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28.8.2020 

KORONASTA HUOLIMATTA ETEENPÄIN TOIMINNASSA 
 
Tämä TUL:n Varsinais-Suomen piirin seuratiedote on tarkoitettu sinulle ja seurallesi. Tuo-
tamme toimintaa seurojemme toiminnan tueksi ja monipuolistamiseksi. Kolmesti syksyllä ja 
kolmesti keväällä ilmestyvästä tiedotteesta löytyy runsaasti tietoja erilaisista osallistumis- ja 
kouluttautumismahdollisuuksia, joita TUL, alue, piiri ja jäsenseuramme järjestävät. 
 
Kaikessa toiminnassa huomioidaan tämän hetkinen ja myös jatkossa tuleva turvallisuustilan-
ne. Hankalasta koronatilanteesta huolimatta jatkamme toimintaamme eteenpäin järjestäen 
toimintaa turvallisuusohjeet huomioiden. Ole ystävällinen ja välitä tätä tiedotetta säännöllises-
ti kaikille seurassasi, joiden uskot olevan kiinnostunut osallistumisesta. 
 
Liiton nettisivuilta tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/ löydätte maksutonta Liikkeelle! 
–materiaalia. Oman tapahtumanne kampanjaan voitte ilmoittaa helposti suoraan minulle 
kimmo.kamppila@tul.fi Piirin päätapahtuma järjestetään Salossa sunnuntaina 13.9., mainos 
tapahtumasta löytyy tästä tiedotteesta sivulta kuusi – tervetuloa. 
 
TUL järjestää Liikkeelle!-kampanjan yhteydessä jälleen kaksiviikkoisen valtakunnallisen As-
kelkisan. Tällä kertaa Askelkisa kisataan kuun kahden viimeisen kokonaisen viikon aikana eli 
14. – 27.9.2020. Kisaan voi osallistua nelihenkisin joukkuein tai yksin (myös 65+ sarja) ja liik-
kuvimmat jalat palkitaan yhteistyökumppaneidemme tuotteilla. Rentoon ja hauskaa Askelki-
saan voi ilmoittautua nettisivun tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/ kautta, jossa on 
myös kisan säännöt. 
 
TUL:n Varsinais-Suomen piirin vuosikokous siirtyi koronakevään takia poikkeuksellisesti huh-
tikuulta elokuulle. Kokous pidettiin 19.8.2020 Liedon kunnantalon valtuustosalissa. Paikalla 
kokouksessa oli kaikkiaan 33 henkeä 16 eri seurasta. Kokouksessa käsiteltiin piirin toimintaa 
niin viime vuoden kuin kuluvan vuoden osalta. Liedon kunnan tervehdyksen kokoukselle toi 
kunnanjohtaja Esko Poikela. 
 
Piirikokouksessa valittiin uusi piirihallitus. Puheenjohtajana jatkaa uudelle kaksivuotiskaudelle 
Pirjo Ailanto (PiKe). Hän toimii myös liiton hallituksessa edustajanamme yhdessä piirin vara-
puheenjohtaja Tuomo Laineen (KaaU) kanssa. Piirihallituksen jäseninä erovuoroisista jäse-
nistä jatkavat Toni Kangasniemi (LTU), Markku Kiili (TuJy) ja Virpi-Marja Niskala (TuK-T). 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pentti Kovala (SalVil) ja Sini Paakkinen (TuTo). Onnitte-
len ja kiitän kaikkia valittuja. 
 
Tämän tiedotteen ohessa lähetetään tuore TUL:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma. 
Painettuja ohjelmia saa piiritoimistosta, mutta ohjelmaan voi tutustua kätevästi myös netissä 
ositteessa https://issuu.com/tul_ry/docs/tasa-arvo-ohjelma_2020 Linkki ohjelmaa löytyy 
myös TUL:n sivujen ajankohtaisista uutisista. Ohjelman sisältöä kannattaa omaksua luonte-
vaksi osaksi oman seuranne arkitoimintaa. Sellaisenaan se kannattaa liittää oman seuranne 
toimintasuunnitelmiin ja seurakäsikirjaan.  
 
Lopuksi muistutan vielä ansiomerkkien hakuajasta, jonka loppu lähenee vauhdilla. Toimitta-
kaa TUL:n ja OKM:n ansiomerkkihakemuksenne piiriin 15.9. mennessä. 
 
TUL-toiminnassa tavataan, 

Kimmo Kamppila 
Kimmo Kamppila 
toiminnanjohtaja

https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://issuu.com/tul_ry/docs/tasa-arvo-ohjelma_2020
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ANSIOMERKKIEHDOTUKSET PIIRIIN 15.9.2020 MENNESSÄ 
 
Hyvät seurat! 
 
