
TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 

ILMOITTAUTUMISET 

Majoituksien varaukset suoraan kylpylälle 14.5.2021 mennessä. 

 

Ruokailuihin, iltaohjelmaan ja oheisohjelmiin ilmoittautuminen Johannalle 14.5.2021 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 24.5.2021 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 (10 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Puijon Tornin retki tiistaina klo 14.30–16.30 (kuljetus 10 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Ohjattu vesijumppa keskiviikkona klo 9.00–10.00 (10 euroa/hlö) 

___________ henkeä  yhteensä______________ euroa 

 

Lomake palautetaan 14.5.2021 mennessä osoitteella: TUL:n Savon piiri ry/Johanna Nekkonen, 

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

 

Maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille, kun tapahtuman toteutuminen on varmaa (covid -19) ja 

maksut tullee maksaa ennakkoon.  

 

 

ESIINTYJIEN ILMOITTAUTUMINEN ILTATILAISUUTEEN 

 

Esiintyjien ilmoittautuminen 14.5.2021 mennessä johanna.nekkonen@tul.fi tai 050-3448270/Johanna 

 

Seura _________________________________________ Piiri:___________________ 

Yhdyshenkilö:___________________________________ Puh.____________________ 

Lähiosoite:______________________________________ Sähköp.________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka:______________________________________________ 

Esiintyjät: 

Tiistain klo 19 alkavaan iltatilaisuuteen 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.___________________________ ____________________________ _____________ 

 

 

mailto:johanna.nekkonen@tul.fi
mailto:johanna.nekkonen@tul.fi


TUL:n Veteraanipäivät 2021, Kuopio  
 

ILMOITTAUTUMINEN PETANKKITURNAUKSEEN 

 

Seura _________________________________________ Piiri:___________________ 

Yhdyshenkilö:___________________________________ Puh.____________________ 

Lähiosoite:______________________________________ Sähköp.________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka:______________________________________________ 

Miesten trippeli / sekajoukkueet 

Joukkueen nimi  Pelaajien nimet  Synt.vuosi 

____________________________ _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

____________________________ _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

   _________________________ _______________ 

Naisten duppeli  

____________________________ _________________________ ________________ 

   _________________________ _________________ 

____________________________ _________________________ _________________ 

   _________________________ _________________ 

 

Palautetaan 24.5.2021 mennessä sähköpostilla johanna.nekkonen@tul.fi   

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

 

Hinnat: 10 €/ pelaaja. 

Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille joukkueille, kun kilpailuiden toteutuminen on varmaa 

(covid -19). Maksut tulee suorittaa ennakkoon.  
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