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Veteraanien kulttuurikatselmus täytti Turun konservatorion Sigyn-salin kahteen otteeseen 
lauantaina ja sunnuntaina 16. ja 17.11.2019. Kulttuurikatselmuksen toteuttamisessa olivat 
mukana TUL:n, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeläiset ry, Suomen Työväen Musiikkiliitto 
ja Työväen Näyttämöiden Liitto. Tapahtuma oli avoin kaikille edellä mainittujen järjestöjen 
55-vuotta täyttäneille jäsenille, niin yksinesiintyjille kuin ryhmille. Veteraanien kulttuurikat-
selmus oli piirille 100-vuotisjuhlavuoden loppuhuipennus ja TUL100-tapahtuma. 
Kuva: Oskari Villanen 
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29.11.2019 

KIITOS JUHLAVUODESTA JA RAUHALLISTA JOULUNAIKAA 
 
Veteraanien kulttuurikatselmus oli piirille 100-vuotisjuhlavuoden loppuhuipennus ja TUL100-
tapahtuma. Katselmus täytti Turun konservatorion Sigyn-salin kahteen otteeseen lauantaina 
ja sunnuntaina 16. ja 17.11.2019. Tapahtuman suojelijana toimi lauluyhtye Rafaelin enkelit. 
 
Nyt viidennen kerran järjestetty Veteraanien kulttuurikatselmus on parhainta yhteistyötä eri 
järjestöjen välillä. Toteuttamisessa olivat mukana TUL:n, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläke-
läiset ry, Suomen Työväen Musiikkiliitto ja Työväen Näyttämöiden Liitto. Seuraavan kerran 
tapahtuma järjestetään Kotkassa vuonna 2021. Tapahtuma on avoin kaikille edellä mainittu-
jen järjestöjen 55-vuotta täyttäneille jäsenille, niin yksinesiintyjille kuin ryhmille.  
 
Suurkiitos kaikille osallistujille, yhteistyöjärjestöille, muille yhteistyökumppaneille ja tapahtu-
man talkoolaisille! Järjestimme Turussa mieleenpainuvan ja onnistuneen kulttuurikatselmuk-
sen, jossa jaettiin yhteensä 361 kunniakirjaa osallistujille. Kunniamainintoja tapahtumassa  
jaettiin kaikkiaan 14. Sen kolmeen päätapahtumaan (katselmus lauantaina, illallistanssit lau-
antaina sekä loppunäytös sunnuntaina) osallistui yhteensä 900 henkeä. Lisäksi tapahtuman 
luomiseen osallistui lauantaina 35 ja sunnuntaina 25 talkoolaista. 
 
Parhaillaan on aika hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistukea, 
joka on suunnattu lasten ja nuorten toimintaan. Seuratuen hakuaikaa on jäljellä 17.12. saak-
ka. Käytännössä tuen saamisen tärkeimmät seikat ovat ensinnäkin kantava idea ja toisaalta 
hyvin tehty ja perusteltu hakemus. Tuetun toiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta toimin-
taa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin. 
 
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. 
 
Vietämme perinteistä piirin TUL:n päivän juhlaa Turun Kisa-Veikkojen näyttämön komedia-
näytelmä ”Viisi vekkulia” parissa sunnuntaina 2.2.2020. Piiri tarjoaa juhlan 120 nopeimmalle 
ilmoittautujalle. Ilmoittautuminen juhlaan tulee tehdä piiritoimistoon kimmo.kamppila@tul.fi 
viimeistään perjantaina 24.1.2020 mennessä. 
 
Kiitos kuluneesta 100-vuotisjuhlavuodesta. Jatkamme TUL-henkistä työtämme ylpeinä saa-
vutuksistamme ja toiminnastamme. Rauhallista joulun aikaa ja onnistunutta uutta vuotta 2020 
piirin seuroille ja kaikille teille, hyvät seura-aktiivit. 
 
TUL-toiminnassa tavataan, 

Kimmo Kamppila 
Kimmo Kamppila 
toiminnanjohtaja 

http://www.minedu.fi/
info.suomisport.fi
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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ESITYKSET PIIRIN VUODEN 2019 URHEILIJOISTA 

Pyydämme seuroja toimittamaan esitykset piirin vuoden 2019 urheilijoiksi piiri-
toimistoon. Kategoriat ovat 1) lupaava nuori naisurheilija, 2) lupaava nuori 
miesurheilija, 3) vuoden paras naisurheilija, 4) vuoden paras miesurheilija sekä 
5) vuoden joukkue. 
 
