
Hyvinvointia hyvässä seurassa - 
TUL:n Satakunnan piirin strategia 
2025
TUL:n Satakunnan piiri on tehnyt uuden strategian vuoteen 2025.

Strategiasta on luotu video, jonka voit käydä katsomassa piirin nettisivuilla  
tul.fi/satakunta

Strategiasta tullaan vielä tekemään kirjallinen materiaali, jossa strategiaa ava-
taan tarkemmin.

Seuratiedote 1/2021 helmikuu 2021



Vuoden 2020 piirin parhaat urheilijat 
ja ansiomerkkien saajat
TUL:n Satakunnan piirin piirihallitus valitsee vuosittain piirin parhaat urheilijat 
sekä jakaa ansiomerkkejä seura-aktiiveille seurojen tekemien esitysten pohjalta.

Vuoden 2020 piirin parhaat urheilijat:

Piirin paras miesurheilija
Eero Ahola, Porin Yleisurheilu
yleisurheilu

Piirin paras naisurheilija
Laura Kivioja, Porin Pyrintö
pikaluistelu

Piirin paras joukkue
Musan Salama, naisten futsaljoukkue
futsal

Piirin paras tulokas
Nea Nevalainen, Koiviston Isku
pyöräily

Piirin paras veteraaniurheilija
Tuija Kallio, Rauman Työväen Urheilijat
suunnistus

Vuoden seura
Porin Voimailijat-81 ja Mäntyluodon Kiri



Ansiomerkkejä myönnettiin seuraavasti:

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi
Toive Verho, Lattomeren Toive
Reijo Viinamäki, Nakkilan Wisa

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein
Kalevi Haanpää, Porin Pyrintö

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali
Timo Riikonen, Nokian Pyry
Mikko Vuorinen, Nokian Pyry

TUL:n Satakunnan piirin hopeinen ansiomerkki
Pia Pauliina Mäkilehto, Porin Pyrintö
Mervi Männistö, Porin Pyrintö

Palkinnot ja ansiomerkit jaetaan piirivaltuuston kevätkokouksen yhteydessä 
koronatilanteen salliessa.
Lisäksi Pihlavan Työväen Urheilijoille on myönnetty ansiomerkkejä, jotka jae-
taan heidän omassa juhlassaan.

Onnea palkituille!

TUL:n Satakunnan 
piirin valtuuston 
sääntömääräinen 
kevätkokous
TUL:n Satakunnan piirin valtuuston sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään  
keskiviikkona 7.4.2021 klo 18.00 Sokos 
Hotelli Vaakunassa, Gallen-Kallelankatu 7, 
28100 Pori.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat, sekä 11 §:n mu-
kaisesti tehdyt esitykset, jotka on jätettävä piirihallitukselle lausuntoa varten 
24.2.2021 mennessä osoitteella TUL:n Satakunnan piiri ry, Eteläkauppatori 4 A 
2, 28100 Pori tai sähköpostilla jarno.blomster@tul.fi.
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TUL:n Satakunnan piiri ry. 
 
PIIRIVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021 
 
 
 
Aika Keskiviikko 7.4.2021 klo 18.00 
 
Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori 
 
 
 
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus, valtuuston puheenjohtaja Markku Malmsten 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus: 

2.1. kokouskutsu 
2.2. edustajien toteaminen (20) 
2.3. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt: 
3.1. sihteeri 
3.2. pöytäkirjan tarkastajat (2) 
3.3. tarvittavat valiokunnat 

4. Esityslistan hyväksyminen 
5. Toimintakertomus vuodelta 2020 
6. Tilinpäätös vuodelta 2020 
7. Tilintarkastajien lausunto 
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille 
9. Valitaan uudet jäsenet hallitukseen niiden tilalle, jotka ovat eronneet 

hallituksesta tai jotka ovat pysyvästi estyneet osallistumasta 
hallituksen työhön 

10. Käsitellään piirihallitukselle 24.2.2021 mennessä tehdyt kirjalliset 
esitykset 

11. Muut esille tulevat asiat 
12. Kokouksen päättäminen 

 
 
 



MUISTUTUS: Seurojen vuosi-
ilmoituslomakkeet
Seurapäättäjä, muistathan käydä täyttämässä TUL:n vuosi-ilmoituslomakkeen 
vuoden 2020 osalta sekä seuran yhteystiedot vuoden 2021 osalta.

