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Tervetuloa TUL:n Veteraanipäiville Kuopioon,  

 

Kuopio on Pohjois-Savon maakuntakeskus Kallaveden rannalla. Veteraanipäivät sijoittuvat Kuopion 

keskustasta noin 8 km päähän kylpylähotelli Rauhalahteen, jossa on majoitus, ruokailut sekä päivä- ja 

iltaohjelmat. Rauhalahdessa on omalla autolla tuleville ilmaiset parkkipaikat sekä hotellin pihassa on 

paikallisbussipysäkki, jonka kautta kulkee liikenne Kuopion keskustan ja Rauhalahden välillä pari kertaa 

tunnissa.  

Petankkikilpailut pelataan Jynkän koulun hiekkakentällä, joka on noin 2 km päässä Rauhalahdesta. 

Välimatkalle pyritään järjestämään joitain kyydityksiä ja pelikentän yhteyteen kioski, josta voi ostaa 

juotavaa ja pientä purtavaa. Pelikentän yhteydestä löytyy WC-tilat. 

Iltajuhla painottuu tänä vuonna ruokailuun tunnelmallisessa miljöössä Rauhalahden Jätkänkämpällä ja 

hanuristimusiikkiin. Iltaohjelmaan ovat tervetulleita pienessä tilassa onnistuvat esitykset myös teiltä 

osallistujilta. Iltajuhlan esiintymisistä pyydetään etukäteistiedot ilmoittautumisen yhteydessä, niin 

pystymme aikatauluttamaan illallisen kulun. Illanviettoa on mahdollista jatkaa Jätkänkämpältä 

karaoketanssien parissa hotellin ravintolassa.  

Oheisohjelmistossa on Ari Järveläisen luento ikäihmisten liikunnasta, ulkoilua lähiympäristössä ohjatusti ja 

omatoimisesti, retki Puijon tornille maisemia katselemaan, vesijumppa sekä mahdollisuus kylpylän ja 

kuntosalin vapaaseen käyttöön. Osa oheisohjelmista on maksullisia ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen.   

Majoitusten ilmoittautumiset ja maksut suoraan kylpylähotelli Rauhalahteen. Kaikki muut ilmoittautumiset 

TUL:n Savon piiriin Johannalle sähköpostilla, liitteenä olevilla lomakkeilla tai soittamalla sekä maksut 

piirin tilille. 

Veteraanipäivien lopullinen ohjelma aikatauluineen voi vielä muuttua sen mukaan, miten ilmoittautumiset 

mihinkin toimintoihin asettuvat. 

 

Nähdään Kuopiossa! 

 

Johanna Nekkonen 

Toiminnanjohtaja, TUL Keski-Suomen ja Savon piirit 

Aikuisten harrasteliikunta 

TUL Järvi-Suomi 

Kalevankatu 4 krs. 3, 40100 Jyväskylä 

Puh. +358 50 344 8270 

johanna.nekkonen@tul.fi 
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OHJELMA 

 

Tiistai 9.6.2020 

 

klo 11.00-13.00 Lounas noutopöydästä hotellilla 

 

klo 12.00 Avajaiset, Kylpylähotelli Rauhalahti, auditorio 

 

klo 13.00-18.00 Petankkikisat, Jynkän koulun kenttä 

harjoittelumahdollisuus klo 12.00 alkaen 

buffetti kentällä klo 13.00-17.00 

 

klo 13.15-14.00 Terveysluento, ikäihmisten liikunta, hotellin kokoustila 

 

klo 14.30-16.30 Opastettu retki Puijon tornille 

bussikuljetus hotellin edestä 

 

klo 14.30-16.00 Ohjattu ulkoilu luontopolulla, lähtö hotellilta 

 

klo 19.00-21.00 Illanvietto ja ruokailu Jätkänkämpällä Rauhalahdessa 

 

Päivällinen omatoimisesti hotellilta klo 17.00-19.00, jos ei osallistu illanviettoon 

 

klo 21.00-24.00 Karaoketanssit, hotellin ravintola 

 

Majoitus sisältää kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön, joka mahdollistaa vapaa-ajan/vaihtoehtoista 

ohjelmaa tiistai ja keskiviikko päiville.  

 

Keskiviikko 10.6.2020 

 

klo 7.00-10.00 Aamiainen, hotelli 

 

klo 9.00-17.00 Petankkikisat jatkuu 

buffetti kentällä klo 10.00-16.00 

palkintojenjako finaalien päättymisen jälkeen 

 

klo 9.00-10.00 Ohjattu vesijumppa, hotellin kylpylä 

 

klo 10.00-11.00 Omatoiminen ulkoilu 

 

klo 11.00-13.00 Lounas noutopöydästä hotellilla 

 

klo 12.00 Huoneiden luovutus 
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LISÄTIETOJA OHEISOHJELMISTA 

 

Ikäihmisten liikunta -luento  

Tiistaina klo 13.15 – 14.00 kylpylän auditoriossa. Luennon ikäihmisten liikunnasta pitää Ari Järveläinen. 

Hinta 7 e/hlö. Ilmoittautuminen ennakkoon. Luento toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 henkilöä. 

