TUL ETELÄ-SUOMI
HÄME – KYMI – SUUR-HELSINKI – UUSIMAA

Tule esittelemään toimintaasi
Lapsimessuille!
TUL osallistuu jälleen Lapsimessuille 15.–17.4. Eteläisen
alueen seuroilla on hieno mahdollisuus esitellä omaa
toimintaansa messuilla TUL:n pisteellä.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Lapsimessuille osallistui viime vuonna yli 50 000 kävijää,
joista suurin osa on Etelä-Suomen alueelta ja moni etsii
tapahtumasta harrastuksia lapsilleen. TUL:n pisteelle voi ilmoittautua muutamaksi tunniksi kerrallaan
esittelemään oman seuran harrastusmahdollisuuksia tai
jotain tiettyä lajia lapsille ja vanhemmille.
Messut ovat avoinna perjantaina 15.4. ja lauantaina
16.4. klo 9–18 sekä sunnuntaina 17.4. klo 9–17. Jos haluat
mukaan, ole yhteydessä Etelä-Suomen lasten ja nuorten
liikunnan aluevastaavaan Hannu Ahoseen,
p. 045 7731 2429, hannu.ahonen@tul.fi.

TUL:n pisteellä Lapsimessuilla on mukana mm. Halisko-rata.

Valkmusan luontoretki lauantaina 7.5.
Tervetuloa Valkmusan luontoretkelle Kymenlaaksoon
lauantaina 7.5.2016! Kävelemme Läntisen keitaan lenkin, jonka pituus on 2,5 kilometriä. Reitin nimi, Läntisen

keitaan lenkki, viittaa Valkmusastakin löytyviin keidassoihin.
Retki alkaa klo 10.30 Simonsaaren pysäköintialueelta. Ajoreitti lähtee Pyhtään Siltakylän risteyksestä 10 km
tietä 3562, P-alue Valkmusan suon kohdalla.
Karttapohjaa löytyy http://julkaisut.metsa.fi/assets/
pdf/lp/Esitteet/valkmusafin.pdf
Retken varrella mahdollisuus kiivetä luontotorniin
katselemaan laajaa suomaisemaa. Kierroksen jälkeen
nautitaan ”retkilounas”
Retken hinta 5 euroa sisältäen opastuksen ”retkilounaan”, mehun. Kuljetus Kotkasta 10 euroa yhteiskuljetuksessa, jos lähtijöitä on riittävästi. Muuten kulkeminen omilla autoilla ja kimppakyydeillä.
Retken järjestää TUL Etelä-Suomi / Kymenlaakson
piiri ry.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset pe 29.4. mennessä:
Jukka Vilkki, p. 045 773 11055 tai jukka.vilkki@tul.fi
Lisätietoa reitistä ja kartta:
www.luontoon.fi/valkmusa/reitit
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Etelä-Suomen piirien kokouskutsut
TUL:n Hämeen piiri ry:n sääntömääräinen piirikokous 6.4.2016
TUL:N HÄMEEN PIIRI ry:n sääntömääräinen piirikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 18.00 alkaen Hämeenlinnan työväenyhdistyksen tiloissa, os. Raatihuoneenkatu 20, 13100 Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 6 §:n määräämät asiat sekä sääntöjen 6 §:n mukaisesti tehdyt esitykset, jotka on jätettävä kirjallisena piirin hallitukselle viimeistään 8.3.2016 mennessä.
Lisäksi kokouksessa valitaan edustajat ja varaedustajat TUL:n liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää kokoukseen edustajia sääntöjen 8 §:n mukaisesti edellyttäen, että piirin jäsenmaksu on vuodelta 2015 maksettu.
Edustajavaltakirjat on toimitettava TUL:n Hämeen piirin toimistoon os. Birger Jaarlin katu 11 C, 13100 Hämeenlinna 29.3.2016 mennessä.
TUL:n HÄMEEN PIIRI ry.
Hallitus
Jarmo Levänen		
puheenjohtaja		

Marjo Lehtinen
aluepäällikkö

TUL:n Kymenlaakson piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous ke 13.4.2016
TUL:n Kymenlaakson piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 13.4.2016 klo 18.00, Konserttitalon kokous ja
saunatilat, Kotka (Keskuskatu 33 sisäpihalta käynti)
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 6. pykälän määräämät asiat sekä 6. pykälän mukaisesti tehdyt esitykset, jotka on kirjallisesti
toimitettava piirihallitukselle neljä (4) viikkoa ennen piirikokousta. Kokouksessa valitaan piirin edustajat ja varaedustajat TUL:n 28.liittokokoukseen, joka pidetään Turussa 21.–22.5.2016.
Seurat saavat lähettää edustajia kokoukseen piirin sääntöjen 8. pykälän mukaisesti, edellyttäen että jäsenmaksu on maksettu.
TUL:n Kymenlaakson piiri ry
Kotka 19.1.2016
Hallitus
Veikko Räsänen		
puheenjohtaja		

