
JOUKKOJEN JUHLA -pääjuhlanäytökseen ilmoittautuminen 
 

ILMOITTAUDU liittojuhlan pääjuhlanäytökseen – tulossa on kokemus vailla vertaa! 

Joukkojen Juhla – TUL 100 pääjuhlakokonaisuus (15.6.2019) etenee historiaan liittyvien 

kohtausten kautta kohti tulevaisuutta. Juhlasta tehdään näyttävä kokonaisuus, johon 

kaikki voivat osallistua joko esiintyjinä tai katsojina. Juhla yhdistää yhteiseen näytökseen 

voimistelijat, urheilijat ja kuntoilijat. 

Periaatteena on, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua yhteisölliseen 

tapahtumaan ja läsnä olemalla saada ainutlaatuinen kokemus yhdessä muiden kanssa. 

Saamme tälle näytökselle ja kaikille ohjelman osille näyttävät puitteet, kun päänäyttämö 

Helsingin jäähalli muuntuu juhla-areenaksi. 

Upea musiikki, valosuunnittelu ja puvustus sekä ainutkertaiset koreografiat ja käsikirjoitus 

antavat oikean liikunta- ja urheilujuhlan tunnelman. Kokonaisuus on valmis ja 

yhdessäolon tunne täydellinen, kun jäähallin areenan täyttää yli 2000 esiintyjää ja 

katsomon täyteinen yleisö! Teemme näin yhdessä ainutlaatuisen VUOSISADAN 

JUHLAN! 

Pääsuunnittelijat: Tuula Linnusmäki ja Minna Saari Sävellys: Kimmo Pohjonen 

Puvustus suunnitellaan niin, että halukkailla on mahdollisuus kustannusten ja puvun 

vaihtojen puolesta osallistua useampaankin kohtaukseen. Esityksen kesto on noin 1,5 

tuntia. 

Ilmoittautumisaikataulu: 

1. Ennakkoilmoittautumisarviot seuroilta 30.9.2018 piirien toiminnanjohtajille. 

2. Alustavat arviot seuroilta 15.11.2018 (myöhemmin nettilomakkeella). 

3. Sitovat ilmoittautumiset seuroilta 15.12.2018 (myöhemmin nettilomakkeella). 

4. Ohjelmakohtaiset pukutilaukset seuroilta 5.1.2019 (myöhemmin lomakkeella). 

 

Joukkojen juhlan harjoitukset: (Piiri hakee seuroista ohjelmakohtaisia ohjaajia!) 

1. Opetusharjoitus 6. – 7.10.2018 Tampereella 

2. Opetusharjoitus tammikuu 2019 Tampereella 

3. TUL:n Varsinais-Suomen piiri järjestää tammikuusta 2019 alkaen harjoituksia 

Turussa. TUL:n Varsinais-Suomen piiri maksaa jokaisen piirissä jotain ohjelmaa 

opettavan seuraohjaajan julkisen liikenteen matkakulut Tampereen 

opetustilaisuuksiin sekä matkakulut, joita heille syntyy ko. ohjelmaa opetettaessa 

piirin alueella (matkalaskua/lippukuitteja vastaan). Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

piiriohjaajaksi Kimmo Kamppila, kimmo.kamppila@tul.fi 30.9. mennessä. 

Ilmoittakaa alustava arvio seuranne osallistujista ohjelmittain 30.9. mennessä 

piiriin, kimmo.kamppila@tul.fi, p. 0415475423. 
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JOUKKOJEN JUHLAN KOHTAUKSET I – IV 

I kohtaus, 1919 Suomen Työväen Urheiluliiton synty; Valot ja varjot 

Osallistujista muodostetaan areenan päätyreunoille työväki (100 + 100), joka on lavalla koko 

esityksen ajan tehden "työtä”. Työtä tehdään istuen. Koreografia: Tuula Linnusmäki, Minna 

Saari ja Mariikka Kakko  

KOHTAUS SOPII KAIKILLE. 
 

II Kohtaus, Ensimmäisen liittojuhlan aikaan 1927 

Naisten ohjelma. Koreografia Piia Hannila ja Tonja Manninen. 

Miesten ohjelma. Koreografia Mariikka Kakko 

Ohjelmat ovat tuulahduksia menneestä ja kun haluta kokea historian hipaisun olkapäälläsi. 

Ohjelmat esittelevät viitteellisesti vuoden 1927 naisten ja miesten kenttäohjelmia. 

KOHTAUKSET SOPIVAT KAIKENIKÄISILLE MIEHILLE JA NAISILLE, JOTKA OVAT 

AIEMMIN HARRASTANEET LIIKUNTAA.  