Seuran jäsenmäärän pohjalta määräytyy piirin jäsenmaksun määrä, seuran 
edustajien määrä piirikokouksessa ja piirin edustajien määrä liittokokouksessa.

Ajan tasalla olevat yhteystiedot takaavat tehokkaamman tiedottamisen, ja että 
postit ja laskut menevät oikeaan osoitteeseen.

Lomakkeet liitteenä.

Viljo ja Vieno Salon säätiön 
valmennusapurahat haettavissa 31.3. 
saakka
Viljo ja Vieno Salon Säätiö on jakanut vuodesta 1992 lähtien valmennusapu-
rahoja nuorille 15-23 -vuotiaille TUL:n urheilijoille. Säätiö julistaa haettavaksi 
vuoden 2021 valmennusapurahat. Apuraha on tarkoitettu menestyneille nuorille 
TUL:n seurojen urheilijoille ja joukkueille. Hae apurahaa sähköisellä lomakkeel-
la 31.3.2021 mennessä.

Lomake ja lisätiedot osoitteessa tul.fi

Mahdolliset tiedustelut: TUL / Antti Kempas antti.kempas@tul.fi, 050 337 5942



Liikkeelle laskiaisena!
TUL ry haastaa alueita, piirejä, seuroja ja muita organisaatioita järjestämään 
Liikkeelle laskiaisena! -tapahtumia 13.2. – 21.2.2021 välisenä aikana. Laskiais-
sunnuntaita vietetään 14.2 ja laskiaistiistaita 16.2.

Tapahtuman voi toteuttaa omien kiinnostuksien ja resurssien puitteissa. Tapah-
tuma voi olla niin ulko- kuin sisätiloissa. Toivomme tapahtumien olevan kaikille 
avoimia harrasteliikuntatapahtumia. Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus 
seurata alueellista koronavirustilannetta ja tehdä linjaukset tapahtuman turvalli-
suudesta sen mukaan.

Tapahtumien järjestäjät osallistuvat arvontaan lähettämällä tapahtumasta kuvan 
osoitteeseen johanna@tul.fi tai viestillä numeroon 050 344 8270.

Huom: Varmistakaa kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä, että kuvan saa 
laittaa eteenpäin. Kuvia voidaan julkaista TUL ry:n kanavissa.

Mainospohja tapahtumalle ja lisätietoja osoitteessa www.tul.fi

#liikkeelle #liikkeellelaskiaisena #tulry #hyvässäseurassa



Seurojen vuosikokousten 
järjestäminen poikkeusaikana 
Tässä lyhyt informaatiopaketti vuosikokousten järjestämisestä epidemian aika-
na. Lisäkysymykset ja pohdinnat voi esittää toiminnanjohtajille. Lisätietoa löytyy 
mm. prh:n sivuilta.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen sääntelyn, jotta mm. yhdistysten kokouk-
set voidaan järjestää Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetuista 
kokoontumisrajoituksista huolimatta. Alunperin poikkeamislaki oli voimassa 
ajalla 1.5.-30.9.2020. Väliaikaisen lain voimassaoloa on jatkettu 30.6.2021 asti 
(laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdis-
tyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoit-
tamiseksi; 677/2020). Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on 
toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa. 
Väliaikaisen lain mukaisesti yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja asia-
miehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti, vaikka sitä ei 
ole sallittu yhteisön säännöissä. Yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain 
nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määrä-
päivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta. Väliaikaisessa laissa ei kuitenkaan 
sallita kokousten lykkäämistä yli yhteisölakiin tai yhteisön sääntöihin perustuvan 
määräajan yli.

Jos kokouksen kutsumiselle tai järjestämiselle on este, yhdistyksen hallitus saa 
odottaa sen poistumista. Tämän jälkeen kokous kuitenkin tulisi pitää heti kun se 
voidaan jäsenten yhdenvertaisuuden toteuttavalla tavalla tehdä.

Jos etäkokous ei ole vaihtoehto, esimerkiksi puutteellisten digitaitojen takia, niin 
yksi vaihtoehto on pitää kokous alle 10 henkilön kokouksena koronavälit huomi-



oiden. Tällöin kerättään valtakirjoja runsaasti kokoukseen osallistuville. Poikkea-
mislain nojalla yhdistyksen hallitus voi sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai 
useampaa jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa (joko paikan päällä tai 
digitaalisesti). Tästä on oltava maininta kokouskutsussa. 

