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TUL100 TAPAHTUMAVIIKONLOPPU 13.-16.6.2019
Seurojen lippuja esille 15.6.2019 pääjuhlaan
Perinteinen marssi pääjuhlassa on vaihtunut lippukulkueeksi jäähallissa. Lippulinnaan on
siis tavoite saada mahdollisimman monta TUL seuran lippua sekä niiden kantajat.
Kansainväliset liput kuuluvat myös kulkueeseen.
Lippulinna toteutetaan lauantaina 15.6.2019 klo 18.30 ja on ensimmäinen osuus koko
pääjuhlan ”Joukkojen juhla” ohjelmasta. Mikäli lipunkantaja esiintyy pääjuhlaan
ohjelmassa, ei se haittaa, he ehtivät kyllä mainiosti siirtymään paikalleen ennen ohjelman
alkua. Lipunkantajan pukeutumisessa olisi hyvä ottaa huomioon tapahtuman juhlallisuus.
Lipun kantaja myös pääsee katsomaan Joukkojen juhla esitystä maksutta (hinta 21,50e).
Mikäli seuranne haluaa olla osana tätä hienoa lippukulkuetta ja samalla TUL100
tapahtumaviikonlopun pääjuhlaa, ilmoitattehan seuranne ja lipunkantajan nimen
perjantaihin 26.4.2019 mennessä aluetoimistolle jarvi-suomi@tul.fi tai 050
3448270/Johanna.

*******************************************************************************************************

Lähde katsomaan pääjuhla Joukkojen juhla Helsingin jäähallille!
Osta liput ajoissa ainutlaatuiseen pääjuhlaan lippu.fi. tai Lippu.fin myyntipisteistä eri
puolilta Suomea (mm. R-kioskeista). Parhaat paikat myydään nyt!
Aikuisten lippu 21,50€, lapset 4-15 v. 11,50€, alle 4 v. lapset sylissä maksutta.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi TUL100 tapahtumaviikonlopun
toteuttamiseen
Tapahtumaviikonloppuun 14.-16.6.2019 Helsinkiin odotetaan tuhansia kävijöitä. Jotta
viikonlopusta saadaan upea ja toimiva kokemus jokaiselle osallistujalle, tarvitsemme
joukon vapaaehtoisia huolehtimaan monenlaisista tehtävistä viikonlopun aikana.
Vapaaehtoistoimintaan voivat ilmoittautua mukaan kaikki yli 15-vuotiaat henkilöt.
Kokemusta vapaaehtoistyöstä tai liikunnasta ei tarvita. Riittää, että olet innostunut
järjestämään kanssamme ikimuistoista tapahtumaa. Vapaaehtoisille on tarjolla
monenlaisia työtehtäviä tapahtuman kaikilla sektoreilla, aina tapahtuman rakentamisesta
kuvaamiseen.
Lisätietoja työtehtävistä yms. osoitteessa https://tul.fi/tul-100/tapahtumaviikonlopunosallistujille/vapaaehtoisille/
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 15.5.2019 mennessä tällä lomakkeella.
*******************************************************************************************************

TUL100 paitoja, tuotteita ja TUL kirja tilattavissa
TUL100-juhlavuoden paidat, pikeepaidat ja hupparit ovat myynnissä Spreadshirtpalvelussa. Tarjolla on vaatteita eri väreissä niin miesten, naisten kuin lastenkin malleissa.
Paidat löytyy osoitteesta: https://www.spreadshirt.fi/user/TUL+ry (löydät kaikki tuotteet
klikkailemalla eri kategorioita)
Muut TUL100- ja TUL-tuotteet ovat myynnissä osoitteessa https://tul.fi/puoti/
Saatavilla on muun muassa kasseja, avainnauhoja, sateenvarjoja ja pipoja.
TUL liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa -kirja
Valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori Seppo
Hentilän kirjoittama kirja TUL:n satavuotisesta historiasta julkaistaan 10.5.2019. TUL
liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa – Suomen Työväen Urheiluliitto 1919–2019 -teos on
tilattavissa ennakkoon TUL:n verkkosivujen kautta. Kirjan hinta on 49,90 euroa.
Tilaa kirja lomakkeella TÄSTÄ.

****************************************************************************************
Majoitus ja ruokailu
Koulumajoituksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu 30.4.2019 asti, joten vielä ehtii
edullisen majoituksen varata ryhmille. (Hinta 20e/hlö/yö, sisältäen aamupalan).