 

Puijon tornin retki  

”Puijo on Pohjois-Savon tunnetuin maisemallinen symboli. Puijo tunnetaan parhaiten Puijon tornista 

avautuvasta kansallismaisemasta, jota on käyty ihastelemassa jo yli 150 vuoden ajan.” 

Lähde yhteiskuljetuksella tiistaina klo 14.30 hotellilta Puijon tornille tutustumaan Kuopion maisemiin. 

Tornilla on myös avoinna oleva kahvila, jossa voi halutessaan nauttia päiväkahvit maisemia ihaillen.  

Lippu torniin eläkeläiseltä on 4e/hlö, jonka jokainen maksaa paikan päällä itse.  

Yhteiskuljetuksen kyyti 6e/hlö. Ilmoittautuminen ennakkoon. Retki toteutuu vähintään 20 osallistujalla. 

 

Ohjattu ulkoilu 

Tiistaina klo 14.30 alkaen hotellin edestä. Kylpylähotellin lähistöllä on Katiskaniemen luontopolku. Polku 

sijaitsee suurimmaksi osaksi Natura 2000-verkostoon kuuluvalla luonnonsuojelualueella. Parin kilometrin 

mittainen luontopolku kiertelee Katiskaniemen rantoja myötäillen.  

Ilmoittautuminen ennakkoon. 

 

Ohjattu vesijumppa 

Keskiviikkona klo 9.00 kylpylällä. Vesijumppa sopii kaiken kuntoisille. Ilmoittautuminen ennakkoon. 

Hinta 7 e/hlö. Vesijumppa toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 henkilöä.  
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MAJOITUKSET  

Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio 

Varaukset koodilla TUL-veteraanit, puh.  030 608 30 tai sposti: myynti@rauhalahti.fi  

Varaukset pe 8.5.2020 mennessä. 

Hinnat: 46e/hlö huoneisto neljälle 

 49e/hlö huoneisto kolmelle tai kolmen hengen huone  

 57e/hlö huoneisto kahdelle tai kahden hengen huone 

 95e/hlö yhden hengen huone 

  

Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön. Samat hinnat ovat 

voimassa, jos haluaa saapua jo edellisenä päivänä. 

Majoituksien varaukset ja maksun jokainen hoitaa itse suoraan kylpylähotellille.  

 

RUOKAILUT 

ti 9.6. lounasbuffet Rauhalahdessa klo 11.00 – 13.00 15 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan salaattibuffetin, keiton, lämpimän liha- ja kalaruuan sekä jälkiruuan ja kahvin) 

 

ti 9.6. Illallinen Jätkänkämpällä klo 19.00 – 21.00 35 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan buffetruokailun ja iltaohjelman) 

 

Vaihtoehtoisesti, jos ei osallistu illalliselle, voi ostaa täyttävän päivällisen suoraan kylpylähotellilta klo 17.00-

19.00.  

 

ke 10.6. lounasbuffet Rauhalahdessa klo 11.00 – 13.00  15 euroa/hlö 
 (sisältää runsaan salaattibuffetin, keiton, lämpimän liha- ja kalaruuan sekä jälkiruuan ja kahvin) 

 

Lounaille ja illalliselle etukäteen ilmoittautuminen (lomakkeet liitteenä). 

 
 

Jynkän koulun kentällä on petankinpelaajille kioski, josta voi ostaa pientä purtavaa (mm. kahvia, pullaa, 

sämpylää, makkaraa).  
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TUL:n Veteraanien Petankkimestaruuskilpailut (+50 v.) 

 

Paikka:  

Jynkän koulun kenttä, Maitotie 2, 70780 Kuopio 

 

Aikataulu: 

ti 9.6.2020 klo 13.00 – 18.00 Alkulohkot (harjoittelemaan pääsee klo 12.00 alkaen) 

ke 10.6.2020 klo 9.00- Jatkopelit 

 

Sarjat ja pelimuoto: 

Miesveteraanien trippeli (VT), kolme pelaajaa, myös naisilla mahdollisuus pelata tässä sarjassa.  

Naisveteraanien duppeli (VND), kaksi pelaajaa. 

Osanotto-oikeus vuonna 1970 tai aikaisemmin syntyneillä TUL:n seurojen jäsenillä.  

Pelaajien suositellaan käyttävän joukkueittain yhtenäisiä pelipaitoja.  

 

Ilmoittautumiset: 

8.5.2020 mennessä TUL:n Savon piirille, johanna.nekkonen@tul.fi  

 

Osanottomaksu: 

8 euroa/ pelaaja, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä TUL:n Savon piiri ry:n tilille: FI41 2051 1800 

0465 02 (Nordea) 

Viestikenttään Petankki + joukkueen nimi 

Palkinnot: 

Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta TUL:n veteraanien 

petankkimestaruuskilpailuiden sääntöjen mukaisesti. 

