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TUL:n liittojuhlan päätapahtuma Joukkojen juhla säkenöi noin 1800 esiintyjän voimin kesäkuussa. TUL:n 100-vuotisvuoden juhlallisuudet huipentuivat 14.6. Teatterigaalaan Helsingin
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100-VUOTISJUHLAVUOSI JATKUU
Tämä TUL:n Varsinais-Suomen piirin seuratiedote on tarkoitettu sinulle ja seurallesi. Tuotamme 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. Ole ystävällinen ja välitä tätä tiedotetta säännöllisesti kaikille seurassasi, joiden uskot olevan kiinnostunut osallistumisesta.
TUL:n liittojuhla ja sen päätapahtuma Joukkojen juhla säkenöi noin 1800 esiintyjän voimin
kesäkuussa Helsingissä. TUL:n 100-vuotisvuoden juhlallisuudet huipentuivat perjantaina
14.6. gaalaan Helsingin kaupunginteatterissa ja lauantaina 15.6. Joukkojen juhlaan Helsingin
jäähallissa. Kiitos kaikille piirin osallistujille, että teitte upean liittojuhlan mahdolliseksi.
Syyskautemme jatkuu edelleen 100-vuotisjuhlavuotemme merkeissä. Liikkeelle! on TUL:n
seuroissa syyskuun ajan pyörivä kuntoliikuntakampanja. Kehotan seurojamme pitämään syksyn aluksi oman toimintansa starttitapahtuman, joka ovat samalla Liikkeelle! –tapahtuma.
Tästä hyvänä esimerkkinä Salon Vilppaan tapahtuma 15.9. (s. 9).
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 Mynämäellä sunnuntaina 1.9., mainos tapahtumasta löytyy tästä tiedotteesta sivulta kuusi – tervetuloa.
Järjestämme Liikkeelle!-kampanjan yhteydessä jälleen kaksiviikkoisen valtakunnallisen Askelkisan. Tällä kertaa Askelkisa kisataan kuun kahden viimeisen viikon aikana eli 16. –
29.9.2019. Kisaan voi osallistua nelihenkisin joukkuein tai yksin ja liikkuvimmat jalat palkitaan
yhteistyökumppaneidemme tuotteilla. Rentoon ja hauskaa Askelkisaan voi ilmoittautua nettisivun tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/ kautta, jossa on myös kisan säännöt.
TUL:n hallitus on päättänyt liittokokouskaudelle 2019 – 2022 perustettavista valiokunnista ja
jaostoista ja pyytää esityksiä niiden jäseniksi piireiltä ja seuroilta. Seurojen esitykset toimitetaan piirien kautta viimeistään 8.9. piirin toiminnanjohtajalle ja siten piirihallitukselle viestimällä. Esityksen voi tehdä nettikaavakkeella tai toimittamalla vastaavat tiedot osoitteella
kimmo.kamppila@tul.fi Katso tarkemmin tiedotteen sivulta 4.
Syyskauden TUL-100 -päätapahtuma piirissä on Veteraanien kulttuurikatselmus, joka pidetään Turun konservatorion tiloissa 16. – 17.11.2019. Tapahtuman ilmoittautumiset ovat avautuneet TUL:n nettisivuilla. Käykää tutustumassa ja tulkaa mukaan osallistumaan moninaisiin
tanssilajeihin, näyttämötaiteen lajeihin ja musiikkilajeihin. Tarkemmin tapahtumasta s. 26-27.
Muistutan teitä vielä piirin ja liiton ansiomerkkien anomisesta. Vuoden 2020 hakemukset tulee toimittaa piiritoimistoon 15.9.2019 mennessä. Haussa on liiton ja piirin kultaisten ansiomerkkien ja seuratyömerkkien lisäksi myös TUL:n kultaiset voimistelujohtajamerkit. Ansiomerkkilomakkeet löytyvät tul.fi/jasenille/tukea-seuratyohon/ Mielekästä alkavaa syyskautta
ja tervetuloa mukaan!
TUL-toiminnassa tavataan,