Myös muiden majoitusvaihtoehtojen (hotelllit, hostellit, leirintäalue) tarjoushintojen
voimassaolo päättyy pian.
Perjantaina 14.6. ja lauantaina 15.6. voit nauttia herkullisen lounaan yhdessä muiden
TUL:n, liikunnan ja urheilun ystävien kanssa Helsingin Jäähallilla (Nordenskiöldinkatu 1113). Lounas maksaa 11 €/päivä. Varaa lounas itsellesi tai ryhmälle sähköisellä lomakkeella
mahdollisimman pian, viimeistään 15.5.2019. Varaa majoitus ja ruokailu:
tul.fi/tul100majoitus
*******************************************************************************************************

Lajit tapahtumaviikonloppuna 13.-16.6.2019

Seurojen tapahtumia
Tapahtumat ovat alueellisia TUL100 tapahtumia
Av TUL:n Savon piirin pilkkimestaruuskilpailut 14.4.2019, Joroinen
Leppävirran Urheilijat 90 v. juhlakisa
Joroisten Venerannassa sunnuntaina 14.4.2019 klo 11.00
Kilpailun sarjat: N/Myl ,65v ja joukkueet N/M
Osanottomaksu 10 euroa kilpailija. Joukkuemaksua ei ole.
Ilmoittautuminen paikan päällä. Lisätiedot Jorma Rajakannas 040 5287131.
*******************************************************************************************************
Avoimet TUL:n aikuisurheilijoiden mestaruuskilpailut yleisurheilussa ja TUL JärviSuomen mestaruuskilpailut sarjoissa 17 v. - N/Myl
Aika: 25.-26.5.2019 klo 12.00
Paikka: Leppävirta, järj. Leppävirran Urheilijat
Lajit:
Lisätietoja kisapäivien lajeista osoitteessa:
http://www.lepu.fi/?Kilpailukalenteri:Kilpailukutsut
Ilmoittautuminen 15.5.2019 mennessä: Jorma Rajakannas, jr.lepu@gmail.com. Puhelin
040 5287131.
Osanottomaksu 10 euroa laji. Maksetaan Leppävirran Urheilijat Fi78 5230 0120 0177 78.
Ilm. päivään mennessä. Jälki-ilmoittautuminen 15 euroa laji.
*******************************************************************************************************
Jyväskylä Cup 8.-9.6.2019
Jyväskylä Cup on haastetason turnaus, joka kerää yli 100 joukkuetta Jyväskylään ympäri
Suomen.
Nyt myös tyttöjen sarjoja tarjolla!
Ottelut pelataan hyväkuntoisilla nurmi- tai tekonurmikentillä. Turnauksen keskus
on Palokassa ja Palokan koululla sijaitsee turnauskanslia.
14.4. mennessä Ilmoittautuminen, ateriatilaukset, maksut ja majoitusvaraukset
Lisätietoja: https://www.jyvaskylacup.fi/info-2019/
*******************************************************************************************************

XXXIII Mikkeli turnaus 29.-30.6.2019
Mikkeli Turnaus on yksi Suomen perinteikkäimpiä juniorijalkapalloturnauksia ja
vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten jalkapalloperheiden turnauskalentereissa. Jo yli
kolmen vuosikymmenen aikana on turnaukseen osallistunut runsas määrä pelaajia
kotimaisista ja ulkomaisista seuroista. Raviradan upea kenttäalue monipuolisine
palveluineen tarjoaa jälleen kerran upeat puitteet turnaukselle.
Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään Mikkeliin!
Ilmoittautuminen 30.4.2019 mennessä.
Lisätiedot osoitteesta: http://www.mikkelinkissat.net/uutiset/109375/xxxiii-mikkeli-turnaus29-30-6-2019

*******************************************************************************************************

Leiriohjaajakurssi lauantaina 4.5.2019 Jyväskylässä
Leiriohjaajakurssi antaa sinulle perusvalmiudet toimia lasten- ja nuorten leirillä ohjaajana.
Saat käytännön harjoitusta mm. ohjaamisesta ja leirin suunnittelusta.
Paikka: TUL Järvi-Suomi ry:n toimisto, Kalevankatu 4 krs. 3
Aika: Lauantai 4.5 klo 11:00-19:00
Kenelle: v.2004 ja ennen syntyneille
Kouluttaja: Markus Niska
Hinta: 65 euroa (sisältää leiriohjaaja oppaan, ruokailun, kahvit ja todistuksen),
hinta ei TUL seuroille 80 euroa