Liittäkää esityksen mukaan lyhyt perustelu ja etenkin urheilijan/joukkueen vuo-
den 2019 saavutuslista, valmentajien nimet sekä urheilijan yhteystiedot. 
 
Esitys voi olla vapaamuotoinen ja se toimitetaan piiritoimistoon postitse (Huma-
listonkatu 6, 20100) tai sähköpostilla kimmo.kamppila@tul.fi 15.12.2019 
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.  
 
 

 

 
 

TUL:N VUODEN 2019 URHEILIJA, VALMENTAJA JA JOUKKUE 

TUL palkitsee vuosittain jäsenseuroistaan vuoden urheilijan, valmentajan ja 

joukkueen. Ehdottaessa tulee mainita ehdokas ja perusteet valinnalle sekä il-

moittajan yhteystiedot. Lopullisen valinnan tekee TUL:n hallitus tulleiden ehdo-

tusten pohjalta. 

 

Ehdotusaikaa on 15.12.2019 asti. Palkinnot myönnetään TUL:n vuosipäivän 

juhlan yhteydessä. 
 
Löydät ilmoituslomakkeen TUL:n nettisivuilta tai painamalla suoraan tästä. 

mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
https://tul.fi/jasenille/materiaalit/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=789948315&_k=0anKwjL8MV6WRVznFpmOeVWbjEDUFgUNATXGgtka5x3Rxo_WWUXo-hPBaibPmar4
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SEURATUEN HAKUAIKA ON 12.11. – 17.12.2019 

Rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea vielä vahvistamattoman aikataulun 

mukaisesti 12.11. – 17.12.2019. Hakuprosessi tulee aloittaa opetusministeriön 

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

sivuston kautta info.suomisport.fi/seuroille/. 

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


 6 

 



7 

 



 8 

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 – JOULULAHJAKSI 
 

Piirin upea 100-vuotishistoriakirja (1919 – 2019) on FM Jyrki Talosen kirjoittama 
teos, joka 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 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 JOULULAHJAKSI 
 

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 tarjoushinta on nyt 19,90 euroa (tilaa-
ja 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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TUL:n mestaruushiihdot järjestetään lauantaina 28.12.2019 
Äänekosken Liikuntapuistossa. 

Kansalliset hiihdot ja TUL:n mestaruushiihdot 

Paikka: 

Äänekosken Liikuntapuistossa, Römminkatu 22, 44120 Äänekoski 

Aika: 

Lauantaina 28.12.2019 klo 11.00 alkaen 

Sarjat ja matkat: 

M8 1km, M10 2 km, M12 3km, M14 5km, M16 5km, 

M18 10km, MYL, M20 15km, M40, M50, M60, 10km 

N8 1km, N10 2km, N12 3km, N14 3km, N16, N18 5km 

N20, NYL, 10km, N40, N50 5km 

Ilmoittautuminen: 

Viimeistään 25.12.2019 klo 23.59 mennessä www.kilmo.fi  

Osanottomaksu: 

20 €, 16 v. ja nuoret 15 €, 

K-S OP FI22 5543 0120 0986 06 

viite, oman seuran nro, välttämätön 

Lisäinfo: 

www.huima.org 

Tiedustelut: 

Veikko Tarvainen, puh 040 542 1672, veikko.tarvainen@poke.fi 

Tervetuloa! 

Äänekosken Huima ry, hiihtojaosto 

http://www.kilmo.fi/
http://www.huima.org/
mailto:veikko.tarvainen@poke.fi
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B-ikäisten (2001 – 2003) ja C-ikäisten (2004 – 2005) tyttöjen ja 
poikien lentopalloleiri 2. – 4.1.2020 Liikuntakeskus Pajulahdessa 

 
 

TUL:n lentopallojaosto järjestää B- ja C-ikäisille tytöille ja pojille tarkoitetun lentopallolei-
rin (Talvi NUK 1) Liikuntakeskus Pajulahdessa 2. – 4.1.2020. Ilmoittautuminen leirille 
19.12.2019 mennessä. Leirin osanottomaksu laskutetaan osallistujilta leirin jälkeen. 
 