Mikäli tapahtuma on tarpeen järjestää, sen toteutuksessa on syytä huomioida 
rajoitetoimenpiteiden tarkoitus ja pyrkiä järjestelyissä turvaamaan osallistujia 
esimerkiksi:

• huolehtimalla tilajärjestelyin riittävästä fyysisestä väljyydestä
• harkitsemalla mahdollisuuksia etäosallistumiseen
• huolehtimalla tilaisuudessa hygieniaan liittyvistä järjestelyistä ja ohjeista.

Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toimin-
nassaan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämis-
tä estetään, vaikka toiminta tai tapahtuma ei kuuluisikaan aluehallintovirastojen 
määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin.

Lisäksi poikkeustilan nojalla voi tilinpäätöksen allekirjoittaa ilman kokousta. 
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään päiväämällä 
ja allekirjoittamalla. Allekirjoittajina ovat ne, joiden vastuulla tilinpäätöksen laa-
dinta on eli yhdistyksessä hallitus. Hallituksen osalta riittää tällöin, että ainakin 
päätösvaltainen osuus hallituksen jäsenistä allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kirjan-
pitolautakunta on täsmentänyt, että hyväksyntää varten ei ole välttämätöntä 
järjestää hallituksen kokousta, vaan allekirjoittaminen voidaan järjestää myös 
muuten. Yhdistyslain mukaan hallituksen hyväksymä ja tarkastettu tilinpäätös 
vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa.

Tässä vielä yhteenveto etäkokouksen järjestämisestä:

Sääntömääräisen kokouksen pitäminen etäkokouksena.

• Etäosallistuminen on aina vaihtoehtoinen, ei ainoa osallistumistapa.
• Yhdistyksen kokouksella on oltava virallisesti aika ja paikka, johon jäsenet 

voivat tulla päätösvaltaa käyttämään. Käytännössä paikan päällä voivat olla 
esimerkiksi puheenjohtaja ja sihteeri. Annetaan periaatteessa mahdollisuus 
osallistumiseen paikan päällä mutta käytännössä sovitaan, että toteutetaan 
etänä turvallisuuteen vedoten.

• Poikkeamislain nojalla yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen, 
vaikkei sitä olisi erikseen yhdistyksen säännöissä mainittu. Vaihtoehtoinen 
osallistuminen vaikka postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen välityksellä. Ei tarvitse olla tätä varten hyväksyttyä äänestys- ja 
vaalijärjestystä yhdistyksen säännöissä. 

• Hallitus voi päättää, että etäkokoukseen osallistumisen edellytyksenä on 
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka 
voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika laske-
taan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.



Yksimielinen päätöksenteko ilman kokousta 

• Jäsenet voivat yksimielisinä päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta 
asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin 
yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se. Kirjalliseen päätökseen sovelle-
taan muuten, mitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta säädetään. 

• Voidaan toteuttaa, vaikka sähköpostilla tai postitse. Vaatii kaikkien jäsenten 
myötävaikutusta. Päätös voidaan myös allekirjoittaa myöhemmin.

Etäkokousten osalta huomioitavaa:

• Pitäisi pystyä järjestämään tasavertainen mahdollisuus toteuttaa jäsenoike-
uksia myös etäkokouksessa. Tästä syystä etäosallistuminen vain vaihtoeh-
toinen osallistumistapa.

• Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää 
tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verratta-
valla tavalla. 

• Äänestyksiin on syytä varautua etukäteen. Vaalisalaisuuden takia voi olla 
toistaiseksi varminta lykätä henkilövalinnat myöhemmäksi. 

• Jäseninä voi olla henkilöitä, joilla on haasteita digilaitteiden käyttöön liittyen. 
Avustajalle ei ole mitään estettä (digiavustaja).

• Poikkeamislain nojalla yhdistyksen hallitus voi sallia, että asiamies voi edus-
taa yhtä tai useampaa jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa (joko 
paikan päällä tai digitaalisesti). Tästä on oltava maininta kokouskutsussa. 