ILMOITTAUTUMISET: 13.4.2019 mennessä
puh. 050 3448270/ johanna.nekkonen@tul.fi

TUL Järvi-Suomen ansiomerkit
Aluejärjestön hallitus myöntää ansiomerkkejä suomalaisen liikunnan ja urheilun
kansalaistoiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan hyväksi tehdystä työstä.
Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille tunnustukseksi paikallisella, alueellisella tai
valtakunnallisella tasolla liikunnan kansalaistoiminnan piirissä tehdystä työstä lasten ja
nuorten liikunnan, aikuisten harraste- ja terveysliikunnan, kilpa- ja huippu-urheilun,
koululais- ja opiskelijaliikunnan, erityisliikunnan, liikunnan järjestötoiminnan tai muun
liikuntaa edistävän toiminnan hyväksi.
TUL Järvi-Suomi ry:n Kultainen ansiomerkki myönnetään merkittävästä, vähintään
kymmenen (10) vuotta kestäneestä työstä suomalaisen liikunnan ja urheilun
kansalaistoiminnan valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Erityisestä
syystä ansiomerkki voidaan myöntää myös saavutuksesta tai tehtävästä, millä on ollut
suuri vaikutus järvisuomalaiseen urheilu- ja liikuntaelämään.
Aluejärjestön Hopeinen ansiomerkki myönnetään merkittävästä, vähintään viisi (5) vuotta
kestäneestä työstä suomalaisen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan
valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Erityisestä syystä ansiomerkki
voidaan myöntää myös saavutuksesta tai tehtävästä, millä on ollut suuri vaikutus
järvisuomalaiseen, piirikohtaiseen tai paikalliseen urheilu- ja liikuntaelämään.
Ansiomerkkejä voidaan hakea oheisella lomakkeella.
Ansiomerkkiehdotukset tulee lähettää TUL Järvi-Suomi ry:n hallitukselle hyvissä ajoin
ennen ajateltua luovutustilaisuutta. Tulleet ehdotukset käsitellään aluejärjestön hallituksen
kokouksissa.
Ansiomerkit numeroidaan ja myönnetyistä merkeistä pidetään luetteloa, mikä sijoitetaan
myös alueen kotisivuille.
Kadonneen tilalle voidaan luovuttaa uusi ansiomerkki siten, että kustannuksista vastaa
merkin saaja.

Ansiomerkkien hinnoittelu
Kultainen ansiomerkki: kolmekymmentä (30) euroa, ei jäsenet neljäkymmentä (40) euroa,
sisältäen ansiomerkin ja kehystetyn kunniakirjan.
Hopeinen ansiomerkki: kaksikymmentä (20) euroa, ei jäsenet kolmekymmentä (30) euroa,
sisältäen ansiomerkin ja kehystetyn kunniakirjan.
Aluejärjestön hallituksen kokousten päätöksiin pohjautuen ansiomerkkejä voidaan
luovuttaa myös maksuttomasti.
Hinnoittelua voidaan tarkentaa esille nousevan tarpeen mukaan aluejärjestön hallituksen
kokouksen päätöksellä.