Vuoden 2021 helmikuussa jaettavat ansiomerkit tulee anoa jo alkusyksyyn 
mennessä! Ehdotukset ansiomerkeistä tulee toimittaa www.tul.fi sivulta löytyvil-
lä kaavakkeilla syyskuun puoliväliin 15.9.2020 mennessä piiritoimistoon 
(TUL:n Varsinais-Suomen piiri, Humalistonkatu 6, 20100 Turku). 
 
Tämä aikataulu koskee niin liiton merkkejä (TUL:n kultainen ansiomerkki, TUL:n 
kultainen seuratyömerkki), piirin merkkiä (TUL:n V-S piirin kultainen ansiomerk-
ki) kuin myös opetusministeriöltä anottavia Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun 
ansiomerkkejä. 
 

Hakukaavakkeita ja ansiomerkkisäännöt voi tulostaa siis netistä www.tul.fi tai 

pyytää piiritoimistosta. Opetusministeriön merkkien hakukaavakkeet löytyvät 

netistä www.minedu.fi. 

 

Muistakaa allekirjoittaa hakulomakkeet. 
 

 
 
SEURAN VUOSI-ILMOITUKSET ILMOITETAAN NETISSÄ 

 

TUL:n seurojen Vuosi-ilmoitus 2020 ja yhteyshenkilötiedot vuodelle 2021 täyte-

tään nettisivuilla osoitteessa https://tul.fi/jasenille/materiaalit/  

 

Haluttaessa tiedot voi täyttää ja toimittaa myös paperilla, joita voi tulostaa sa-

masta osoitteesta. Vuosi-ilmoitus on täytettävä ja lähetettävä mahdollisimman 

pian vuodenvaihteen jälkeen ja yhteyshenkilötiedot heti sen vuosikokouksen 

jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.  

 

http://www.tul.fi/
http://www.tul.fi/
http://www.minedu.fi/
https://tul.fi/jasenille/materiaalit/
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YLEISURHEILUN SYYSKISAT ja TUL:n seuraottelut 
to 3.9.2020 klo 17.30 Salon keskusurheilukentällä 

 

 

TUL:n Varsinais-Suomen piirin yleisurheilujaosto kutsuu TUL:n seuroja 
haasteseuraotteluun ja kaikkia yleisurheilijoita avoimeen Syyskisa-
tapahtumaan. 

 

Ottelun sarjat ja lajit: 
T/P9 pituus, pallo ja 40m 
T/P11 kuula, korkeus ja 150m 
T/P13 kolmiloikka, kiekko ja 1000m 
T/P15 pituus, keihäs ja 100m 
N/M17 pituus, keihäs ja 100m 

 

• Ilmoittautumiset 31.8.2020 mennessä www.kilpailukalenteri.fi tai 
juhani.haartela@gmail.com  

• Osanottomaksu on 8 eur/laji. Maksu tilille FI18 5410 6440 0118 64. 
Osallistumismaksu seuraotteluun osallistuville on 3 euroa / laji.  

• Jälki-ilmoittautuminen (10 eur/laji) kilpailupaikalla viimeistään kello 17.00 
mennessä. 

• Kilpailuvarmistukset viimeistään puoli tuntia ennen lajin alkua.  

• Kilpailuaikataulun voi katsoa netistä www.kilpailukalenteri.fi tai 
www.salonvilpasyu.sporttisaitti.com  

• Palkinnot annetaan henkilökohtaisten kilpailujen kolmelle parhaalle.  

• Seuraotteluissa ei ole lisenssipakkoa, mutta seuran jäsenyys tarvitaan. 

• Varaa seurasi urheilijoiden mukaan myös kilpailutoimitsijoita. 

• Lisätiedot: Pentti Kovala p. 044 5454 532, pentti@kovala.fi  

• Järjestäjät: Salon Vilpas ja TUL:n Varsinais-Suomen piirin yleisurheilujaosto  
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Tuo kuntoilujoukkueesi mukaan 
TUL:n Varsinais-Suomen piirin 
Talvisarjaan kaudelle 2020 – 2021! 

 

Talvisarja 2020–2021 pelataan loka – huhtikuussa. Joukkue voi esittää halua-

mansa sarjatason, mutta sarjavastaava jakaa joukkueet eri sarjoihin edellisen 

kauden tulosten ja saavutusten perusteella. 