• Poikkeamislain mahdollistamat etäyhteys- ja asiamiesjärjestelyt valtakirjalla 
ovat voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen pidettävissä ko-
kouksissa etäyhteysjärjestelyt ovat mahdollisia vain, jos yhdistyksen säännöt 
ne sallivat.

Lisätietoja:

Aapo Räntilä
Suur-Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja
Puh. (+358) 45 634 1090
aapo.rantila@tul.fi
Valimotie 10, 5. krs
00380 Helsinki 



Laturetkellä hiihdetään 
rauhalliseen tahtiin.  

Hiihtomatkan pituus noin 10 km.

Säänmukainen varustus  
ja omat eväät mukaan.

Mukaan mahtuu max. 20 henkilöä.

Tarvittaessa voit vuokrata hiihtovälineet. 
Hinta 15 €. Varaus tehtävä ennakkoon  

ke 10.2. mennessä.

Tule mukaan nauttimaan talvesta!

Ilmoittautumiset retkelle 
(ensisijaisesti tekstiviesti/sposti) 

ke 10.2.2021 mennessä  
sekä lisätiedot:

Päivi Luontola 
TUL:n Satakunnan piiri

0400 817 114 
paivi.luontola@tul.fi

la 13.2.2021  
klo 10.00

Torpankorpi,  
Noormarkku

Retken hinta

5 €/hlö

Maksu käteisellä  

paikanpäällä.

LaturetkiLaturetki



Nuoret Päättäjät -koulutusohjelman tavoitteena on antaa
nuorille seuran hallintotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin tähtääville

koulutusta, ohjausta ja ideoita – ylipäätänsä valmiuksia tehtävien
menestykselliseen hoitamiseen.

Koulutus on tarkoitettu 16–25-vuotiaille seuransa
toiminnassa jo jonkin aikaa mukana olleille. Nyt haettavaan koulutusohjelmaan
valittavat henkilöt saavat koulutuksen vastikkeetta osana TUL:n seurapalveluita.

Siksi mahdollisuus tarjotaan vain rajatulle kohderyhmälle. Majoitusten,
ruokailujen ja opetusaineistojen kustannukset kattaa TUL.

Vallitseva koronatilanne saattaa tuoda muutoksia alkuperäiseen
suunnitelmaan. Koulutustapahtumia on kaiken kaikkiaan 5.

Starttitapahtuman jälkeinen ohjelma tarkentuu myöhemmin. Koulutukseen
kuuluu etätehtäviä. Osa koulutuksesta toteutetaan verkkokoulutuksena.
Lisäksi 2–3 viikonlopun kestävää koulutustapahtumaa, joista 1–2 voi olla

alueellisia.
 

1) Starttitapahtuma (24.–25.4.2021)
Viikonlopun kestävänä tapahtumana pääkaupunkiseudulla/Etelä-Suomen alueella

2) Tapahtumatuotanto
3) Seuratoiminta
4) Markkinointi ja viestintä
5) Tekemällä oppii – käytännön perehdyttämiscase

 
Tarkempi ohjelma sekä lisäinformaatio täältä.

Nuoret Päättäjät

-koulutuskokonaisuus

Hakuaika 1.–28.2.2021! 

Lisätietoa: 
Jarkko Tenkula
044 3555 919

jarkko.tenkula@tul.fi

Ilpo Laurila
050 2623

ilpo.laurila@tul.fi

Hae �ukaan tästä!
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                                                   tul.fi/tul-joy-games 

 
 
 
 
 
TUL:n avoimet disco- ja showtanssin 
mestaruuskilpailut 

Aika:   sunnuntai 21.03.2021 klo 12:00 

Paikka:   Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36, 40800 Vaajakoski 

Lajit: SOOLO 
Disco Dance, katutanssi, esittävä tanssi (show-, jazz- ja nykytanssi yms.) 
DUO 
Disco Dance, katutanssi, esittävä tanssi (show-, jazz- ja nykytanssi yms.) 
RYHMÄT 
Disco Dance, katutanssi, esittävä tanssi (show-, jazz- ja nykytanssi yms.) 