Kimmo Kamppila
Kimmo Kamppila
toiminnanjohtaja
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ANSIOMERKKIEHDOTUKSET PIIRIIN 15.9.2019 MENNESSÄ
Hyvät seurat!
Vuoden 2020 helmikuussa jaettavat ansiomerkit tulee anoa jo alkusyksyyn
mennessä! Ehdotukset ansiomerkeistä tulee toimittaa oheisilla kaavakkeilla
syyskuun puoliväliin 15.9.2019 mennessä piiritoimistoon (TUL:n VarsinaisSuomen 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 ansiomerkki) kuin myös opetusministeriöltä anottavia Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun
ansiomerkkejä.
Hakukaavakkeita ja ansiomerkkisäännöt voi tulostaa netistä www.tul.fi tai pyytää piiritoimistosta. Opetusministeriön merkkien hakukaavakkeet löytyvät netistä
www.minedu.fi.
Muistakaa allekirjoittaa hakulomakkeet.
_________________________________________________________________________________________________

SEUROJEN ESITYKSET TUL:n TOIMIELIMIIN 2019 – 2022
TUL:n hallitus on päättänyt liittokokouskaudelle 2019 – 2022 perustettavista valiokunnista ja jaostoista ja pyytää esityksiä niiden jäseniksi piireiltä ja seuroilta.
Katso perustettavat toimielimet tästä linkistä.
Seurojen esitykset toimitetaan piirien kautta viimeistään 8.9. joko oheisesta
linkistä avautuvalla lomakkeella tai muutoin piirihallitukselle/piirin toiminnanjohtajalle viestimällä. Lomakkeella tehty esitys tulee sähköpostitse lomakkeelle
merkityn piirin toiminnanjohtajalle. Seuraesitysten lomake on osoitteessa
https://my.surveypal.com/esitykset-TUL-n-valiokuntiin-ja-jaostoihin-2019-2022
Lomakkeella kysytään esitettävän henkilön nimi, seura (tai muu taustataho) ja
yhteystiedot sekä toimielin, mihin henkilöä esitetään. Lisäksi kirjataan lyhyt perustelu, miksi henkilö sopii esitettyyn toimielimeen, valitaan esityksen edelleen
hallitukselle toimittava piiri sekä kirjataan esittäjän/mahdollisia lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelin ja sähköposti.
Piirien esitykset TUL:n hallitukselle tehdään viimeistään 15.9. Hallitus nimeää
jäsenet apuelimiin tämän jälkeen.
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Lähde viettämään kanssamme piirin veteraanijaoston Ulkoilu- ja virkistyspäivää torstaina 29.8.2019. Päivä järjestetään Turun kaupungin leirialueella Sauvon Ahtelassa. Aloitamme päivän klo 10.00 ja päätämme klo 16.00.

Ohjelma:
Ohjelmassa on ulkoilua, leikkimielisiä kisailuja,
yhdessäoloa, seurustelua ja saunomista. Halukkailla on mahdollisuus uida.

Kuljetus:
Yhteiskuljetus lähtee Turusta linja-autoasemalta tilausajolaiturilta (Läntinen Pitkäkatu) klo 9.00 ja Kupittaalta Veritas Stadionin parkkipaikalta klo 9.15. Veritaksen parkkialueelle voi jättää omat autot. Omalla autolla voi tulla myös Ahtelaan, mutta porukassa on mukavampaa.

Osanottomaksu:
Osanottomaksu on 25 €/hlö sisältäen yhteiskuljetuksen Turku – Sauvo – Turku, ruokailun ja muun ohjelman. Ilman kuljetusta hinta on 15 €/hlö.

Ilmoittautuminen:
Voit kysyä vapaita paikkoja kuljetukseen ja tilaisuuteen
vielä 27.8.2019 mennessä Hannalta p. 050 60818 tai
sähköpostitse hanna.s.lehtonen@gmail.com

Tule viettämään mukavaa ulkoilupäivää!

Veteraanijaosto
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Askelkisassa kerätään mahdollisemman paljon askelia syyskuun
kahdella viimeisellä viikolla 16. – 29.9.2019 välisenä aikana.

Ilmoittaudu osoitteessa https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/
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SPORTTITETTI (www.sporttitetti.fi)
Oletteko jo kuulleet Sporttitetistä? Sporttitetti on kaikille liikuntaorganisaatioille
avoin, nuorten osallisuutta edistävä liikunta-alan TET-malli, jossa nuori ja liikunta-ala kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. TET-malli tarjoaa tettiläiselle
näköaloja liikuntatyöhön ja TET-paikalle mahdollisuuden ottaa nuoret uudella
tavalla mukaan seuran toimintaan ja sen kehittämiseen. Sporttitettiin voitte tutustua myös animaation siivittämänä!

