
TUL:n Porin toimisto joulutauolla
TUL:n Porin toimisto on suljettu 21.12.2020-6.1.2021.

Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme oikein hy-
vää joulua ja liikunnallista uutta vuotta!

Seuratiedote 6/2020 joulukuu 2020

Hyvää Joulua
Liikunnallista Uutta Vuotta!



Kuntolaatikko-
arvonta on 
suoritettu!
TUL:n Satakunnan piirillä on 
kuntolaatikot Kirjurinluodossa ja 
Katinkurussa. Kaikkien nimensä 
vihkoon kirjoittaneiden kesken 
arvotaan palkinto kerran vuo-
dessa, marras-joulukuun vaih-
teessa.

Tänä vuonna arvonnassa onni suosi 
seuraavia:
Kari Kosunen
Heli Malja

Paljon onnea voittajille!

 

Muista ilmoittaa seuran yhteystiedot 
ja jäsenmäärät
Jäsenseurojen vuosi-ilmoitus on täytettävä mahdollisimman pian vuodenvaih-
teen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot heti sen syys- tai vuosikokouksen jälkeen, 
jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.

Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan mm. seuran jäsenmäärä, jonka pohjalta mää-
räytyy seuran piirille maksettavan jäsenmaksun määrä, edustajien määrä piiri-
kokouksessa sekä piirin edustajien määrä liittokokouksessa.

On tärkeää päivittää seuran yhteystiedot, jotta postit tavoittavat oikeat henkilöt. 
Ajan tasalla olevat sähköpostiosoitteet mahdollistavat tiiviin ja monipuolisen 
jäsenviestinnän.

Lomake liitteenä.



Ehdota vuoden 2020 parhaita 
urheilijoita
TUL:n Satakunnan piirin piirihallitus valitsee vuosittain piirin parhaat 
urheilijat.

Vuoden 2020 parhaiden urheilijoiden kategoriat ovat:
- Paras miesurheilija
- Paras naisurheilija
- Paras joukkue
- Paras tulokas
- Paras veteraaniurheilija
- Vuoden seura

Toivomme seuroilta vapaamuotoisia esityksiä em. kategorioihin. Esityksessä 
tulee ilmetä urheilijan nimi, urheilijan yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero), 
saavutukset vuodelta 2020 ja esityksen tekijä.

Parhaan mies- ja naisurheilijan kategorioiden valintakriteereissä painotetaan 
aikuisten sarjoissa tehtyjä saavutuksia. Parhaan seuran valinnassa otetaan 
huomioon erityisesti vankka ja hyvä nuorisotyö.

Esitykset tulee toimittaa 24.1.2021 mennessä osoitteeseen:
TUL:n Satakunnan piiri ry, Eteläkauppatori 4 A 2, 28100 PORI
tai sähköpostilla satakunta@tul.fi

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Jarno Blomster, puh. 044 537 4765,  
jarno.blomster@tul.fi



Piirin nettisivut uudistuvat
TUL uudistaa nettisivustoaan ja piirin kotisivut siirtyvät liiton sivujen 
alle.

Tämä tarkoittaa sitä, että piirin kotisivuista osoitteessa www.tulsatakunta.com 
tullaan luopumaan ja jatkossa piirin kotisivut löytyvät osoitteesta tul.fi/satakunta.

Nettisivu-uudistus ja materiaalin siirto on käynnissä ja uudet sivut avataan joulu-
kuun aikana.

Tervetuloa tutustumaan uusiin sivuihin!

Eläkeläisten ohjattu aamujumppa

jatkuu 12.1.2021

tiistaisin klo 9.30-10.15 Kirjurinluoto



Muistutus: Seuratuen haku on 
käynnissä
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten lii-
kuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun 
liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekiste-
röityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityis-
avustuksena.

Hakuaika päättyy 18.12.2020 klo 16.15.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2021 mennessä. Hakijoille 
ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Mikäli seuranne on kiinnostunut hakemaan seuratukea, kannattaa olla yhtey-
dessä piiritoimistoon. Seurat voivat pyytää henkilökohtaista opastusta seuratu-
en hakuun tai luetuttaa hakemuksensa piiritoimistossa.

Lisätiedot
toiminnanjohtaja Jarno Blomster
puh. 040 537 4765
jarno.blomster@tul.fi

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Joulutauko-lehdet ovat 
nyt myynnissä!

Irtonumeron hinta 5 €/kpl

Tule ostamaan joululukemista  
TUL:n Porin toimistosta.



Eteläkauppatori 4 A, 2. krs, 28100 PORI
puh. 0440 244 100  satakunta@tul.fi

Yhteystietoihin muutoksia
Putkiremontin vuoksi toimistomme on muuttanut väliaikaisiin tiloihin. Myös 
puhelinnmeroihin ja sähköpostiosoitteisiin on tullut muutoksia.

Osoitteemme on:
Eteläkauppatori 4 A, 2. krs
28100 PORI

puh. 0440 244 100
sähköpostiosoite satakunta@tul.fi

Henkiöstön yhteystiedot:

toiminnanjohtaja Jarno Blomster
044 537 4765
jarno.blomster@tul.fi

talous- ja hallintosihteeri  
Pirjo Rantaneva
0440 244 130
pirjo.rantaneva@tul.fi

toimistosihteeri Heli Malja
0440 244 100
heli.malja@tul.fi

Porilaiset vanhukset liikkeelle
työnohjaaja Päivi Luontola
0400 817 114
paivi.luontola@tul.fi

VirTa
työnohjaaja Juha-Pekka Räsänen
0440 450 224
juha-pekka.rasanen@tul.fi


