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TUL:n Liikkeelle! –kuntokampanja liikutti syyskuussa kaiken ikäisiä harrastajia eri puolilla 
Suomea sadoissa seuroissamme. TUL:n Varsinais-Suomen piirin päätapahtumassa liikut-
tiin Mynämäellä Aseman koululla. Mynämäen Toverit järjestivät koko perheen Syysriehan 
heti syyskuun alkajaisiksi 1.9. Kuva: Mia Salonen. 
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1.10.2019 

LIIKUNTAA JA AVUSTUSHAKUA 
 
TUL:n Liikkeelle! –kuntokampanja liikutti taas syyskuussa kaiken ikäisiä harrastajia eri puolil-
la Suomea sadoissa seuroissamme. Pyydän teitä ilmoittamaan 31.10. mennessä seuranne 
syyskuun kunto- ja harrasteliikunnan kävijämäärät ja mahdolliset harrasteliikuntatapahtumat. 
Ilmoittaminen käy kätevästi osoitteessa tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle (sivun 
alareunassa) tai suoraan tämän tiedotteen sivulta viisi avautuvalla linkillä kaavakkeeseen. 
 
Ilmoituskaavake on yksinkertainen ja suoraan netissä täytettävä. Siihen merkitään omiin koh-
tiinsa liikkujien henkilömäärän, heidän arvioidut liikuntakertansa ja jos seuralla on ollut har-
rasteliikuntatapahtuma, niin sen ajankohta ja osallistujamäärä. Tarkempaa erittelyä ikäryh-
mistä ja lajeista ei tarvitse tehdä. Ilmoittaneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti. 
 
TUL:n Seurapäivät järjestetään loppusyksyllä Tampereella TUL:n valtuuston kokouksen alla 
23. – 24.11.2019. Seurapäivät on suunnattu etenkin TUL:n jäsenseurojen johtohenkilöille ja 
muille kiinnostuneille seura-aktiiveille. Esille nostetaan niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin 
seuratoimijan arjen helpottamiseksi. Päivillä vedetään lisäksi yhteen 100-vuotisjuhlavuotta ja 
kesän liittojuhlaa. Paikalla ovat myös aiheita alustamassa TUL:n tuore puheenjohtaja Lasse 
Mikkelsson ja uusi pääsihteeri Riku Tapio. Lisää tietoja Seurapäivien yksityiskohdista löytyy 
tämän tiedotteen sivuilta ja ilmoittautuminen käy kätevästi liiton nettisivulta www.tul.fi. 
 
Syyskauden TUL-100 -päätapahtuma piirissä on Veteraanien kulttuurikatselmus, joka pide-
tään Turun konservatorion tiloissa 16. – 17.11.2019. Tapahtuman ilmoittautumiset ovat 
avoinna TUL:n nettisivuilla tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus. 
Käykää tutustumassa ja tulkaa mukaan osallistumaan moninaisiin tanssilajeihin, näyttämötai-
teen lajeihin ja musiikkilajeihin. Tarkemmin tapahtumasta s. 17 – 18. 
 
Pian on jälleen aika hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea. 
Seuratuen hakuaika on tätä kirjoitettaessa vielä vahvistamattoman aikataulun mukaisesti 
11.11. – 13.12.2019. Joka tapauksessa kantavaa ideaa haun pohjaksi kannattaa jo kehittää. 
Tuetun toiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle koh-
tuukustannuksin. 
 
Hakuprosessi tulee aloittaa opetusministeriön www.minedu.fi kautta ja tutustua hakuohjei-
siin. Itse hakemus täytetään osoitteessa info.suomisport.fi -nettisivustolla, jonne kaavake-
pohja avataan tuen hakuajan alkaessa. Kun seuran hakemuksesta on tehty ensimmäinen 
alustava versio, kannattaa se tallentaa pdf-muotoon ja lähettää vielä piiritoimistoon sparraus-
ta varten. 
 
Katsotaan yhdessä hakemustanne ja sparraan ideanne kuntoon. Kysyttäessä seuran ensisi-
jaista jäsenyyttä (lajiliitto tai muu liikuntajärjestö) liitoksi kannattaa valita TUL. Tällöin lausun-
non ministeriölle seurahakemuksista antaa nimenomaan TUL eikä lajiliitto tai muu liikuntajär-
jestö. Seuran ja sparraajan yhteinen hankkeen läpikäynti tuo hakemukselle lisäarvoa. 
 