Sarjat: alle 10-vuotiaat, 10-12-vuotiaat, 12-14-vuotiaat, 14-16-vuotiaat, 16-18-vuotiaat, 
yli 18-vuotiaat, yli 30-vuotiaat, yli 50-vuotiaat 

Säännöt: TUL:n disco- ja showtanssin mestaruuskilpailujen säännöt osoitteessa 
tul.fi/lajit/voimistelu-ja-tanssi 

Vakuutus: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta 

Ilmoittautuminen: 28.02.2021 klo 24.00 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/tjg-tanssi-2021  

Osallistumismaksut: TUL:n jäsenseurat: 95€/joukkue, 45€/pari (duo), 25€/soolo 
Muut ryhmät: 110€/joukkue, 55€/pari (duo), 30€/soolo 

 Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä,  
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISESTA TUPLAMAKSU 

Musiikki: Musiikki tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen 
tuljoygames@tul.fi 

Majoitus ja ruokailu:  Tapahtuman aikana majoitusta tarjoavat paikalliset hotellit.  
Kisaruokailu järjestetään. Tarkemmat tiedot ja varauslomake löytyvät 
tapahtumasivulta tul.fi/tul-joy-games 

 Scandic Jyväskylä Station, Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä 
Scandic Jyväskylä City, Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä 
Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä 
 

Tiedustelut: TUL:n Keski-Suomi, Johanna Nekkonen 050 3448 270, johanna@tul.fi 
TUL:n nuorisovaliokunta, Jarkko Tenkula 044 3555 919, jarkko@tul.fi 

Järjestäjä: TUL:n Keski-Suomen piiri ry ja TUL:n nuorisovaliokunta 

Tapahtumasivu: tul.fi/tul-joy-games 



                                                   tul.fi 

 

 

 

 
TUL Joy Games –jalkapalloturnaus 

 

Paikka:  Vehkalammen jalkapallokenttä, os. Wilhelm Schildtin katu 1, 
40740 Jyväskylä  

Aika:   20.3.2021 klo 8:00 – 18:00 

Sarjat:  P14(2007) 

Pelitapa: Sarja viidellä joukkueella 

Ilmoittautumiset:  lyyti lomakkeella 28.2.2021 mennessä, osoitteessa tul.fi/tul-joy-
games 

Hinta:   250 €/joukkue  

Säännöt:  Suomen Palloliiton jalkapallosäännöt  

Peliaika: 2 x 25 min 

Ruokailut:  Ruokailusta informoidaan ilmoittautuneita joukkueita erikseen 

Järjestäjä:  Jyväskylän Seudun Palloseura JPS ja TUL:n Keski-Suomen piiri  

Palkinnot: Turnauksessa palkitaan sarjojen kolme parasta joukkuetta 
mitaleilla ja pokaaleilla 

Lisätietoa:  0400 783 800 / Ilmo Viitanen, jpsinni@gmail.com 

044 355 5919 / Jarkko, jarkko.tenkula@tul.fi 

Tapahtumasivu: tul.fi/tul-joy-games 

 

Covid-19: Tapahtumassa noudatetaan aluehallintoviraston ohjeistuksia ja 
Jyväskylän kaupungin päätöksiä. Tapahtumaan otetaan yleisöä 
sen hetkisen rajoitusten mukaisesti. 

 

 



Naisten TUL:n jalkapallon mestaruusturnaus Lahdessa.

Semifinaalit (la) ulkona, mitaliottelut (su) hallissa. Karsinnat lopputurnaukseen 
10.3. mennessä. Ilman karsintaa liigan, ykkösen ja kakkosen joukkueet.

Ilmoittautuminen 15.2.2021 mennessä jarkko.tenkula@tul.fi.

Lisäinfo jarkko.tenkula@tul.fi, 044 355 5919

Osanottomaksut 100€ maksetaan TUL:n tilille laskua vastaan.

Majoitus Scandic Lahti:

2/hlöä/vrk + kaksi buffet lounasta 50€ / henkilö 
1 hlö/vrk + kaksi buffet lounasta 80€ / henkilö 
Lisävuorokausi 25€ / 2 hlöä / huone ja 65€ / 1 hlö / huone

Majoituslistat ja huonejako 10.3.2021 mennessä osoitteeseen  
jarkko.tenkula@tul.fi. Majoitusmaksut laskutetaan turnauksen jälkeen (Covid-19).



