
TUL:n Porin toimisto muuttaa takaisin Antinkadulle

Taloyhtiön putkiremontti on valmistumassa ja näin ollen palaamme takaisin 
omiin tiloihin Antinkadulle huhtikuun aikana. 
 
Palvelemme muuton jälkeen koronarajoitukset huomioon ottaen  
vanhassa tutussa osoitteessa: 
Antinkatu 9 A 4 
28100 Pori 
 
Mikäli sinulla on asiaa toimistolle, kannattaa soittaa ennakkoon ja varmistaa 
olemmeko paikalla. 
Puhelin 0440 244 100

Seurakirje 2/2021 maaliskuu 2021



HAASTAMME

KAIKKIA

LÄHTEMÄÄN

LIIKKEELLE

PORTAISIIN

HUHTIKUUSSA

Vinkit Liikkeelle

portaisiin:

Käytä portaita hissin

sijaan

Tee päivän treeni

portaissa

Hyödynnä

porrastreenivideoitam-

me, joita tullaan

julkaisemaan

Facebookissa ja

Instagramissa

Järjestäkää seuran

kanssa viikottaiset

porrastreenit

Jaa oma porrastreenivinkkisi tai

treenikuva hastageilla:

#liikkeelleportaissa

#hyvässäseurassa ja olet mukana

tuotepaketin arvonnassa!

(Huom. kuvan tulee olla julkinen, jotta olet

mukana arvonnassa)



Psyykkisen valmennuksen 
koulutusten ilmoittautuminen on nyt 
auki!

Urheilupsykologian jatkokoulutussarja kattaa kolme osaa, jossa päästään sy-
ventymään turvallisen harjoitusympäristön luomiseen, nuoren urheilijan kohtaa-
misen ja ymmärtämiseen sekä valmennettavana tunnetaitojen kehittämiseen ja 
onnistuneen kilpailusuorituksen saavuttamiseen. Koulutussarjan tavoitteena on 
auttaa valmentajia kehittämään omaa osaamistaan urheilupsykologian saralla 
ja antaa valmentajille käytännön työkaluja arkisiin valmennustilanteisiin. Kehit-
tymistä tulee tapahtumaan, jos urheilijat saavat käytettäväksi suuremman osan 
henkisiä voimavaroja kuin aikaisemmin. Henkiset voimavarat luovat pohjan 
myös fyysiselle kehittymiselle. 

Kouluttajana toimii psykologi ja psyykkinen valmentaja Sarja Pajunen. Sara 
Pajunen on laillistettu psykologi ja psyykkinen valmentaja. Psyykkisen valmen-
nuksen lisäksi hän työskentelee psykologina Mäkelänrinteen urheilulukiossa 
sekä Suomen kansallisoopperan- ja baletin ammattiin opiskelevien tanssijoiden 
kanssa. Saran ydinosaamista ovat nuoret, mielenterveys ja psyykkinen hyvin-
vointi urheilussa. Saralla on kokemusta myös neuropsykologiasta, urheilijoiden 
aivovammoista ja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Saran työtä ohjaa urhei-
lun näkeminen suurena voimavarana ihmisen elämässä sekä ajatus siitä, että 
hyvinvoivat urheilijat ja valmentajat nauttivat enemmän urheilusta ja saavuttavat 
tehokkaammin tavoitteitaan.

Koulutukset ovat maksuttomia kaikille TUL:n jäsenseurojen jäsenille. Paikkoja 
on rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://tul.fi/suurhelsinki-uusimaa/
koulutus/#valmentajien-jatkokoulutukset



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!
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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. 
 