TUL Järvi-Suomi ry - TOIMINTAKALENTERIA 2019 (päivitetty 8.4.2019)
*- tähdellä merkatut ovat myös alueellisia TUL100 tapahtumia.
Huhtikuu
*13.4.2019 Av. TUL Järvi-Suomen voimanoston mestaruuskilpailut, Savonlinnan Jyry, Savonlinna
14.4.2019 Avoimet TUL:n Savon pm pilkit, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
*16.4.2019 Savon piirikokous TUL:n 100 v. juhlaistuntona, Pieksämäki
*25.4.2019 Keski-Suomen piirikokous TUL:n 100 v. juhlaistuntona, Jyväskylä
*25.4.2019 Kuvansin Kuohun 74. Halkijuoksu, Joroinen
*26.4.2019 Paini-Ässät 55 v - TUL 100, Jyväskylä
27.4.2019 Avoimet TUL:n Savon pm maastot, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
Toukokuu
*5.5.2019 Siltojen Safari, Varkauden Kuntoliikunta, Varkaus
12.5.2019 Avoimet TUL:n Savon pm rantaonginnan kilpailut, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
*17.5.2019 PAVE – Warkaus JK miesten 3. divisioonan ottelu, Iisalmi
19.5.2019 Avoimet TUL:n Savon pm vauhditon moukarinheitto, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
*25.-26.5.2019 Aikuisten TUL:n mestaruuskilpailut (30-100 v.) ja avoimet Järvi-Suomen
mestaruuskilpailut yleisurheilussa (17 v. -yleiset sarjat), Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
*25.5.2019 Taren muistokilpailut, Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät, Jyväskylä
Kesäkuu
13.6. TUL:n Veteraanitapaaminen, Helsinki
13.-16.6.2019 TUL100 tapahtumaviikonloppu, Helsinki
16.6.2019 Liittokokous, Helsinki
*8.-9.6.2019 Jyväskylä Cup, Jyväskylän Pallokerho, Jyväskylä
*8.6.2019 Vauhtia ja TUL toimintaa yli 100 vuotta, Mikkeli
*8.6.2019 Kuopion Elo 100 v., Kuopio
*16.6.2019 Kuperkeikan Suomen Mestaruuskilpailut – Vekara Varkaus, Varkaus
*29-30.6.2019 XXXIII Mikkeli Turnaus, Mikkelin Kissat, Mikkeli
Heinäkuu
*11.-15.7.2019 Järvisuomalaisia Viron urheilun kesäpäiville
*13.7.2019 Päijänteen Palvipäivien Rantapainit Korpilahdella, Jyvässeudun Paini-Ässät, Jyväskylä
*Savonlinnan Jyryn 110-vuotisjuhlakisat yleisurheilussa, kesä-elokuu 2019
Elokuu
*3.-4.8.2019 Avoimet TUL:n pyöräilyn mestaruuskilpailut, Punkaharjun Ponsi, Punkaharju
*3.8.2019 Jalkapallotapahtuma, Säynätsalon Riento, Jyväskylä
*4.8.2019 Warkaus JK – JPS miesten 3. divisioonan jalkapallo-ottelun, Varkaus
*12.8.2019 Lasten urheilutapahtuma, Säynätsalon Riento, Jyväskylä
*17.8.2019 Mökkilajien I olympialaiset, Joroisten Jyske, Joroinen
*18.8.2019 Rantapainin Suomen mestaruuskilpailut, Jyvässeudun Paini-Ässät, Jyväskylä
24.8.2019 Avoimet TUL:n rullahiihdon, -luistelun, -sauvaluistelun ja kickbiken SM kisat,
Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
31.8. Painonnoston avoimet TUL Järvi-Suomen mestaruuskilpailut, Keljon Viesti, Jyväskylä
Syyskuu
Liikkeelle! -kuntokampanja ja askelkisa
*7.-8.9.2019 Avoimet TUL Järvi-Suomen Kyvyt Esiin kilpailut (8-15 v.), Leppävirran Urheilijat,
Leppävirta
*7.-8.9.2019 Jalkapallon tyttöjen Hippo-turnaus, Jyväskylän Pallokerho, Jyväskylä
*14.-15.9.2019 TUL100 avoin koripallomestaruusturnaus miehet ja naiset, TUL Koripallojaosto ja
JBA, Jyväskylä
*15.9.2019 TUL Järvi-Suomen Heitto-ottelut, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
*27.9.2019 Kuvansin Kuohun 29. yöjuoksu, Joroinen

*27.-29.9.2019 Nuorten hiihtoleiri, TUL hiihtojaosto ja Leppävirran Urheilijat, Leppävirta

Lokakuu
TUL Joy Games, Pori
*12.10.2019 Alueellinen TUL Järvi-Suomen juhlaseminaari seuratoimijoille
*19.10.2019 Vapaapainin avoimet TUL Järvi-Suomen mestaruuskilpailut, Vaajakosken Kuohu,
Jyväskylä
*20.10.2019 Painiohjaajien koulutuspäivä, Jyväskylä
Marraskuu
3.11. Avoimet TUL:n Savon pm laituripilkit, Leppävirran Urheilijat, Leppävirta
Joulukuu
* Viron Tartto, TUL - Tartto - Jõud 30 v. juhlamatka, TUL Järvi-Suomi