 

Lisätiedot: 

Timo Hyttinen, timo.hyttinen@pp.inet tai puh. 040 7423600 

Johanna Nekkonen, johanna.nekkonen@tul.fi puh. 050 3448270  

 

Järjestäjät: 

Savo-Karjalan petanqueseura Kanuunat ry 

TUL:n Savon piiri ry 

Petanque Kuopio PetKury 

  

Säännöt: löytyvät osoitteesta: https://tul.fi/wp-

content/uploads/2018/03/TULveteraanipeliens%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6tJM.pdf 

 

Säännöt voi myös tilata TUL:n Savon piiristä, johanna.nekkonen@tul.fi tai 050 3448270/Johanna 

 

Majoitus ja ruokailut: 

Majoitus ja ruokailut Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Lisäksi kisapaikalla myynnissä suolaista ja makeaa 

pikku purtavaa ja juomia. Lisätietoja Veteraanipäivien infopaketissa. 
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ILMOITTAUTUMISET 

Majoituksien varaukset suoraan kylpylälle 8.5.2020 mennessä. 

 

Ruokailuihin, iltaohjelmaan ja oheisohjelmiin ilmoittautuminen Johannalle 8.5.2020 mennessä 

sähköpostilla johanna.nekkonen@tul.fi tai postitse TUL:n Savon piiri ry/Johanna Nekkonen, Kalevankatu 4 

krs. 3, 40100 Jyväskylä. Voit myös soittaa numeroon 050-3448270/Johanna. 
 

Petankkipeleihin ilmoittautuminen 8.5.2020 mennessä Johannalle.  

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE  

Seura _________________________________________ Piiri:___________________ 

Yhdyshenkilö:___________________________________ Puh.____________________ 

Lähiosoite:______________________________________ Sähköp.________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka:______________________________________________ 

matkaamme Kuopioon omalla bussilla: kyllä ___   ei _____.  

 

ILMOITAMME HENKILÖMÄÄRÄT /TILAAMME LIPUT SEURAAVIIN 

 

Illanvietto Jätkänkämpällä klo 19.00 – 21.00 buffetruokailu ja ohjelma 35e/hlö 

___________ henkeä  yhteensä _____________euroa 

 

Tiistain lounasbuffet klo 11.00 – 13.00 (15 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Keskiviikon lounasbuffet klo 11.00 – 13.00 (15 euroa/hlö) 

___________henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

ERITYISRUOKAILIJAT:_________________________________________________________ 
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Ikäihmisten liikunta -luento tiistaina klo 13.15 -14.00 (7 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Puijon Tornin retki tiistaina klo 14.30-16.30 (kuljetus 6 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Ohjattu vesijumppa keskiviikkona klo 9.00-10.00 (7 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Lomake palautetaan 8.5.2020 mennessä osoitteella: TUL:n Savon piiri ry/Johanna Nekkonen, Kalevankatu 

4 krs. 3, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla: johanna.nekkonen@tul.fi  

 

Kaikki maksut TUL:n Savon piiri ry:n tilille: FI41 2051 1800 0465 02 (Nordea) 

Viestikenttään: Veteraanipäivät + seuran/ryhmän nimi 

 

 

ESIINTYJIEN ILMOITTAUTUMINEN ILTATILAISUUTEEN 

 

Esiintyjien ilmoittautuminen 24.4.2020 mennessä johanna.nekkonen@tul.fi tai 050-3448270/Johanna 

 

Seura _________________________________________ Piiri:___________________ 

Yhdyshenkilö:___________________________________ Puh.____________________ 

Lähiosoite:______________________________________ Sähköp.________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka:______________________________________________ 

Esiintyjät: 

Tiistain klo 19 alkavaan juhlaan valitaan yhteensä 2-3 esitystä. 

Esityksen kestoaika max. 5 minuuttia. Esiintymistila on pieni, noin 3 x 5 metrin kokoinen alue. Valituille 

ilmoitetaan ennakkoon. 

 

Ohjelman nimi  Luonne   Kesto 

 

1.___________________________ ____________________________ _____________ 

 

2.___________________________ ____________________________ _____________ 

 

3.___________________________ ____________________________ _____________ 
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ILMOITTAUTUMINEN PETANKKITURNAUKSEEN 

 

Seura _________________________________________ Piiri:___________________ 

Yhdyshenkilö:___________________________________ Puh.____________________ 

Lähiosoite:______________________________________ Sähköp.________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka:______________________________________________ 

Miesten trippeli / sekajoukkueet (8 euroa/pelaaja) 

Joukkueen nimi  Pelaajien nimet  Synt.vuosi 

____________________________ _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

____________________________ _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

Naisten duppeli (8 euroa/pelaaja) 

____________________________ _________________________ ________________ 

   _________________________ _________________ 

____________________________ _________________________ _________________ 

   _________________________ _________________ 

 

Palautetaan 8.5.2020 mennessä sähköpostilla johanna.nekkonen@tul.fi   

Paperilomake osoitteella: TUL:n Savon piiri ry/Johanna Nekkonen, Kalevankatu 4 krs. 3, 40100 Jyväskylä 

 

Maksut TUL:n Savon piiri ry:n tilille: FI41 2051 1800 0465 02 (Nordea) 

Viestikenttään Petankki + joukkueen nimi 
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