 

Sarjamaksu on kaikissa sarjoissa (miesten A–ja B-sarjassa, naisten sarjassa ja 

mahdollisessa juniorisarjassa) 80 euroa / joukkue. Sarjamaksu laskutetaan 

erikseen kerran vuodessa lokakuussa. Sarjaan voi osallistua edellyttäen, että 

myös aiempien vuosien sarjamaksut on maksettu. Osanottomaksuilla tuetaan 

junioreiden osallistumista TUL:n lentopallon kesäleirille ja liittojoukkueisiin.  

 

Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2020 nettilinkin kautta: 

https://docs.google.com/forms/d/1J6NMJo_O5egjELh2m-TrXnnlW1C-mQ_mLUrUsPaLnA8/viewform 

Joukkueen pelaajalista ilmoittautumisen yhteydessä nettilinkin kaut-

ta:https://docs.google.com/forms/d/1if6xPgvO6Qh-

gySnWzP6c23r_rAsdpAmx5hwEfQ2Fiw/viewform 

 

Kopioikaa kyseiset rivit nettiselaimeen osoiteriville. Pelaajalistaa voi täydentää 

myöhemmin, mutta huomioikaa sääntötiukennus: vain pelaajalistaan il-

moitetuilla pelaajilla on sarjassa pelioikeus. 

 

Ilmoittautuminen on toissijaisesti mahdollista edelleen toimittamalla netin ilmoit-

tautumislomaketta vastaavat tiedot sähköpostilla kimmo.kamppila@tul.fi len-

topallojaoston pj:lle Sakari Vuorelle sakari.vuori@pp1.inet.fi tai p. 040 845 

3674.  

 

Sarjan peluutustapa ja lohkojaot päätetään ilmoittautumisten vastaanottamisen 

jälkeen, kun nähdään paljonko joukkueita on ko. sarjoihin ilmoittautunut. Tarkoi-

tus on saada kaikille mahdollisemman monta tasoltaan mielekästä peliä. Mikäli 

tiedätte mahdollisia sarjasta kiinnostuneita, niin välittäkää tieto heille. Tervetuloa 

mukaan! 

 

Sakari Vuori 

lentopallojaoston pj. 

https://docs.google.com/forms/d/1J6NMJo_O5egjELh2m-TrXnnlW1C-mQ_mLUrUsPaLnA8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1if6xPgvO6Qh-gySnWzP6c23r_rAsdpAmx5hwEfQ2Fiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1if6xPgvO6Qh-gySnWzP6c23r_rAsdpAmx5hwEfQ2Fiw/viewform
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
mailto:sakari.vuori@pp1.inet.fi
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22. – 23.9.2020, Viking Grace 
 

TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraanien Viking Line -risteilyt jatku-
vat syksyllä 2020. Olemme varanneet edullisen risteilyn tiistaille syys-
kuun 22. päivälle Viking Gracelta. 
 
Lippujen jako alkaa terminaalin toisessa kerroksessa klo 19.30. Laiva 
lähtee klo 20.55. Hinnat sisältävät buffetlounaan ruokajuomineen se-
kä erilliset pullakahvit. 
 

Yhteinen tilaisuutemme on laivan kokouskannella keskiviikkona klo 
10.00–11.00. Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia piirin, alueen 
ja liiton veteraaniasioista. Tarjolla on myös laivan runsasta ohjelmaa 
illan ja päivän aikana. Noudatamme laivan koronaohjeistusta turvalli-
sen matkan takaamiseksi. Ota mukaan hengityssuojain. Laivaan 
noustessa ja sieltä poistuttaessa suositellaan sen käyttöä. 
 
Hinnat ovat: 
  
 Seaside four 1 hlö 50 € 
 Seaside four 2 hlöä 40 € 
 Lapset 6–11 vuotta 12 € 
 Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi 

 
Varaukset tehtävä 31.8.2020 mennessä! Varaukset Hannalle 
p. 050 60818, hanna.s.lehtonen@gmail.com  
 

Osanottomaksut tulee maksaa TUL:n Varsinais-Suomen piirin tilille 
FI65 5710 7020 0246 96 tai muuten sovitulla tavalla.  
 

Tervetuloa risteilylle! 
 

V-S piirin veteraanijaosto 
 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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S E I N Ä J O K I 
24. – 25.10.2020 

 
 
 

www.tul.fi/tapahtumat/tul-joy-games 
 
 
 

TUL:n Pohjanmaan piiri, TUL:n nuorisovaliokunta 
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IDYLLINEN RAASEPORI JA FISKARS 
- PÄIVÄRETKI 3.12.2020 

 

Lähde mukaan TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraani-
jaoston järjestämälle bussimatkalle läntisen Uudenmaan 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Teemme matkan yhteistyös-

sä Launokorven kanssa. Kohteiksi olemme valinneet hie-
noja paikkoja, joihin kuitenkaan harvoin itsekseen tulisi 

lähdettyä. 
 