Jukka Vilkki
toiminnanjohtaja

TUL:n Suur-Helsingin piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.4.2016
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Suur-Helsingin piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo
18.00 Helsingissä Rakennusliitto ry:n suuressa kokoushuoneessa osoitteessa Siltasaarenkatu 4 (Hakaniemi), toinen kerros.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 6 §:n määräämät asiat ja sääntöjen 6 §:n mukaiset esitykset. Kokouksessa valitaan piirihallitukseen erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Kokouksessa valitaan piirin
edustajat ja varaedustajat Turussa 21.–22.5.2016 pidettävään TUL:n 29. liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8 §:n määräämällä tavalla edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelta 2015 on maksettu.
Piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen piirikokousta.
Edustajavaltakirjat pyydetään lähettämään 23.3.2016 mennessä osoitteella TUL:n Suur-Helsingin piiri ry, Hitsaajankatu 22, 00810 HELSINKI.
TUL:n Suur-Helsingin piiri ry
Kari Uotila 		
puheenjohtaja 		

Hannu Ahonen
toiminnanjohtaja

TUL:n Uudenmaan piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous 7.4.2016
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Uudenmaan piiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 7.4.2016 klo 18.00
Vihdin pääkirjastossa, Pisteenkaari 9, 03100 Nummela.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 6 §:n määräämät asiat ja sääntöjen 6 §:n mukaiset esitykset. Kokouksessa valitaan piirihallitukseen erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi hallituksen viisi jäsentä. Kokouksessa valitaan piirin edustajat ja varaedustajat
Turussa 21.–22.5.2016 pidettävään TUL:n 29. liittokokoukseen.
Seurat saavat lähettää edustajiaan kokoukseen sääntöjen 8 §:n määräämällä tavalla edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelta 2015 on maksettu.
Piirikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen piirikokousta.
Edustajavaltakirjat pyydetään lähettämään 24.3.2016 mennessä osoitteella TUL:n Uudenmaan piiri ry, Hitsaajankatu 22, 00810 HELSINKI.
TUL:n Uudenmaan piiri ry
Anu Rajajärvi 		
puheenjohtaja 		

Hannu Ahonen
toiminnanjohtaja
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Merirosvo-

jumppa
Sopii esim. urheiluseurojen, päiväkotien,
ala-asteiden, perhepäivähoidon, leikkipuistojen,
aikuinen -lapsi -voimistelun ja perheliikunnan
ohjaajille. Lisäksi se on paikallaan aina, kun
joukko leikkimielisiä haluaa jumpata mukavan
musiikin tahdissa.

Iloista liikuntaa

5–9-vuotiaille

Merirosvojumppa kehittää liikunnallisia valmiuksia kuten tasapainoa, koordinaatioja hapenottokykyä sekä jäntevyyttä unohtamatta tilakäsityksen ja parityöskentelyn
kehittymistä. Jumppa sisältää 8 erilaista ohjelmaa ja niiden yhteiskesto on
25 minuuttia. Kaikkia jumpan ohjelmia voidaan soittaa erikseen ja samaa
ohjelmaa voi harjoitella peräkkäin niin monta kertaa kuin haluaa.
Hinta:

39,50 €

Tilaukset:

TUL:n Suur-Helsingin piiri ry,
puh. 045 7731 2429 tai
hannu.ahonen@tul.fi tai kirjeitse
TUL:n Suur-Helsingin piiri ry
Hitsaajanakatu 22, 00810 HELSINKI

Merirosvo-

jumppa
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10 kpl:n tilaus –10 % em. hinnasta,
suuremmista eristä sovitaan erikseen.

3. Hassu laulu

Tuote toimitetaan postitse, postiennakolla
tiennakolla
tai sopimuksen mukaan.
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Toimitusaika noin viikko.
Jälleenmyyjille –30 % alennus/
myyntipalkkio.
TUL-CD001
Kaikki oikeudet pidätetään.

CD+DVD
ETELÄ-SUOMEN ALUESIVUT