Leirin hinta on 150 euroa / leiriläinen. Hinta sisältää torstain lounaan, päivällisen ja iltapa-
lan, perjantain aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä lauantain aamiaisen ja lou-
naan. Majoittumisessa on käytettävissä liikuntakeskuksen petivaatteet ja pyyhkeet. Muista 
ottaa mukaasi henkilökohtaiset harjoitusvaatteet ja riittävästi muita vaatteita. 
 
Leiri alkaa torstaina 2.1 klo 11.00 lounaalla. Sen jälkeen majoitutaan ja leirin avaus pidetään 
klo 12.00 (luokka Nikkinen). Leiri jatkuu harjoittelulla (Palloilusalit 1. ja 2.).  Leiri päättyy 
lauantaina 4.1. noin klo 12.30. Leirin vetäjinä toimivat jaoston nimeämät liittojoukkueval-
mentajat. Tarkemmat tiedot ohjelmasta jaetaan leirin alussa Pajulahdessa. 
 
Leirille voi osallistua myös seurajoukkueiden valmentajia, jotka voivat toimia apuvalmenta-
jina leirillä. Hinta aikuiselta on 165 euroa, 1hh lisämaksu 30,00 euro / yö. Seuravalmenta-
jien ilmoittautuminen tehdään samalla alla olevalla linkillä, jolla pelaajatkin ilmoittautuvat. 
 
Tällä Pajulahden leirillä tehdään alustavia valintoja TUL:n liittojoukkueisiin, jotka osallistu-
vat toukokuussa 2020 pelattavaan Tarton kv-turnaukseen (2002-03 ja 2004-05 tytöt ja po-
jat) sekä kesäkuussa pelattavaan Puolan turnaukseen (tytöt 2004-) tai vastaaviin kv-
turnauksiin. Joukkueet nimetään ensisijaisesti leiritykseen osallistuneista pelaajista. Lopulli-
set joukkueet valitaan alueellisella (Talvi NUK 2) leirillä 9. – 11.4.2020. Tuo leiripaikka rat-
kaistaan helmikuun 2020 aikana.  
 

Ilmoittautuminen 2. – 4.1.2020 leirille tästä 19.12.2019 mennessä  
 
Leiripaikan yhteystiedot: 
Liikuntakeskus Pajulahti, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, vastaanotto p. 044 7755 313 
 
Tervetuloa! 
 
TUL:n lentopallojaosto 
 

pj. Sakari Vuori  lajipäällikkö Kimmo Kamppila 
sakari.vuori@pp1.inet.fi  kimmo.kamppila@tul.fi  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAza9DTpHJ2DgX13k89zlDXXUG6xW1fUObjZwiw8jTo8XEw/viewform
mailto:sakari.vuori@pp1.inet.fi
mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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TUL:n Talviveneilypäivä 1.2.2020, Turku 

Aika: 

Lauantai 1.2.2020 klo 11.00. 

Paikka: 

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali, Yliopistonkatu 19 B 
Turku, torin reunalla kirkon takana. Pysäköinti Louhen parkkiluolaan 
Läntinen Pitkäkatu 18-14 (katuparkki on epävarmaa torityömaan ta-
kia). Luolasta pääsee hissillä suoraan torin kulmalle. 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu mukaan 15.1.2020 mennessä Tapio Koskiselle osoittee-
seen meriseuraturkuhallitus@gmail.com. 

Ohjelma: 

Tervetulosanat – Tapio Koskinen MST:n pj. 

Kahvi – TUL tarjoaa kahvit heti alkuun. 

Esitelmä – Veneturvallisuuden kehittäminen 

Esitelmä – Iiro Kinnanen; Iiro on SPV:n veneilytoimikunnan jäsen ja 
toiminut toistakymmentä vuotta veneilyalan yritysten myynnin johto-
tehtävissä. Tällä hetkellä Duell Marine myyntijohtajana 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Antero Aho. 

Kokous: 

Esitelmän jälkeen käsitellään päätettävät asiat ja seurojen kuulumiset. 

 

Tervetuloa TUL:n Talviveneilypäivään Turkuun!  