 
 

 

 

 



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.
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Riemuleiri
25.-30.7. Kisakeskus



  KILPAILUKUTSU 

   

TUL:n ryhmätanssin® avoimet mestaruuskilpailut 
Paikka:  Tampere, paikka ja kilpailun toteutustapa (etänä vai paikan päällä) tarkentuu 

myöhemmin 

Aika:  sunnuntai 2.5.2021 

Sarjat:  alle 10 v. 
  10 – 12 v. 
  12 – 14 v.  
  14 – 16 v. 
  16 – 18 v. 
  yli 18 v. 
  yli 30 v. 
  yli 50 v. 

yli 60 v. 
  Seurasarja 
 
Ilmoittautumiset: 2.4.2021 mennessä https://tul.kisanet.fi palvelussa.  

 
Osanottomaksut: TUL:n jäsenseurat 100e/ryhmä, muut 120e/ryhmä 

Osanottomaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Rantaperkiön Isku ry:n tilille 
numero FI 66 1146 3001 145561 (viitekenttään seuran ja ryhmän nimi) 
 

Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan 10.11.2020 vahvistettuja TUL:n ryhmätanssikilpailujen® 
sääntöjä. Säännöt osoitteessa www.tul.fi/lajit/voimistelu-ja-tanssi/  

 
Musiikit: Kilpailuohjelmien musiikit toimitetaan mp3-muodossa ja ladataan 

https://tul.kisanet.fi palveluun 8.4.2021 mennessä. 
 
Ruokailut:  Ruokailuvaraukset tulee tehdä erillisellä lomakkeella 15.4.2020 mennessä 

www.rantaperkionisku.com sivuston kautta.  
 
Vakuutukset:  Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta. 
 
Tiedustelut:  Aira Ikonen, aira.ikonen(at)tul.fi 
 
Kisainfo:  www.rantaperkionisku.com 
 
Kilpailujen järjestäjä: Rantaperkiön Isku ry 
 
  Tarinoista tanssiksi…. 

            Tervetuloa  Tampereelle! 



 

 

 
Turun Weikot Voimistelu ja Tanssi ry järjestää yhdessä Suomen Työväen Urheiluliitto ry, TUL:n voimistelu- ja 
tanssijaoston kanssa 

 
Avoimet TUL:n voimistelu- ja tanssikilpailut 
INTERNATIONAL SHOW COMPETITION (ISC) 

 
KILPAILUAIKA- JA PAIKKA 
Lauantaina 19.06.2021 
Kupittaan palloiluhalli, Lemmikäisenkatu 32a, 20520 Turku 
 
KILPAILULAJIT 
Joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu ja tanssi  

KILPAILUSARJAT 

Joukkuevoimistelu  Tanssi Rytminen voimistelu  
 (joukkueet)  (yksilöt, duot, triot, ryhmät)  (yksilöt, duot, triot, joukkueet) 

10-12v 10-12v 10-12v 
12-14v 12-14v 13-15v 
14-16v 14-16v 16v- 
yli 16v yli 16v 
yli 25v yli 18v 
yli 35v yli 30v 
yli 45v yli 50v 
 yli 60v 

 
Osanottajien määrästä riippuen, järjestäjällä on oikeus yhdistää sarjoja lähimpään ikäsarjaan. 
ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuminen 22.3. – 10.5.2021, jälki-ilmoittautuminen mahdollinen ajalla 11.5. – 17.5.2021. 
Kaikkien sarjojen ilmoittautuminen tehdään tul.kisanet.fi -palvelussa. Jälki-ilmoittautumisen osallistumismaksu 
on +50 %/esitys. 
 
Osanotto tulee varmistaa kilpailupaikalla viimeistään tuntia (1h) ennen kilpailun alkua. 
 
KILPAILUALUE 
Vaalea voimistelumatto 13 m x 13 m ja musta tanssimatto 12 m x 12 m. 
 
MUSIIKKI 
Musiikki mahdollista vai mp3 tiedostona. Kilpailumusiikki tulee liittää ilmoittautumiseen 17.5.2021 mennessä 
tul.kisanet.fi -palvelussa. Kaikilla kilpailijoilla on oltava mukana varamusiikki. 
 



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


