


Juhlavuoden juhlallisuudet käynnistyvät kahden eri tilaisuuden voimin 
pe 25.1 ja la 26.1 tammikuuta Koiton salissa Helsingissä Teatteri Forumin 
tiloissa – paikassa, jossa TUL perustettiin tasan 100-vuotta sitten.

56-perustajaseuraa allekirjoittaa juhlallisesti sopimuksen 
jatkaa TUL: laadukasta toimintaa seuraavat 100 vuotta



Juhlaviikonloppu alkaa Helsingin kaupunginteatterilla
järjestettävällä Teatterigaalalla!

Teatterigaalassa esiintyvät TUL:n eri lajien voimisteluhuiput upeissa koreografioissa.

Tapahtumaviikonloppu 14.6.–16.6.2019 on 
juhlavuoden kohokohta 

https://tul.fi/tul100_teatterigaala/


Joukkojen juhla 15.6.19

Pääjuhlanäytös Helsingin jäähallissa 15.6.2019 klo 18.30–20.30 on kunnianosoitus TUL:n 
rakentajille, voimistelijoille ja urheilijoille. Joukkojen juhla on ammattilaisten suunnittelema 
kokonaistaideteos, jonka keskeisiä elementtejä liikunnallisten kohtausten lisäksi ovat musiikki, 
valo, projisoinnit ja visuaalisuus. Juhlan kokonaisuus etenee historiaan liittyvien kohtausten 
kautta kohti tulevaisuutta.

Ohjaus: 
Minna Saari ja 
Tuula Linnusmäki

Musiikin sävellys: 
Kimmo Pohjonen

Valosuunnittelu: 
Petri Tuhkanen

https://tul.fi/joukkojenjuhla/


Tapahtumaviikonlopun aikana 13.6.-16.6.2019 TUL-seurojen lajit saavat laajasti 
näkyvyyttä. Lajikirjo koostuu avoimista mestaruuskilpailuista sekä turnauksista. 
Kansainvälisyys näkyy erityisesti voimistelussa, painissa ja 
ratapyöräilyssä. Tapahtumat keskittyvät Helsingin alueelle. Lisäksi tapahtumia 
järjestetään Espoossa ja Vantaalla.

Tapahtumaviikonloppuna
13.6.–16.6.2019 mukana yli 20 lajia

https://tul.fi/tul100-lajit/


Majoitus ja Ruokailu

Tarjoamme kävijöille erilaisia vaihtoehtoja: hotelli-, hostelli-, koulu- sekä leirintäaluemajoitusta. 
Valitse sinulle parhaiten sopiva majoitusvaihtoehto.

Perjantaina 14.6. ja lauantaina 15.6. voit nauttia herkullisen lounaan yhdessä muiden TUL:n, 
liikunnan ja urheilun ystävien kanssa Helsingin Jäähallilla.

https://tul.fi/tul100majoitus/


Tapahtumaviikonlopun päättää 16.6. TUL:n 30. liittokokous.
Upeita tapahtumia järjestetään alueellisesti koko vuoden ajan
ympäri Suomea. 

Lisäksi TUL:n 100-vuotisnäyttely kiertää alueilla juhlavuoden ajan.

Tapahtumia ympäri Suomea



Urheiluseurat voivat ilmoittaa 
oman tapahtumansa osaksi
juhlavuotta lomakkeella, joka 
löytyy TUL:n verkkosivuilla vuoden 
2018 loppuun asti.

Sähköinen tapahtumakalenteri 
löytyy verkkosivuiltamme vuoden 
vaihteessa.

Tapahtumailmoittautuminen

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=705699593&_k=lg73W__yjPh0REMsLM9UJ5xL23cPoXK__H9oOlvlnzJ_lLtU0R8nPpKE8hUzIyQf&_hid=TUL-100-tapahtumat


Juhlavuoden viestintä

Viestintäpaketti seuroille

• Tavoitteena, että juhlavuonna TUL 100 -tunnus näkyy laajasti ympäri Suomea
• Juhlavuosi näkyy tunnistettavana ja yhtenäisenä
• Viestintäpaketti tarjoaa seuroille apua omien juhlavuositapahtumien markkinointiin valmiiden ja 

helposti muokattavien pohjien avulla
• Viestintäpaketti lähetetään sähköisesti tapahtumailmoittautumisen jälkeen, logot ja ohjeisto myös 

ladattavissa verkkosivuilta

Sisältö:

• Graafinen ohjeisto ja logot

• Kaksi julistetta/mainospohjaa

• Kaksi Facebook-kansikuvaa

• Verkkobanneri/somekuva

• Lisäksi ”seurabanneri”, jossa seuran logo ja teksti: ”mukana TUL100-juhlavuodessa”



Uutiskirje, verkkosivut ja 
juhlavuosituotteet

TUL:n uusi uutiskirje jäsenille lähetetään sähköpostitse 
noin kerran kuukaudessa. Juhlavuodella on uutiskirjeessä 
oma ”palsta”. Ensimmäinen uutiskirje lähtee huhtikuun 
puolivälissä. Seuroille lähetetään myös muutama 
paperinen tiedote perinteisellä postilla.

Juhlavuodella on TUL:n uusilla verkkosivuilla oma osio. 

Juhlavuoden tuotteita, pipoja ja kasseja, voi tilata pian 
verkkosivuilta tai ennakkotilauslomakkeella. Lomakkeen 
voi palauttaa TUL:n pisteelle.