Talviveneilypäivän järjestää Meriseura Turku ry 

mailto:meriseuraturkuhallitus@gmail.com
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TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraanien edulliset Viking Line -
risteilyt jatkuvat jälleen hiihtoloman aikoihin 2020. Tule mukaan TUL:n 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
 

Olemme varanneet risteilyn keskiviikolle helmikuun 19. päivälle Viking 
Amorellalta. Lippujen jako alkaa terminaalin toisessa kerroksessa klo 
8.00. Laiva lähtee klo 8.45. Hinnat sisältävät buffetlounaan ruoka-
juomineen sekä erilliset pullakahvit. 
 

Yhteinen tilaisuutemme on laivan kokoustiloissa klo 10.00 – 11.00, 
jossa käydään läpi ajankohtaisia piirin, alueen ja liiton veteraaniasiois-
ta. Tarjolla on myös laivan runsasta ohjelmaa päivän ja illan aikana. 
Tiedossa on runsaasti ohjelmaa lapsille. 
 
Hinnat ovat: 
 A-hytti/ 1 henk. hytissä vain 40 € 
 A-hytti/ useampi hytissä 30 € 
 Lapset 6 – 11 vuotta 12 € 
 Alle 6-vuotiaat ilmaiseksi 
 
 
 

Varaukset tehtävä ehdottomasti 31.1.2020 mennessä! Varaukset 
Hannalle p. 050 60818 tai hanna.s.lehtonen@gmail.com  
 

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

Tervetuloa mukaan!   Veteraanijaosto 

 
 
     

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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T U R K U 
15.3.2020 

 
 
 

www.tul.fi/tapahtumat/lapset-ja-nuoret/tul-joy-games 
TUL:n Varsinais-Suomen piiri ry 

 
Tiedustelut: p. 0415475423, kimmo.kamppila@tul.fi 

mailto:kimmo.kamppila@tul.fi
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TJG tanssikilpailut 

Aika:   Sunnuntai 15.3.2020 

Paikka:   Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, Turku  

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, ryhmätanssi ja showtanssi (kilpailevat kaikki sa-

massa sarjassa) 

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: Soolojen ja duojen osalta TUL:n disco- ja showtanssin mestaruus-

kilpailujen säännöt osoitteessa tul.fi/lajit/voimistelu-ja-tanssi 

Ryhmien osalta TJG tanssikilpailun säännöt 

https://tul.fi/wp-content/uploads/2019/01/TGJ-tanssikilpailun-

s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf 

Vakuutus: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 

Ilmoittautuminen: 7.2.2020 klo 24.00 mennessä: tul.fi/tul-joy-games 

Osallistumismaksut: TUL:n jäsenseurat: 90 €/joukkue, 45 €/pari (duo), 25 €/soolo 

Muut ryhmät: 110 €/joukkue, 55 €/pari (duo), 30 €/soolo 

 Osallistumismaksu on maksettava 7.2.2020 mennessä,  

JÄLKI-ILMOITTAUTUMISET TUPLAMAKSU 

TUL ry:n tilille FI71 5541 2820 0000 90 

Merkitse viesti: TJG/seura sekä joukkue(et), duo(t) tai soolo(t) 

Musiikki: Musiikki tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen 

tuljoygames@tul.fi  

Tiedustelut: TUL:n Varsinais-Suomen piiri, Mia Salonen mia.salonen@gmail.com  

Järjestäjä: TUL:n Varsinais-Suomen piiri ry 

Tapahtumasivu: tul.fi/tul-joy-games 

http://tul.fi/lajit/voimistelu-ja-tanssi
https://tul.fi/wp-content/uploads/2019/01/TGJ-tanssikilpailun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://tul.fi/wp-content/uploads/2019/01/TGJ-tanssikilpailun-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://tul.fi/tapahtumat/lapset-ja-nuoret/tul-joy-games/
mailto:tuljoygames@tul.fi
mailto:mia.salonen@gmail.com
https://tul.fi/tapahtumat/lapset-ja-nuoret/tul-joy-games/
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Käsikirjoitus: Robert Thomas Ohjaus: Laura Hurme 

Eletään 1950 -lukua ja naisvoittoinen perhe on valmistautumassa talon palvelus-

väen kanssa joulun viettoon. Rauha kuitenkin rikkoutuu, kun perheen isä löyde-
tään murhattuna, ja taloon lukkojen taakse jäävät läheiset alkavat pohtia syylli-

sen henkilöllisyyttä. 

