
kiinnostuneille.
Tdmdkoulutuspdivd
toteutetaan
luontoldhtoisesti
luontoahyvdksikdyttden.
Koulutus
viedddn
osaksiluontoa.
Koskaan
ei oleliianmyohdistd
aloittaaliikuntaharrastusta.
Pdivdssd
halutaan
tuodaesillemyosse ettei
ja harrastusvdlineitd.
liikkumisen
tarvitaainakalliita
varusteita
Pdivdssd
kouluttajana
liitosta
liikuntasuunnittelija
Paiivi
Raittila.Paikkaja pdiiviin
kustannus
tarkentuu
myofiremmin.
ja ltd-Savonjdrjest6pdivdt25-26.
Pohjois-Karjalan
9
pitovuorossa.
Pohjois-Karjala
pdiville
yhteiselld
piirinkustantamplla
Matkaamme
kyydillai.
pdivistd
Yhdistys
vastaaosallistumismaksuista.
Odotamme
tarkempaa
tietoaheiltii.
Varatkaa
aikajo kalentereihinne.
Toimekastatoimintaakoulutusavustuspiirille.
ja sosiaalisen
Piirion saanuthakemalleen
Toimekasta
toimintaaavustusta
tietotekniikkamediankoulutuksiin.
(oulutustukea.
Samoinmoniyhdistys
hakijasaisamalleaihealueelle
piirinja yhdistysten
Nyttaiytyy
koulutukset
suunnitella
sitenetteitulepeiaillek(eiisid
koulutuksia.
jo pitemmdlle
perusasioita
paneudut{an
Piirinkoulutuksissa
ei kaiydai
ldpi,vaankoulutuksissa
jdsenten
jo
vietyjiiasioita.Oletuksena
tdlleon ettdodotetaan
hallituksen
om4avanperusasiat
perustuen.
jairjestetaldin
asemaansa
Koulutuksia
Tukion keiftettaival
syksystdlShtien.
ja sitiiseuraavana
my6ntdmisvuonna
vuonna.
Kotisivutuudistuvat
jc
Eldkeliitossa
on meneillddn
kotisivu-uudistus,
vuodesta
ldhtien.
Kotisivujen
uudistus
on edenr
kotisivuvastaaville
on alkanut
tullapohjakoulutu
pddstdviin
Niittenkautta
koulutuksiin
on osallist
ja y
valmiusyhdistysten
kotisivujen
tekemiseen
pn tullut
peruskoulu
Sielliion olluteskarijanyton meneillddn
osio.Eskarinkdyneille

jdlkeenon koe,jonkald
seuraavan
vaiheenlinkkiperuskoulu.
Peruskoulun
piiriltii
tunnukset
omillekotisivuilleen.

aan saa

ja muutvastaavaton attu.
Kaikkivaiheetndkyvdtkouluttajille,
milloinsdhkdpostit
jdrjestelmddn,
Reippaasti
nyt tutustumaan
silldennensyyskuussaavattavia istysten
sivujakaikkikoulutukset
on oltavakdytynd.
Yhdistyksissd
toivotaanolevankaksikoulunkdynyttdkotisivuhenkilod.
Hyvinvointipdiivdlauantaina29.9 Enonkoskella.

yhteensattumien
Kevddlld
vuoksisuunniteltu
Hyvinvointipdiivdi
toteutui
vaatemuotindytoksen
pidetddnEnonkoskenkesdkauden
osalta.Hyvinvointipdivdi

yn Ja

djdisten
ittelijoite.
Pdivd
jossa lasketaankoskeenja koskenrannoilla n eldvdttulet.
huipentuuKoskivenetsialaisiin,
Pdivdssdei pddsymaksuja,
tarjoiluistaja yhteisestijairjestettdivistri
kyydeistd aks u.

yhteydessd
ja tu
lauantaina
29.9.Paiivaissd
tietoiskuja,
terveysmittauksia

Vuosijulkaisu
2018
LehdennimendkdytetddnVuositervehdys
2018sanaa.Yhteinenpalaveri
lehden
tiimoiltakesdkuunviimeiselld
viikolla.Tuokaayhdistyksistd
siihenmahdollisijuttuaiheita.
Katsotaanne ldpija prieitetdiiin
mitkd menevdtlehteen.Yleensdkaikkiovat
ineetmitd
yhdistykset
ovatsaaneetkasaanmuttajos sattuupaljonsamanaiheisia
n mitd

laitetaan.
llmoitushankinta
on yksiisoasiajoihinyhdistyksissd
yhteisvastuulli
toivotaan
uutta,ettei
jaa
ja
yksien
tyo
harvojen
harteille.
llmoitusten
hinnatpidetddn
samalla
tasoll kuinv uonna
2417ja samoinsilloinluovuttiin
erillisestd
mustavalko/vdri
hinnoittelusta.
ja myyntiinpalataansittensyksylldomanaaiheenaan
Lehdenpainosmddriin

Alkukesdnterveisinpiiristdi
puheenjohtaja
MaireHdmdldinen,
p. 050 548 0543
itasavonpiiril
@qmail.com

KirstiEronen,
toimi
0505549680
lakeliitto