Sporttitetistä seurat ovat saaneet käytännön apujen lisäksi esim.:
* nuorten ideoita ja näkemyksiä toiminnan kehittämiseen ja viestintään
(erit.some)
* ymmärrystä nuorten lajiharrastajien arjesta ja tarpeista
* yhä sitoutuneempia aktiiveja tuleviksi ohjaajiksi
* tilaisuuden levittää lajitietoutta esim. kouluissa (nuorten pitämät lajiesittelyt,
demotreenit jne.)

Malli on joustavasti räätälöitävissä erilaisten organisaatioiden tarpeisiin - myös
vapaaehtoisvoimin toimiviin seuroihin. TET-paikoille tarjotaan kattava materiaalipaketti, tukea ja mahdollisuus ilmaiseen osallisuuskoulutukseen.
Liity mukaan helposti ja nopeasti Sporttitetti.fi-sivun lomakkeella!
Sporttitetti on Nuorten Akatemian koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama hanke.

Sporttitettiin liittyvissä kysymyksissä teille vastaa mielellään:
Viivi Ylönen
+358 50 4684 911
viivi.ylonen@nuortenakatemia.fi
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To 5.9.2019 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 2.9.2019 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 2 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 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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17. – 18.9.2019, Viking Grace
(Huom!: päivämäärä on muuttunut kevään tiedotteeseen verrattuna!)
TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraanien Viking Line -risteilyt jatkuvat syksyllä 2019. Olemme varanneet edullisen risteilyn tiistaille syyskuun 17. päivälle Viking Gracelta.
Lippujen jako alkaa terminaalin toisessa kerroksessa klo 19.30. Laiva
lähtee klo 20.55. Hinnat sisältävät buffetlounaan ruokajuomineen sekä erilliset pullakahvit.
Yhteinen tilaisuutemme on laivan kokoustiloissa kannella 9 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.
Hinnat ovat:
Seaside four 1 hlö
Seaside four 2 hlöä
Lapset 6 – 11 vuotta
Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi

50 €
40 €
12 €

Varaukset tehtävä 29.8.2019 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
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Tuo kuntoilujoukkueesi mukaan
TUL:n Varsinais-Suomen piirin
Talvisarjaan kaudelle 2019 – 2020!
Talvisarja 2019 – 2020 pelataan loka - huhtikuussa. Joukkue voi esittää haluamansa sarjatason, mutta sarjavastaava jakaa joukkueet eri sarjoihin edellisen kauden tulosten ja saavutusten
perusteella.
Sarjamaksu on kaikissa sarjoissa (miesten A–ja B-sarjassa sekä naisten sarjassa) 80 euroa /
joukkue. Sarjamaksu laskutetaan erikseen kerran vuodessa lokakuussa. Sarjaan voi osallistua
edellyttäen, että myös aiempien vuosien sarjamaksut on maksettu. Osallistumismaksulla tuetaan
junioreiden osallistumista TUL:n lentopallon kesäleirille ja liittojoukkueisiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2019 ensisijaisesti nettilinkin kautta:

https://docs.google.com/forms/d/1J6NMJo_O5egjELh2m-TrXnnlW1C-mQ_mLUrUsPaLnA8/viewform
Joukkueen pelaajalista tulee lähettää ilmoittautumisen yhteydessä nettilinkin kautta:

https://docs.google.com/forms/d/1if6xPgvO6Qh-gySnWzP6c23r_rAsdpAmx5hwEfQ2Fiw/viewform
Kopioikaa kyseiset rivit nettiselaimeen osoiteriville. Pelaajalistaa voi täydentää myöhemmin,
mutta huomioikaa sääntötiukennus: vain pelaajalistaan ilmoitetuilla pelaajilla on sarjassa pelioikeus. Ilmoittautuminen on mahdollista edelleen myös alla olevalla kaavakkeella toimittamalla se TUL:n piiritoimistoon tai ilmoittamalla vastaavat tiedot kimmo.kamppila@tul.fi tai
sakari.vuori@pp1.inet.fi tai p. 040 845 3674.
A-sarjassa tehdään viimekauden tapaan todennäköisesti yksinkertaisen alkusarjan jälkeen jako
ylä- ja alasarjaan. A-sarjan kuten myös B-sarjan ja naisten sarjaan peluutustapa päätetään sen
jälkeen, kun tiedämme, kuinka paljon joukkueita on ko. sarjoihin ilmoittautunut. Tarkoitus on
saada kaikille mahdollisemman monta tasoltaan mielekästä peliä. Tervetuloa mukaan!
Sakari Vuori
lentopallojaoston pj.