Erinomaista syksyn jatkoa niin kentille, luontoon, halleille kuin saleillekin, missä ikinä seuran-
ne liikkuukin. 
 
TUL-toiminnassa tavataan, 

Kimmo Kamppila 
Kimmo Kamppila 
toiminnanjohtaja 

https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/liikkeelle/
http://www.tul.fi/
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
http://www.minedu.fi/
info.suomisport.fi
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EHDOTA VUODEN NUORTA TOIMIJAA JA NUORISOTOIMIJAA 

TUL:n nuorisovaliokunta palkitsee vuosittain nuoria sekä lasten ja nuorten pa-
rissa toimivia ohjaajia. Nyt haemme tämän vuoden nuorta toimijaa ja nuoriso-
toimijaa! 

Tee ehdotuksesi tällä lomakkeella viimeistään 22.11.2019 tai mene osoittee-
seen www.tul.fi ja tutustu kohtaan Mitä teemme: lapsille ja nuorille. 

Vuoden nuori toimija on alle 25-vuotias. Hän on ollut seuratoiminnassa mu-
kana vähintään kolme vuotta. Hän on omalla toiminnallaan tai muuten aktiivisel-
la tai innovatiivisella tavalla edistänyt seuran lapsi- tai nuorisotoimintaa. 

Vuoden nuorisotoimija on omalla toiminnallaan aktivoinut ja kehittänyt seu-
ran-, piirin- ja/tai liiton lapsi- ja nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan palkitsemis-
kriteereissä huomioidaan myös toiminnan esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus. 

 

 

MIKÄ ON VUODEN 2019 LIIKUNTAKULTTUURITEKO? 
 
Suomalainen liikunta ja urheilu on muutakin kuin senttejä ja sekunteja. Siksipä 
haluamme tänäkin vuonna nostaa esille tekoja ja henkilöitä, jotka eivät liity vain 
tulosurheiluun, unohtamatta kuitenkaan menestyneitä urheilijoita. 

Vuoden liikuntakulttuuriteko voi olla yksittäisen urheilijan, joukkueen, valmenta-
jan tai vaikkapa liikuntapaikkahankkeen toteuttaminen tai yksittäisen seura-
aktiivin työ. Se voi olla myös kulttuurin puolella ansioitunut teko tai saavutus. 
Kuka tahansa voi ehdottaa vuoden 2019 liikuntakulttuuritekoa. 

Ehdota vuoden 2019 liikuntakulttuuritekoa 1.12.2019 mennessä. 
 
 

 

SEURAN VUOSI-ILMOITUKSET 2019 ILMOITETAAN NETISSÄ 

 

TUL:n seurojen Vuosi-ilmoitus ja yhteyshenkilötiedot päättyvältä vuodelta 2019 

ja yhteyshenkilötiedot täytetään liiton 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 syys- tai vuosiko-

kouksen jälkeen, jossa toimintavuoden henkilövalinnat on tehty.  
 

https://my.surveypal.com/Nuori--nuorisotoimija-2019
http://www.tul.fi/
https://my.surveypal.com/Liikuntakulttuuriteko-2019
https://tul.fi/jasenille/materiaalit/
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LIIKKEELLE!- kuntokuukausi on päättynyt, nyt keräämme tietoja 
seurasi syyskuun harrasteliikuntamääristä! 
 
On aika ilmoittaa syyskuun Liikkeelle! -kuukauden liikkujien määrä 
seurassasi. 
 
Ilmoita seurasi syyskuun harraste- ja kuntoliikkujien määrä sekä hei-
dän liikuntakertojensa kokonaismäärä TUL:n nettisivujen Liikkeelle-
sivulta tai suoraan alla olevalla linkillä. 
 
Liikkujamäärien ja tapahtumien ilmoittaminen tästä 31.10.2019 mennessä. 

 
Voit ilmoittaa samalla myös seurasi Liikkeelle!-tapahtumiksi nimetyiden 
tapahtumien osallistujamäärät omassa kohdassaan samassa osoit-
teessa. 
 
Haluamme kuulla, kuinka paljon omassa seurassasi kuntoiltiin syys-
kuun aikana. Näin voimme jatkossa paremmin suunnata toimintaamme 
teidän hyväksenne. Auta meitä tukemaan paremmin seurojamme ja 
seuraasi. Ole mukana yhdessä liikuttamassa! 
 