Hinta (70 euroa /hlö) sisältää:  

 
- bussimatkan 

- aamukahvit leivällä 

- opastuksen Tammisaaressa ja Fiskar-

sissa  

- lounaan 

 

Matkan ohjelmaa 
 

Ajamme Salo ja Perniön kautta Raaseporin kaupungin alueelle ja ensimmäinen koh-
teemme on Tenholan kylässä ihastuttava kyläkauppa Frimans diversehandel, jossa nau-
timme myös aamukahvit vanhassa jugend-tyylisessä rakennuksessa. 

 
Tenholasta matka jatkuu Tammisaareen, jossa meitä odottaa paikallisopas ja hänen joh-

dollaan teemme opastetun kierroksen. Näemme viehättävän puutalokeskustan ja kuu-
lemme tarinoita historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen päätteeksi syömme lounaan 
esim. Knipanilla. 

 
Puolen päivän jälkeen matka jatkuu Fiskarsiin. Tutustumme tähän kuuluisaan ruukkiky-

lään oppaan johdolla. Tämän jälkeen meillä on vapaata aikaa tehdä ostoksia ja kahvitel-
la. Alueella on monia käsityöläisten puoteja, joihin voi tutustua. 
 

Lähtö torstaina 3.12.2020 Turusta klo 8.30 linja-autoaseman tilausajolaiturilta. 

Kyytiin voi nousta ennakkoilmoituksella myös matkan varrelta. 
 

Matkan hinta on 70 euroa hengeltä (edellyttää vähintään 23 lähtijää). 

 
Osallistumismaksu on suoritettava ilmoittautumisen yhteydessä 11.11.2020 

mennessä TUL:n Varsinais-Suomen piirin tilille FI65 5710 7020 0246 96. 
 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 11.11.2020 mennessä Hannalta 

p. 050 60818 tai hanna.s.lehtonen@gmail.com  
 

Tervetuloa! 
 

 
 

   Veteraanijaosto 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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SEURATIEDOTTEEN TUL´MUKKA ILMESTYMISAIKATAULU 
 
 
KUUKAUSI  ILMESTYMISPÄIVÄ  AINEISTO PIIRISSÄ 

 
Lokakuu nro 5 5.10.2020 21.9.2020 

Joulukuu nro 6 1.12.2020 17.11.2020 

 
Seurat voivat tiedottaa tapahtumistaan ja tilaisuuksistaan maksutta seuratiedotteessa. Piirillä 
on oikeus muokata seurojen lähettämää aineistoa. Aineisto ainoastaan sähköisenä! 
 
        
 
 
 

TAPAHTUMIA 
 
 

Syyskuu 
1.–30.9. TUL:n Liikkeelle!-kampanja 
3.9. Syyskisat ja TUL:n seuraottelu (Liikkeelle), Salo 
11.–15.9. Teinileiri 13–17-vuotiaille, Konttainen 
13.9. Piirin Liikkeelle!-päätapahtuma, Salon Vilpas, Salo 
14.–27.9. Askelkisa 
15.9. Lentopallon Talvisarjan ilmoittautuminen päättyy 
22.–23.9. Syysristeily, Viking Grace 
26.9. Ilmaristen Ympärijuoksu (Liikkeelle), Lieto 
28.–30.9. Hyvän olon päivät Kisiksessä 
 

Lokakuu 
3.10. Yhdistyksen hallinnon ja talouden perusteet, TSL Turku 
5.10. Seuratiedote TUL´mukka 4/2020 ilmestyy 
10.–11.10. Seuratoimijoiden virkistyspäivät, Tanhuvaara 
22.–25.10. Järjestyksenvalvojakurssi, TSL 
24.–25.10. TUL Joy Games, Seinäjoki 
29.10.–1.11. Järjestyksenvalvojakurssi, TSL 
30.10.–1.11. Halloween-leiri 7–12-vuotiaille, Sauvon Ahtela 
 

Marraskuu 
1.11. TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet JV-mestaruuskisat 
7.11. Julkaisun teko Canvalla -kurssi, TSL Turku 
14.11. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, TSL 
28.–29.11. TUL:n Seurapäivät, Seinäjoki 
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Yhteistyössä 
mukana 
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