TUL:n valtakunnalliset 
veteraanipäivät Kuopiossa

TUL:n Satakunnan piirin veteraanijaosto järjestää matkan veteraanipäiville

7.-9.6.2021
Veteraanipäivät sijoittuvat Kuopion keskustasta noin 8 km 
päähän kylpylähotelli Rauhalahteen, jossa on majoitus, 
ruokailut sekä päivä- ja iltaohjelmat.

Petankkikilpailut pelataan Jynkän koulun hiekkakentällä, 
joka on noin 2 km päässä Rauhalahdesta.

Iltaohjelma painottuu tänä vuonna ruokailuun tunnelmal-
lisessa miljöössä Rauhalahden Jätkänkämpällä. Illanviettoa 
on mahdollista jatkaa Jätkänkämpältä karaoketanssien pa-
rissa hotellin ravintolassa.

Oheisohjelmistossa on Ari Järveläisen luento ikäihmisten 
liikunnasta, ulkoilua lähiympäristössä ohjatusti ja omatoi-
misesti, retki Puijon tornille maisemia katselemaan, vesi-
jumppa sekä mahdollisuus kylpylän ja kuntosalin vapaa-
seen käyttöön.

YHTEISKULJETUS
kulkee reittiä Rauma-Pori-Kuopio ja 
takaisin. Yhteiskuljetuksen hinta on 
noin 50 €/hlö, hinta varmistuu lähtijä-
määrän varmistuttua. 
 
MAJOITUS
Kylpylähotelli Rauhalahdessa
114 €/hlö 2 hengen huoneessa. 
 
RUOKAILU JA OHJEISOHJELMAT
laskutetaan erikseen varausten mu-
kaan. Ohjelma ja hinnat liitteenä.

Matkasta lähetetään lasku ennen 
matkaa.

Ilmoittautumiset 30.4.2021 mennessä sekä lisätiedot: 

TUL:n Satakunnan piiri / Pirjo Rantaneva, 
puh. 0440 244 130, pirjo.rantaneva@tul.fi

Tervetuloa mukaan kesäretkelle Kuopioon!



TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 
 
OHJELMA 

 

Tiistai 8.6.2021 
 
klo 11.00–13.00 Lounas noutopöydästä hotellilla 
 
klo 12.00 Avajaiset, Kylpylähotelli Rauhalahti, auditorio 
 
klo 13.00–18.00 Petankkikisat, Jynkän koulun kenttä 
harjoittelumahdollisuus klo 12.00 alkaen 
kioski kentällä klo 13.00–17.00 
 
klo 13.15–14.00 Terveysluento, ikäihmisten liikunta, hotellin kokoustila 
 
klo 14.30–16.30 Opastettu retki Puijon tornille 
bussikuljetus hotellin edestä 
 
klo 14.30–16.00 Ohjattu ulkoilu, lähtö hotellilta 
 
klo 19.00–22.00 Illanvietto ja ruokailu Jätkänkämpällä Rauhalahdessa 
 
Päivällinen omatoimisesti hotellilta klo 17.00–19.00, jos ei osallistu illanviettoon 
 
klo 22.00–24.00 Karaoketanssit, hotellin ravintola 
 
Majoitus sisältää kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön, joka mahdollistaa vapaa-ajan/vaihtoehtoista 
ohjelmaa tiistai ja keskiviikko päiville.  
 
Keskiviikko 9.6.2021 
 
klo 7.00–10.00 Aamiainen, hotelli 
 
klo 9.00–17.00 Petankkikisat jatkuu 
kioski kentällä klo 10.00–16.00 
palkintojenjako finaalien päättymisen jälkeen 
 
klo 9.00–10.00 Ohjattu vesijumppa, hotellin kylpylä 
 
klo 10.30–11.30 Ohjattu ulkoliikunta, lähtö hotellilta 
 
klo 11.30–13.00 Lounas noutopöydästä hotellilla 
 
klo 12.00 Huoneiden luovutus 
 
TUL:n veteraanijaoston kokous klo 10.00–11.30 hotellilla 

 

 

 

 



TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 
 

LISÄTIETOJA OHEISOHJELMISTA 

 

Ikäihmisten liikunta -luento  

Tiistaina klo 13.15–14.00 kylpylän auditoriossa. Luennon ikäihmisten liikunnasta pitää Ari Järveläinen. 
Hinta 10 e/hlö. Ilmoittautuminen ennakkoon. Luento toteutuu, jos osallistujia on vähintään 20 henkilöä. 

