
Valtakunnalliset 
yhdistyspäivät 

2023

Aika: 25.– 26.8.2023

Majoitus: Riihimäen Teatterihotelli, Hämeenaukio 1, Riihimäki

Huone- ja ruokavaraukset: myynti@teatterihotelli.fi tai puh. 010 207 1700 
(viim. 25.7. tunnuksella MTKL).

Kisakenttä: Hyvinkään urheilupuisto, Urheilukatu 19 
Huom! Hotellilta tarvittaessa bussikuljetus Hyvinkään kentälle lauantaiaamuna.

Osallistumismaksu: 15 €/osallistuja (kisakannustajilta ei peritä osallistumismaksua).

Ilmoittautuminen: 10.5.–10.8.2023

Valtakunnalliset yhdistyspäivät kokoaa yhdistysväen yhteen perinteiseen 
kaksipäiväiseen syksyn tapahtumaan. Perjantaina osallistujat pääsevät 

kokemaan kulttuuria eri tavoin muun muassa työpajojen ja yhteisen 
iltaohjelman merkeissä. Lauantaina taas kisataan 3-ottelussa, 1 000 m:n 
kävelyssä ja ruotsalaisviestissä. Toimintarasteille ja yhteiskävelyyn voi 

osallistua vapaasti ilman ennakkoilmoittautumista.



mailto:myynti@teatterihotelli.fi


Majoitus ja ruokailu
Riihimäen Teatterihotellista on varattu huonekiintiö ja sopimushinnat (tunnus MTKL) 
tapahtumaan osallistuville. Samalla kun teet huonevaraukset, tilaa myös tarvittavat 
perjantain ruokavaraukset. Tarjolla on lounas (12,50 €) ja päivällinen (20 €). Varaukset 
viimeistään 25.7. Lauantaina lounas on tarjolla Hyvinkään urheilukentällä. Kenttälounas 
tilataan tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. 

Työpajailua ja karaokea
Valtakunnalliset yhdistyspäivät starttaavat perjantaina 25.8. kulttuurin merkeissä. 
Vaihtoehtoina iltapäivän eriteemaiset työpajat tai vierailu taidenäyttelyssä. Iltajuhla avaa 
lavansa eri esitysten ja musiikin keveissä tunnelmissa – karaokea unohtamatta.

Yleisurheilua ja toimintarasteja
Lauantain 26.8. ohjelmasta löytyy yleisurheilua, kaikille avoin 1200 metrin yhteiskävely 
sekä hyvän mielen toimintarasteja. 

Mi
el

en
te

rv
eyden keskusliitto

Jäsenyhdist
ys

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Jokainen kilpailija saa omasta suorituksestaan pisteitä sijoituksensa perusteella omalle 
yhdistykselle. Eniten pisteitä kerännyt yhdistys voittaa yhdistyskisan.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
Lue lisää verkossa www.mtkl.fi. Hae tapahtumaa hakusanalla valtakunnalliset 
yhdistyspäivät. Sivulta löydät myös majoitushinnat. Ilmoittautuminen aukeaa 10.5. ja 
päättyy 10.8.2022.

Kysy lisää
Maie Puusaar maie.puusaar@mtkl.fi 040 512 0125 (ilmoittautuminen) 
Kati Rantonen kati.rantonen@mtkl.fi 046 920 6427 (yleisurheilu) 
Nina Tuittu nina.tuittu@mtkl.fi 040 723 8682 (kulttuuriohjelma)

3-ottelu: 60 metrin juoksu, 
pituushyppy ja kuulantyöntö

1000 metrin kävely

Ruotsalaisviesti

Naiset/miehet (naisilla ja miehillä omat sarjat)
 Yleinen (kaikki 39–vuotiaat ja sitä nuoremmat)
 40 (kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 40–49 vuotta)
 50 (kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 50–59 vuotta)
 60 (kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 60–69 vuotta)
 70 (kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 70–79 vuotta)
 Ruotsalaisviesti juostaan sekajoukkuein, joten siinä 

vain yksi sarja
 Yhdistysten työntekijät (kävely)

Lajit Sarjat

http://www.mtkl.fi