Mikseivät pihalla olevat koirat haukkuneet murhaajalle? Missä vaiheessa tappaja 

on ehtinyt katkaista puhelinjohdot? Onko syyllinen sittenkin ollut talossa koko 

ajan? 

Tarinan edetessä kaikki talon naiset joutuvat vuorollaan kyseenalaiseen valoon, 

kun salaisuudet ja epämääräiset motiivit paljastuvat. Odottamaton loppuratkaisu 

yllättää talon asukkaiden lisäksi myös katsojan. 

Kahdeksan naista täyttää kaikki rikosnäytelmän kriteerit, missä ajankuva aiheut-

taa niin kihelmöivää jännitystä kuin komediallisia reaktioitakin. 

Sitovat varaukset 28.2.2020 mennessä Hannalle p. 050 60818 tai 

hanna.s.lehtonen@gmail.com Teatterilipun hinta on 22 euroa. 
(Kuva ja näytelmäkuvaus: Kaarina-Teatteri) 

 

 
Tervetuloa mukaan!  

Veteraanijaosto 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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Keväinen Saksan ja Puolan matka 4. – 11.4.2020 
 

Tervetuloa mukaan TUL:n Varsinais-Suomen piirin veteraanijaoston järjestämälle ja 

yhteistyössä Launokorpi Oy:n kanssa toteuttamalle laiva-, bussi- ja lentomatkalle ke-

väiseen Keski-Eurooppaan. Matkan kesto on lauantaista lauantaihin 4.–11.4.2020.  

 

Matkalla tutustumme etenkin kahteen merkittävään kaupunkiin: Berliiniin ja Krako-

vaan. Maaseudulla ihailemme kauniita maisemia risteillen pikku-Venetsiassa. Karako-

van kuuluisat nähtävyydet kuten Wieliczkan suolakaivos ja Auschwitzin keskitysleiri 

kuuluvat myös ohjelmaan. 

 

Matkamme kulkee Helsingistä Finnlinesin laivalla Saksan Travemünden (yöpyminen 

Schwerinissä) kautta Berliiniin, jossa tutustumme kaupungin päänähtävyyksiin.  Vie-

tämme yhden yön myös Berliinissä (Mercure Hotel Berlin Mitte). Seuraavana aamuna 

jatkamme UNESCON biosfäärialueeksi nimettyyn Spreewaldiin. Sieltä löytyy uskoma-

ton määrä pieniä kanaaleita ja aluetta nimitetään pikku-Venetsiaksi. Meillä on ohjel-

massa mm. kanavaristeily ja vierailu olutpanimoon. Iltapäivällä jatkamme kohti Puolaa 

ja majoitumme Wrocklawin kaupunkiin (Hotel HP Park Plaza). 

 

Aamiaisen jälkeen jatkamme Krakovaan, jossa vietämme seuraavat kolme yötä (Best 

Western Plus Krakow Old Town). Tutustumme ihanaan Krakovaan ja teemme retket 

sen kuuluisiin nähtävyyksiin (Wavelin linna, Wieliczkan suolakaivos ja Auschwitz). Pa-

laamme lauantaina Finnairin lennolla Helsinkiin, josta tulemme bussilla Turkuun.  

 

Matkaan sisältyy: puolihoitoruokailut, menomatkan bussi- ja laivamatkat (laivalla täy-

sihoitoateriapaketti), paluumatkan lento ja bussikuljetukset, majoitukset, sisäänpääsyt 

ja opastukset kohteissa, kanavaristeily ja matkanjohtajan palvelut.  
 

HINTA: 1330 euroa / hlö, lisämaksusta yhden hengen huone 270 €. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 6.1.2020 mennessä Hannalle p. 050 60818 tai sähköpostilla 

hanna.s.lehtonen@gmail.com  
 

Varausmaksu 250 € tulee maksaa piirin tilille FI65 5710 7020 0246 96 ilmoittautumisen 

yhteydessä 6.1.2020 mennessä. Loppumaksu matkan hinnasta tulee maksaa piirin tilil-

le 1.3.2020 mennessä. Tervetuloa mukaan! 

 
Veteraanijaosto 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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Viikinsaaren kesäteatterissa nähdään kesällä 
2020 musiikkikomedia Tulitikkuja lainaa-

massa. Tulitikkuja lainaamassa on ratkirie-
mukas tarina kahden veijarin Antti Ihalaisen 

ja Jussi Vatasen tulitikkujen, kihlojen ja por-
saan hankintamatkasta. 