 
Kiitoksia vaivannäöstäsi! 
 

 

https://tul-lv.creamailer.fi/survey/answer/fkjhocjq0uks8
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SEURATUEN HAKUAIKA ON 11.11. – 13.12.2019 

Rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea vielä vahvistamattoman aikataulun 

mukaisesti 11.11. – 13.12.2019. Hakuprosessi tulee aloittaa opetusministeriön 

www.minedu.fi kautta ja tutustua hakuohjeisiin. Tuki haetaan Suomisport-

sivuston kautta info.suomisport.fi/seuroille/. Lomake julkaistaan haun alkaessa. 

Kun olette tehneet hakemuksenne ensimmäisen alustavan version, kannattaa 

se tallentaa pdf-muotoon ja lähettää piiritoimistoon sparrausta varten. Katso-

taan yhdessä hakemustanne ja sparraan ideanne kuntoon. 

Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja 

nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, 

lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä 

harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yh-

teisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoi-

sen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. 

Tukea voidaan myöntää kampanjoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, osaamisen lisää-

miseen (esim. koulutukset), paikalliseen yhteistyöhön, hyvien mallien käyttöön ottoon 

ja uusiin innovaatioihin. Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos seuran 

suunnitelma on kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12 kk). Tukea 

on mahdollista hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen. 

Minimihakusumma on 2500 euroa ja maksimi 15000 euroa. 

Seuratuen painopisteitä ovat mm.: 

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastus-
mahdollisuuksia, lisätä perheliikuntaa, edistää maahanmuuttajien kotoutta-
mista, ehkäistä nuorten drop outia, uusien toimintamallien kehittäminen 

• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa 

• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten harrastaminen seurassa 

• lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa 

Edellytykset hakemukselle ovat mm: 

• hakija on rekisteröity liikuntaa tai urheilua järjestävä yhdistys  

• seuran johto on sitoutunut hankkeeseen  

• hankkeella on nimetty vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma sekä mitat-
tavat, selkeät ja realistiset tavoitteet 

• hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään neljäsosa hankkeesta) 

• harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle 

• avustettavana olevan toiminnan tulee alkaa vuoden 2020 aikana 
 

Ota yhteyttä Kimmo Kamppila p. 041 5475423, kimmo.kamppila@tul.fi 

http://www.minedu.fi/
https://info.suomisport.fi/seuroille/
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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Miljoonat jakoon 2019 – aluehallintovirastojen valtakunnallinen webinaari 
 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kokoustila Niinistö, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 

Torstaina 24.10.2019 klo 10.00–12.00 – tule paikan päälle tai seuraa striimiä! 

Tervetuloa aluehallintovirastojen järjestämään nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimialojen valtionavus-

tustoimintaa käsittelevään valtakunnalliseen infotilaisuuteen torstaina 24.10.2019 klo 10–12. Voit 

osallistua tilaisuuteen joko paikan päällä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tai striimin kautta. 

Tilaisuus on saatavilla jälkeenpäin myös tallenteena. 

Tilaisuudessa aikana kuulet opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaisia ajatuksia avustusten tavoit-

teista ja vaikuttavuudesta. Saat tärkeää tietoa myös uuden hallitusohjelman linjausten vaikutuksista 

avustustoimintaan. Tilaisuudessa julkaistaan aluehallintoviraston 'Opas valtionavustuksen hakijalle' 

sekä avustusasiat kokoava www-sivusto. Lisäksi aamupäivän ohjelmassa Kirjanpidon ABC – kuinka 

avustustoiminnan hallinto hoidetaan kunnialla.  

Voit ilmoittautua tilaisuuteen tai seuraamaan striimausta viimeistään 10.10.2019 

https://bit.ly/2lOtYLQ. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuden seuraamiseksi. 

Tervetuloa mukaan! 

 9.30                    Aamukahvit  

10.00                  Tervetuloa! (striimaus alkaa)  

                             johtaja Sanna Puura, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

10.15                  Terveiset opetus- ja kulttuuriministeriöstä  

johtaja Henni Axelin, johtaja Tiina Kivisaari & kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, 

      opetus- ja kulttuuriministeriö  

10.45                  Keskustelu  

11.00                  Avustussivuston julkistus & Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja     

       valvonnasta   

       ylitarkastaja Simo Luukkainen & suunnittelija Roope Tahvanainen, 

           Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

11.20                  Kirjanpidon ABC 

11.50                  Kysymykset & kommentit (striimaus loppuu klo 12.00) 

Lisätietoja: 

Liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, 029 501 8303 etunimi.sukunimi@avi.fi 

https://bit.ly/2lOtYLQ
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi
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P O R I 
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 

mailto:jarkko.tenkula@tul.fi
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Hotelli Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere 
 

Lauantai 23.11. 