______________________________________________________________________

ILMOITTAUTUMINEN
Lentopallon Talvisarja, kausi 2019 – 2020
Seura_______________________ Yhdyshenkilö________________________________
Osoite _________________________________________________________________
Kännykkä ____________________ Sähköposti_________________________________
Sarja: Miehet A-sarja ____ B-sarja ____ Naiset A-sarja ____ B-sarja ____ (lukumäärä)
Sarjataso kaudella 2018 – 2019 ________________________________ sijoitus ______
Mahdollinen kotiottelusali __________________________ viikonpäivä _______ klo ___
Allekirjoitus: ____________________________________________________________
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Turun Toverit ry
Lentopallojaosto

TURNAUSKUTSU

KUTSU PERINTEISEEN XXIX TUTO-TURNAUKSEEN

SARJAT:

A-sarja: miesten 2-,3- ja talvisarjajoukkueet,
maksimissaan
8 joukkuetta ilmoittaumisjärjestyksessä.
Viimevuoden tapaan
pyrimme järjestämään kortilliset tuomarit kaikkiin
peleihin. Joukkueilla on kirjuritehtävät.

AIKA:

La 14.9.2019 klo 9:00 alkaen,
yksipäiväinen turnaus

PAIKKA:

Nunnavuoren palloiluhalli,
Turku

ILMOITTAUTUMISET
JA OSANOTTOMAKSU:

Lisätietoja
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Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla turnausmaksun
70 euroa/ joukkue Tuton lentopallojaoston tilille
FI11 5710 0420 0748 58 ja
ilmoittautumalla Kari Isotalolle tai Marko Ekolle
pe 6.9.2019
mennessä. 8 ensimmäistä ilmoittautunutta joukkuetta
mahtuu mukaan.

Kari Isotalo
Marko Eko
kajuis@utu.fi
050-5208245 050-3084939
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PORI
26. – 27.10.2019

www.tul.fi/tapahtumat/lapset-ja-nuoret/tul-joy-games
TUL:n Satakunnan piiri ry
Tiedustelut: p. 0445374765, jarno.blomster@tul.fi
21
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VUOSISATA LIIKUNTAA JA LIIKETTÄ – HAE OMASI PIIRISTÄ
Piirin upea 100-vuotishistoriakirja (1919 – 2019) on ilmestynyt. FM Jyrki Talosen
kirjoittama teos kertoo enemmän kuin piirin tarinan. Se kuvaa suomalaisen työväen urheiluliikkeen historian ja varsinais-suomalaisten roolin siinä.
700 sivua, 320 hienoa valokuvaa, yli 1800
henkilöviittausta ja monipuoliset liiteosiot
todistavat niin yksilöiden, seurojen kuin yhteiskunnan historiaa.
100-vuotistaipaleeseen paneudutaan arkistolähteiden ja valokuvien lisäksi muistelmien, haastattelujen ja urheiluseurojen historian kautta. Kirja on katsaus yleisesti työväenurheilun värikkääseen historiaan, ulottuen aina nykypäivään saakka.
Ole osa historian ketjua ja hanki teos itsellesi, seuraasi tai lahjaksi!
Kirjaa voi ostaa piiritoimistosta 39 euron hintaan.
Varaukset kimmo.kamppila@tul.fi tai p. 041 5475423

TUL:n 100-VUOTISHISTORIA ON JULKISTETTU
TUL liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa – Suomen Työväen Urheiluliitto 19192019 –teos julkistettiin toukokuussa. Teoksen kirjoittaja on emeritusprofessori
Seppo Hentilä. Hentilän käsialaa on myös aiempi kolmeosainen TUL:n historiakirjasarja. Nyt ilmestynyt uusi teos on kuitenkin itsenäinen 100-vuotiskirja, ei
aiemman teossarjan jatko-osa. Historiankirjoituksen valmistuminen on osa TUL:n
satavuotisjuhlallisuuksia.
Loistelias 400-sivuinen teos on erinomainen
hankinta itselle tai lahjaksi TUL:ssa toimineille tai muutoin järjestön riennoista ja liikuntakulttuurin muutoksesta kiinnostuneille.
Kirjan hinta on 49,90 euroa (tilaaja maksaa
myös toimituskulut). Tilaa teos sähköpostilla
kimmo.kamppila@tul.fi
Kirja postitetaan tilaajille, mutta tilauksen yhteydessä on mahdollista sopia nouto myös
piiritoimistolta. Kirja maksetaan laskulla.
25