 
Klassikkonäytelmää tähdittävät mm. tv-sarja 
Aallonmurtajan Turkka Mastomäki, Salatut 

elämät-sarjasta tuttu Anneli Ranta ja mm. 
Maalaiskomedioista tuttu Jarkko Tiainen. 

Esityksen ohjaa Hanno Eskola. 

 
Näytelmässä liikutaan vallattomalla 1920-
luvulla ja musiikkina tullaan kuulemaan mm. 

Alfred J. Tannerin iskelmiä. Musiikin sovittaa 
tamperelainen pianistivelho Arto Piispanen. 

 
Lähtö Turusta on torstaina 30.7. klo 9.00 Veritas-stadionilta ja klo 9.15 

Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta. 
 

Teatterimatkan hinta on vain 75 euroa, sisältäen teatterilipun, ruokailun ennen 
näytöstä Viikinsaaressa ja kuljetukset. Mukaan mahtuu 40 nopeinta. 

 
Maksu TUL:n Varsinais-Suomen piirin tilille FI65 5710 7020 0246 96 ilmoittautu-

misen yhteydessä tai muuten ilmoittautuessa sovittavalla tavalla. 
 

Sitovat varaukset 31.3.2020 mennessä Hannalle p. 050 60818 tai 

hanna.s.lehtonen@gmail.com 
Kuvat ja logot: Viikinsaaren kesäteatteri 

 

Tervetuloa mukaan!  

 

Veteraanijaosto 

 

mailto:hanna.s.lehtonen@gmail.com
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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 tai kimmo.kamppila@tul.fi  
 

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

 
Helmikuu nro 1 3.2.2020 20.1.2020 

Maaliskuu nro 2 9.3.2020 24.2.2020 

Toukokuu nro 3 11.5.2020 27.4.2020 

Elokuu nro 4 24.8.2020 10.8.2020 

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 
 

Joulukuu 
2.12. Seuratiedote TUL´mukka 6/2019 ilmestyy 
6.12. Joulumyyjäiset Ilmaristen Metsäpirtillä, Lieto 
7. – 8.12. TUL:n avoimet JV-mestaruuskilpailut, Tampere 
11.12. Veteraanien joulujuhla, Rientola 
12.12. Joulumarkkinat, Rientola 
16. – 17.12. Esitykset kuntoon Powerpoint-ohjelmalla, TSL Turku 
17.12. Seuratuen hakuaika päättyy 
 

Tammikuu 
2. – 4.1. B- ja C-junioreiden lentopalloleiri, Pajulahti 
vk 1 Lentopallon Talvisarja starttaa kevätkauteen 
11. – 12.1. JV-kutsuleiri, Kisakeskus 
30.1. Järjestyksenvalvojakurssi (40h) alkaa, TSL Turku 
keskiviikkoisin Sarjahiihdot, Ilmaristen Metsäpirtti, Lieto 
 

Helmikuu 
1.2. TUL:n Talviveneilypäivä, Turku 
2.2. Piirin TUL:n päivän juhla, Urheilutalo Rientola, Turku 
3.2. Seuratiedote TUL´mukka 1/2020 ilmestyy 
8.2. TUL:n avoimet Ryhmätanssikilpailut, Tampere 
19. – 20.2. Piirin talvilomaristeily, Viking Amorella 
28.2. Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h), TSL Turku 
keskiviikkoisin Sarjahiihdot, Ilmaristen Metsäpirtti, Lieto 
 

Maaliskuu 
6. – 8.3. Talvileiri, Sauvon Ahtela 
9.3. Seuratiedote TUL´mukka 2/2020 ilmestyy 
15.3. TUL Joy Games – tanssikilpailut, Kupittaan urheiluhalli, Turku 
22.3. Teatteriretki Kaarina-Teatteri, Kahdeksan naista 
28.3. Ohjaamisen perusteet -kurssi, Kaarina 
28.3. Yhdistyksen hallinnon ja talouden perusteet -kurssi, TSL Turku 
keskiviikkoisin Sarjahiihdot, Ilmaristen Metsäpirtti, Lieto 
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Yhteistyössä 
mukana 

2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    