12.00  Lounas 

13.30  Avaus    Heikki Salonen, piirin puheenjohtaja 

13.45  TUL:n strategiset viestit  Hannu Itkonen, professori 

14.45   TUL:n strateginen tulevaisuus Lasse Mikkelsson, TUL:n puheenjohtaja
  - E-urheilu ja TUL 

15.30 Strategiasta käytäntöön  Riku Tapio, TUL:n pääsihteeri 

16.30 Kahvi 

17.00 Seura-cases;  

Kangasalan Urheilijat-68, Tampereen Sisu, TATU-Tampere  

20.00 Tampereen kaupungin vastaanotto 

 

Sunnuntai 24.11. 

9.00 Seuratuki;    Henrik Nyholm, TUL:n 1. varapuheenjohtaja 
hakemisen tarpeet ja esteet  

10.00  Tampereen seuraparlamentti Satu Kosola, puheenjohtaja 
 seurojen tukemisen linkkinä Tampereen seuraparlamentti 

10.30 Liittojuhlaviikonlopun yhteenveto Antti Kempas, TUL:n liikuntapäällikkö 

ja TUL-100-juhlavuoden tarinaa  

11.45 Yhteenveto ja päätös  Henrik Nyholm, TUL:n 1. varapuheenjohtaja 

12.00 Lounas 

13.00 Liiton valtuuston kokous 

 Kahvi 

Hinta: 

135 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa (ohjelma, majoitus, ruokailut) 

160 euroa/henkilö yhden hengen huoneessa (ohjelma, majoitus, ruokailut) 

85 euroa/henkilö ilman majoitusta (ohjelma, ruokailut) 

Lisämajoitus + aamiainen pe-la 50 euroa/hlö 2hh, 80 euroa/hlö 1hh 

Ilmoittautumiset viimeistään 10.11.2019 sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai 
pia.reutsalo@tul.fi tai puh. 044 9062140. 

Lisätietoja jukka.nieminen@tul.fi tai puh. 045 77302122 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=972256537&_k=raTN_cTJ9aVvMtmad5ygU3IzDmHHPCpmUpl8_R_4crHeNz84Uv_XjAjOloAjUDE4
mailto:pia.reutsalo@tul.fi
mailto:jukka.nieminen@tul.fi
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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 kor-
keintaan viisi (5) minuuttia ja sketseissä sekä pienoisnäytelmissä korkeintaan kymme-
nen (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. 
 

https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
mailto:turku@scandichotels.com
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/veteraanit/kulttuurikatselmus/
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VETERAANIEN 
J O U L U J U H L A 

 

Rientolassa 
Pulmussuonkatu 86, Turku 

ke 11.12.2019 klo 13 
 

 
 

   Ohjelmassa: 
joulupuuro ja rusinasoppaa, 
kahvit + makea, Ritspiikki-kuoro 
esiintyy, arpoja ym. jouluista oh-
jelmaa. 

 
 
 
 

 
Osanottomaksu on 12 euroa / hlö. 
 

Ilmoittaudu 4.12. mennessä Hannalle p. 050 60818 tai han-
na.s.lehtonen@gmail.com  
 

Hyvää joulua ja tervetuloa toivottavat: 
 

Turun Kisa-Veikkojen veteraanit 
TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraanijaosto 

   Hyvää joulun 
   odotusta.  
 Rientolassa  
tavataan! 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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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 työ-
väen urheiluliikkeen historian ja varsinais-suomalaisten roolin siinä. 
 
700 sivua, 320 hienoa valokuvaa, yli 1800 
henkilöviittausta ja monipuoliset liiteosiot 
todistavat niin yksilöiden, seurojen kuin yh-
teiskunnan historiaa. 
 
100-vuotistaipaleeseen paneudutaan arkis-
tolähteiden ja valokuvien lisäksi muistel-
mien, haastattelujen ja urheiluseurojen his-
torian kautta. Kirja on katsaus yleisesti työ-
väenurheilun värikkääseen historiaan, ulot-
tuen aina nykypäivään saakka. 
 