Veteraanien
kulttuurikatselmus
16. – 17.11.2019 Turku
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä:
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry,
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry,
Työväen Näyttämöiden Liitto TNL ry,
Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry ja
TUL:n Varsinais-Suomen piiri ry

KUTSU JA OHJELMA
Lauantaina 16.11.2019

Tervetuloa Turkuun!

Avajaiset klo 11.30
Turun konservatorio, Sigyn-sali, (Linnankatu 60, Turku)
Musiikki klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio (Linnankatu 60, Turku)
Yksinlaulu
Lauluryhmät (yksiääniset): kaksi tai useampi laulaja
Lauluyhtyeet (moniääniset, 2 – 10 laulajaa)
Kuorot (moniääniset, yli 10 laulajaa)
Soitinsolistit
Soitinyhtyeet (enintään 10 soittajaa)
Orkesterit (yli 10 soittajaa)
Näyttämötaide klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio (Linnankatu 60, Turku)
Lausunta (yksin tai ryhmässä)
Sketsit
Pienoisnäytelmät (mukaan lukien ohjelmakokonaisuudet)
Esiintymistila 8 x 6 metriä
Tanssilajit klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio, Sigyn-sali (Linnankatu 60, Turku)
Tanssilliset ryhmät (perinteiset, uudet omat koreografiat)
Kansantanssit
Senioritanssit (perinteiset senioritanssit ja omat koreografiat)
Kantritanssit ja rivitanssit samassa sarjassa
Vanhat salonkitanssit
Esiintymistilana musta puulattia 13 x 7,8 metriä
Oheisohjelma
Karaoke klo 15.00 alkaen
Manilla, TSL Turku (Itäinen Rantakatu 64)
Illallistilaisuus ja tanssit klo 19.00 – 22.30
Hansasali (Puutarhakatu 45), Illalliskortin hinta on 39 euroa (sis. tanssit).

Sunnuntai 17.11.2019
Loppukatselmus klo 12.00
Turun konservatorio, Sigyn-sali (Linnankatu 60, Turku)
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SÄÄNNÖT Esityksiä voi kullakin osallistujalla olla yksi / laji.
Esityksen soiva tai esittävä pituus voi tanssissa, musiikissa ja lausunnassa olla korkeintaan viisi (5) minuuttia ja sketseissä sekä pienoisnäytelmissä korkeintaan kymmenen (10) minuuttia. Esityksen kestoaika on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
Tapahtuma on avoin 55 vuotta täyttäneille Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n,
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n, Eläkeläiset ry:n, Työväen Näyttämöiden Liitto TNL
ry:n ja Suomen Työväen Musiikkiliitto STM ry:n yksinesiintyjille ja ryhmille. Ryhmässä
1/4 saa alittaa ikärajan. Tapahtumassa on yksi ikäsarja. Sama esiintyjä voi olla mukana
useassa lajissa.
Katselmuksen tarkemmat säännöt:
tul.fi/veteraanit

OSALLISTUMISMAKSUT JA ILMOITTAUTUMINEN
Yksinesiintyjät ja parit 20 €, alle 10 hengen ryhmä 40 € ja yli 10 hengen ryhmät 60 €.
Osallistumismaksuista lähetetään lasku.
Ilmoittautumiset pe 11.10.2019 mennessä erillisellä lomakkeella osoitteessa
tul.fi/veteraanit
Ilmoittautumislomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää osoitteeseen
TUL:n Varsinais-Suomen piiri, Humalistonkatu 6, 20100 Turku
Lounas