 

Puijon tornin retki  

”Puijo on Pohjois-Savon tunnetuin maisemallinen symboli. Puijo tunnetaan parhaiten Puijon tornista 
avautuvasta kansallismaisemasta, jota on käyty ihastelemassa jo yli 150 vuoden ajan.” 

Lähde yhteiskuljetuksella tiistaina klo 14.30 hotellilta Puijon tornille tutustumaan Kuopion maisemiin. 
Tornilla on myös avoinna oleva kahvila, jossa voi halutessaan nauttia päiväkahvit maisemia ihaillen.  

Lippu torniin eläkeläiseltä on 5 e/hlö, jonka jokainen maksaa paikan päällä itse.  

Yhteiskuljetuksen kyyti 10 e/hlö. Ilmoittautuminen ennakkoon. Retki toteutuu vähintään 20 osallistujalla. 

 

Ohjattu ulkoilu 

Tiistaina klo 14.30 alkaen hotellin edestä. Kylpylähotellin lähistöllä on Katiskaniemen luontopolku. Polku 
sijaitsee suurimmaksi osaksi Natura 2000-verkostoon kuuluvalla luonnonsuojelualueella. Parin kilometrin 
mittainen luontopolku kiertelee Katiskaniemen rantoja myötäillen.  

Ilmoittautuminen ennakkoon. 

 

Ohjattu vesijumppa 

Keskiviikkona klo 9.00 kylpylällä. Vesijumppa sopii kaiken kuntoisille. Ilmoittautuminen ennakkoon. 

Hinta 10 e/hlö. Vesijumppa toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 henkilöä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 
MAJOITUKSET  

Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio 

Varaukset koodilla TUL-veteraanit, puh.  030 608 30 tai sposti: myynti@rauhalahti.fi  

Varaukset pe 14.5.2021 mennessä. 

Hinnat: 46e/hlö huoneisto neljälle 
 49e/hlö huoneisto kolmelle tai kolmen hengen huone  
 57e/hlö huoneisto kahdelle tai kahden hengen huone 
 95e/hlö yhden hengen huone 
  

Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Samat hinnat ovat 
voimassa, jos haluaa saapua jo edellisenä päivänä. 

Majoituksien varaukset ja maksun jokainen hoitaa itse suoraan kylpylähotellille.  

 

RUOKAILUT 

ti 8.6. lounasbuffet Rauhalahdessa klo 11.00–13.00 15 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan salaattibuffetin, keiton, lämpimän liha- ja kalaruuan sekä jälkiruuan ja kahvin) 
 
ti 8.6. Illallinen Jätkänkämpällä klo 19.00–22.00 35 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan buffetruokailun ja iltaohjelman) 
 

Vaihtoehtoisesti, jos ei osallistu illalliselle, voi ostaa täyttävän päivällisen suoraan kylpylähotellilta klo 17.00–
19.00.  

 
ke 9.6. lounasbuffet Rauhalahdessa klo 11.00–13.00  15 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan salaattibuffetin, keiton, lämpimän liha- ja kalaruuan sekä jälkiruuan ja kahvin) 
 
Lounaille ja illalliselle etukäteen ilmoittautuminen (lomakkeet liitteenä). 
 
 
Jynkän koulun kentällä on petankinpelaajille kioski, josta voi ostaa pientä purtavaa (mm. kahvia, pullaa, 
sämpylää, makkaraa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 
Avoimet TUL:n Veteraanien Petankkimestaruuskilpailut (+50 v.) 

Paikka:  
Jynkän koulun kenttä, Maitotie 2, 70780 Kuopio 
 
Aikataulu: 
ti 8.6.2021 klo 13.00–18.00 Alkulohkot (harjoittelemaan pääsee klo 12.00 alkaen) 
ke 9.6.2021 klo 9.00- Jatkopelit 
 
Sarjat ja pelimuoto: 
Miesveteraanien trippeli (VT), kolme pelaajaa, myös naisilla mahdollisuus pelata tässä sarjassa.  
Naisveteraanien duppeli (VND), kaksi pelaajaa. 
Osanotto-oikeus vuonna 1971 tai aikaisemmin syntyneillä.  
Pelaajien suositellaan käyttävän joukkueittain yhtenäisiä pelipaitoja.  
 