 

III Kohtaus, Sodan varjo 

Miesten ohjelma. Joukkojen koreografia. Koreografia Mariikka Kakko. KOHTAUS SOPII 

KAIKILLE MIEHILLE. 

Äidit ja lapset. Herkkä yhteinen hetki, jossa n.20 äiti/lapsi paria tekevät oman ohjelmansa 

valospotissa. Koreografia Tuula Linnusmäki, Minna Saari ja Mariikka Kakko.                                                                                                                     

SOPII KAIKILLE, lapset 2-5v. Ohjelma jatkuu seuraavassa aikuinen lapsi ohjelmassa. 

IV Kohtaus, Yhtenäisyyden aikaan; Voimakkaan kasvun, hyvinvoinnin ja rakentamisen aikaan  

Aikuinen-lapsi ohjelma. 

Äiti/lapsi ohjelma laajenee valoisaksi monien aikuinen/lapsi parien ohjelmaksi. Koreografia Sanna 

Räisänen. 

OHJELMA SOPII KAIKILLE, lapset 2-5v. 

Lasten ohjelma. Riehakas, leikkisä ja iloinen koreografia. Koreografia Kati Matinlauri ja Mirva 

Saarela. 

OHJELMA SOPII yli 6-vuotiaille lapsille. 

Kuntoilijoiden ohjelma. Koreografia kuvaa seesteistä kasvun ja ilon aikaa, yhdessä tekemistä ja 

rakentamista, päättäväisyyttä ja luottamusta tulevaisuuteen. Koreografia Marita Hellberg ja Eeva-

Liisa Hämäläinen.  

OHJELMA SOPII kaikille naisille ja miehille 

Naisten ohjelma. Liittojuhla 1946: Kisa ja työ kättä lyö. Taimi Hirvosen koreografia. 

Taimi Hirvosen suunnitteleman naisten ohjelman viimeinen osa, joka valmistui Työväen marssin 

säveliin. Juhlan ainoa autenttinen koreografia, jonka musiikista vastaa Työväen soittokunnat ja 

kuoro. 

OHJELMA SOPII kaikille naisille, jotka ovat aiemmin harrastaneet voimisteluliikuntaa. 



JOUKKOJEN JUHLAN KOHTAUKSET V – VI 

 

V Kohtaus, Lajien voimaa 

Urheiluosio, jossa TUL:n urheilu esittäytyy. Ohjelma koostuu lajinomaisista harjoitteista sekä 

projisoinneista eri urheilijoista ja lajeista. Tavoitteena on saada esittelyt ainakin 

yleisurheilusta, talvilajeista, pyöräilystä, palloilulajeista, painista, judosta, painonnostosta, 

nyrkkeilystä. Myös kaikki muut TUL:n lajit otetaan mukaan tähän kokonaisuuteen.  

SOPII KAIKENIKÄISILLE URHEILIJOILLE. 

Voimistelu, näyttävä ohjelma, koreografia Riku Koivunen. Permanto- ohjelma 

kaikenikäisille 

Joukkuevoimistelu, taidokas näytösohjelma. Koreografia Viivi ja Ninni Ylönen.  

Ohjelma yli 12-vuotiaille joukkuevoimistelijoille.  

 

Sekä TUL:n voimistelun huippunimet Minetit ja Jouki Tikkanen 

 

VI Kohtaus, Kohti seuraavaa vuosisataa; Yhteisessä ketjussa 

Nuorten ohjelma. Ennakkoluuloton ja vahva nuorille suunnattu koreografia, joka liittää 

nuoret uudistuneeseen perinteen ketjuun.  Koreografia Mimmi Marjamaa. SOPII YLI 12-

VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE. 

 

VII Kohtaus, Juhlat 

Naiset. Juhlava ja tanssillinen koreografia. Koreografia Aira Ikonen.  

SOPII LIIKUNTAA HARRASTANEILLE ERI IKÄISILLE NAISILLE. 

 

Päätöskoreografia, johon osallistuvat kaikki esiintyjät. Koreografia Tuula Linnusmäki, Minna 

Saari, Aira Ikonen ja Mariikka Kakko 

Viimeiseksi lavalle jäävät työtätekevät työläiset. Sukupolvemme työ jää ja jatkuu kohti 

seuraavaa vuosisataa. 

 

Pääjuhlanäytöksen ohjelmiin liittyvät tiedustelut: 

Tuula Linnusmäki ja Aira Ikonen, aira.ikonen@tul.fi, p. 0400 594 880. 
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