Ole osa historian ketjua ja hanki teos itsel-
lesi, 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 1919-
2019 –teos julkistettiin toukokuussa. Teoksen kirjoittaja on emeritusprofessori 
Seppo Hentilä. Hentilän käsialaa on myös aiempi kolmeosainen TUL:n historia-
kirjasarja. 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 toimi-
neille tai muutoin järjestön riennoista ja lii-
kuntakulttuurin muutoksesta kiinnostuneille. 
 

Kirjan hinta on 49,90 euroa (tilaaja maksaa 
myös toimituskulut). Tilaa teos sähköpostilla 
kimmo.kamppila@tul.fi  
 
Kirja postitetaan tilaajille, mutta tilauksen yh-
teydessä on mahdollista sopia nouto myös 
piiritoimistolta. Kirja maksetaan laskulla. 

 

mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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Lumilyhty on suosituin ja tunnetuin  
tavara-arpa 

 
 

Uusi Lumilyhty 2019 -arpa tulee taas myyntiin! Arpojen myyntiaika on 15.9.–
31.12.2019. 
  
Lumilyhty auttaa kaikkia urheiluseuroja ja -joukkueita, koululuokkia ja yhdistyk-
siä varainhankinnassa! Kahdeksan euron hintaisesta arvasta myyjä saa tuot-
toa jopa 4 euroa arpaa kohden, mikä tekee kassan kartuttamisesta entistä te-
hokkaampaa. 
  
Reilun kymmenen vuoden aikana Lumilyhdyllä on kerätty lasten ja nuorten hy-
väksi jo yli 12 miljoonaa euroa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arpojen myyntiaika alkaa 15.9.2019 ja päättyy 31.12.2019. 

 

• Arpoja voivat myydä esim. urheiluseurat ja -joukkueet ja eri yhdistykset 

  

• Arvan myyntihinta on 8 euroa. 

 

• Myyjä saa tuottona itselleen 3-4 euroa arpaa kohden verottomasti!  

 

• Päävoittoina autoja ja unelmalomia! 
 
 

Lisätietoja ja tilaus: www.lumilyhty.fi/tilaus 
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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. 
 
Videoinnin toteutti Apogee Oy. 
 
Tee videotilaus osoitteesta www.tul.fi 
 

http://www.tul.fi/
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SEURATIEDOTTEEN TUL´MUKKA ILMESTYMISAIKATAULU 
 
KUUKAUSI  ILMESTYMISPÄIVÄ  AINEISTO PIIRISSÄ 

 
 

 

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 postit-
tamisen kannalta tarpeen. Jaostojen tulee huomioida aineistopäivät omassa tiedottamises-
saan. Aineisto vastaanotetaan vain sähköisenä!  
 
 
        
 

 
TAPAHTUMIA 
 

 

Lokakuu 
4. – 6.10. Väärinpäin-leiri 7 – 12-vuotiaille, Sauvon Ahtela 
5.10. Yhdistyksen hallinnon ja talouden perusteet, TSL Turku 
7.10. Seuratiedote TUL´mukka 5/2019 ilmestyy 
20.10. Ryhmävaraus ”Heili hakusessa” Kaarina-Teatterissa, Kaarina 
24.10. Miljoonat jakoon 2019 – Aluehallintoviraston webinaari 
25.10. TuTo:n 90-vuotisjuhlakonsertti, Paula Koivuniemi, Konserttitalo 
26. – 27.10. TUL Joy Games, Pori 
26.10. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, TSL Turku 
 

Marraskuu 
2. – 3.11. A- ja B-junioreiden SM-kilpailut, Turku (TuJy) 
3.11. TUL:n Varsinais-Suomen piirin avoimet JV-mestaruuskisat, Kupittaa 
16. – 17.11. Veteraanien kulttuurikatselmus, Turku 
23. – 24.11. TUL:n Seurapäivät, Tampere 
24.11. Joulumyyjäiset, Turun Rientävä 
 

Joulukuu 
2.12. Seuratiedote TUL´mukka 6/2019 ilmestyy 
7. – 8.12. TUL:n avoimet JV-mestaruuskilpailut, Tampere 
11.12. Veteraanien joulujuhla, Rientola 
16. – 17.12. Esitykset kuntoon Powerpoint-ohjelmalla, TSL Turku 
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Yhteistyössä 
mukana 

2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    