Lounaspaikkana toimii Arkean ravintola tapahtumapaikalla Turun konservatoriossa
Sigyn-salin ohessa konservatorion 1. kerroksessa (Linnankatu 60).
Lounas on lauantaina 16.11. klo 11.00 – 15.00, hinta on 11 € / hlö.
Sunnuntaina 17.11. palvelee kahvio (ei erillistä lounasta).
Lounasvaraukset pe 11.10.2019 mennessä erillisellä lomakkeella osoitteessa
tul.fi/veteraanit

Illallistilaisuus ja tanssit lauantaina 16.11.2019 klo 19.00 – 22.30
Hansasali (Puutarhakatu 45)
Illalliskortti 39 euroa, sisältää illallisen ja tanssilipun. Tilaisuuteen mahtuu 140 henkeä.
Varaukset pe 11.10.2019 mennessä erillisellä lomakkeella osoitteessa
tul.fi/veteraanit

MAJOITUKSET
Hotelli Scandic Turku, Eerikinkatu 28 – 30
p. 02 4808 1614, turku@scandichotels.com , varaustunnuksella kulttuurikatselmus
Hinnat

86 EUR / yhden hengen standard huone / vrk
96 EUR / kahden hengen standard huone / vrk
Majoitukseen sisältyy aamiainen, asiakassauna sekä WiFi-yhteys.

Varaukset

Hinnat ovat voimassa kiintiön saatavuuden mukaan 25.10.2019.
50 % varaamattomista huoneista vapautuu yleiseen myyntiin 27.9.2019.

Lisätietoja Toiminnanjohtaja Kimmo Kamppila, kimmo.kamppila@tul.fi,
p. 041 5475423, tul.fi/veteraanit
Tapahtumatiedot ovat alustavia, mahdollisista muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.
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LIITTOJUHLAN DVD-KOOSTE TILATTAVISSA
Esiinnyitkö Joukkojen juhlassa tai TUL100 Teatterigaalassa tai haluatko muuten
palata upeisiin 100-vuotisjuhlaviikonlopun esityksiin?
Nyt voit tilata oman DVD-tallenteen molemmista tapahtumista!
Yhden DVD:n hinta on 12 € + toimituskulut. Tallenteet postitetaan tilaajille syyskuussa.
Videoinnin toteutti Apogee Oy.
Tee videotilaus lomakkeella tästä tai osoitteesta www.tul.fi
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SEURATIEDOTTEEN TUL´MUKKA ILMESTYMISAIKATAULU
KUUKAUSI

ILMESTYMISPÄIVÄ

AINEISTO PIIRISSÄ

Lokakuu nro 5

7.10.2019

23.9.2019

Joulukuu nro 6

2.12.2019

18.11.2019

Seurat voivat tiedottaa tapahtumistaan ja tilaisuuksistaan maksutta seuratiedotteessa. Piirillä
on oikeus muuttaa tai muokata seurojen lähettämää aineistoa, jos se on tiedotteen ja postittamisen kannalta tarpeen. Jaostojen tulee huomioida aineistopäivät omassa tiedottamisessaan. Aineisto vastaanotetaan vain sähköisenä!

TAPAHTUMIA
Syyskuu
1.9.
5.9.
14.9.
15.9.
15.9.
17. – 18.9.
21.9.
22.9.
27.9.

Koko perheen Liikkeelle! -Syysrieha, Mynämäki
Syyskisat ja TUL:n seuraottelu, Salo
Lentopallon XXIX TUTO-turnaus, Turku
Lentopallon Talvisarjan ilmoittautuminen päättyy
Liikkeelle! Salon Vilpas, Salo
Syysristeily, Viking Grace
Valmennuksen suunnittelu I -kurssi, Kaarina
Ilmaristen Ympärijuoksu, Lieto
Yö-juoksu, Kupittaa

Lokakuu
3. – 13.10.
4. – 6.10.
5.10.
7.10.
26. – 27.10.
26.10.

Järjestyksenvalvojakurssi, TSL
Väärinpäin-leiri 7 – 12-vuotiaille, Sauvon Ahtela
Yhdistyksen hallinnon ja talouden perusteet, TSL
Seuratiedote TUL´mukka 5/2019 ilmestyy
TUL Joy Games, Pori
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, TSL

Marraskuu
2. tai 3.11.
16. – 17.11.
23. – 24.11.
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TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet JV-mestaruuskisat
Veteraanien kulttuurikatselmus, Turku
TUL:n Seurapäivät, Tampere
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Yhteistyössä
mukana
2019
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