Ilmoittautumiset: 
24.5.2021 mennessä johanna.nekkonen@tul.fi   
Kisoihin otetaan mukaan pelaamaan yhteensä max. 50 joukkuetta ja paikat jaetaan ensisijaisesti TUL:n 
jäsenseurojen joukkueille, muut ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Osanottomaksu: 

TUL:n jäsenseurojen jäsenet 10 €/pelaaja, muut 15 €/pelaaja. 

Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille joukkueille, kun kilpailuiden toteutuminen on varmaa (covid -19).  

Palkinnot: 
Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta TUL:n veteraanien 
petankkimestaruuskilpailuiden sääntöjen mukaisesti. 
 
Lisätiedot: 
Timo Hyttinen, timo.hyttinen@pp.inet tai puh. 040 7423600 
Johanna Nekkonen, johanna.nekkonen@tul.fi puh. 050 3448270  
 

Järjestäjät: 
Savo-Karjalan petanqueseura Kanuunat ry 
TUL:n Savon piiri ry 
Petanque Kuopio PetKu ry 
  
Säännöt: pelitavan, pelikuulien yms. suhteen kilpailuissa käytetään TUL:n veteraanien 
petankkimestaruuskilpailuiden sääntöjä. Säännöt verkkosivuilla.   
 
Majoitus ja ruokailut: 
Majoitus ja ruokailut Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Lisäksi kisapaikalla myynnissä suolaista ja makeaa 
pikku purtavaa ja juomia. Lisätietoja Veteraanipäivien infopaketissa. 
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pikku purtavaa ja juomia. Lisätietoja Veteraanipäivien infopaketissa. 
 
 
 

 

 

 

Alustava ohjelma
perjantai 17.9.  
lähtö matkalle, majoittuminen,  
pieni kävely, nuotio, sauna, uinti

lauantai 18.9.  
Pieni karhunkierros 12 km, 
käynti Oulangan kansallis-
puistossa, sauna, uinti

sunnuntai 19.9.  
Retki Konttaiselle, Illanvietto, 
nuotio, sauna, uinti

maanantai 20.9.  
Mökkien siivous ja 
paluumatka

Majoitus
Mökkimajoitus  
Retkeilykeskus  
Konttaisessa

Hinta
250 €/hlö, sisältäen yhteiskuljetuksen, 
majoituksen, retket ja ruokailut la-su. Meno- ja 
paluumatkoilla omakustanteiset ruokailut/kahvit.

Sitovat ilmoittautumiset
15.8.2021 mennessä paivi.luontola@tul.fi

Ilmoita nimi, osoite, sähköposti-
osoite, puhelin ja mahdolliset 

ruoka-aineallergiat.

Lähtijöille lähetetään lasku ja 
infokirje ennen matkaa.

Matka toteutetaan mikäli lähti-
jöitä on vähintään 10 henkilöä ja 

mukaan mahtuu maksimissaan 20 
henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tiedustelut
Päivi Luontola, TUL:n Satakunnan piiri 
puh. 0400 817 114, paivi.luontola@tul.fi

Lähde mukaan  
syysretkelle!

Matkan järjestää TUL:n Satakunnan piirin kunto- ja  
harrasteliikuntajaosto ja veteraanijaosto.

Retkeilykeskus KonttainenVirkkulantie 29
93600 Kuusamo

Syysretki KonttaiselleSyysretki Konttaiselle
17.-20.9.2021

Konttainen on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n omistama retkeilyalue 
Kuusamossa, noin 10 kilometrin päässä Rukan laskettelukeskuksesta. Aluetta 
hallinnoi pitkällä vuokrasopimuksella TUL:n piirien perustama Retki-Konttai-
nen Oy, joka vastaa mökkien vuokraustoiminnasta. 

Kuusamon kauniit maisemat ovat kuin luodut liikkumiseen ja rentoutumiseen. 
Konttaiselta jokainen löytää omat polkunsa. Ne avautuvat seikkailuiksi vael-
luksilla, kalastus- ja marjastusretkillä sekä hiihtoladuilla. Kuusamon vaellus-
reiteistä kuuluisin, Karhunkierros, kulkee vain puolen kilometrin päässä Kont-
taisen retkeilyalueesta.



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


