”Unelma paremmasta”
seminaari ja muistelot

Lähtökiihdytys TUL:n 100-vuotisjuhliin
Seminaari 8.-9.9.2017 Kisakeskuksessa

M

atkalla kohti tulevaisuuden Suomea - Miltä näyttää 2020-luvun urheiluseura?
Kuinka se rakentaa yhteisöllisyyttä ruumiinkulttuuria unohtamatta? Kuinka kohta
100-vuotias Suomen Työväen Urheiluliike uudistuu ja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa?
Millaiseksi muodostuu tulevaisuuden liikuntakasvatus, -kulttuuri ja urheilutoiminta?
Miten mahdollistamme jokaiselle lapselle ja nuorelle liikunnan harrastamisen ilon?
Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja matalan kynnyksen harrastaminen - yhteistyötä yli
rajojen.
Kerro meille omia kokemuksiasi ja tule rakentamaan uutta toimintakulttuuria yhdessä TUL:n nuorten päättäjien kanssa.
Haemme näkemyksiä tulevaisuuden seuratoimintaan yhdistämällä eri sukupolvien kokemukset ja nuorten päättäjien
unelmat kulkiessamme kohti TUL 100-vuotta ja Liittojuhlaa. Olethan mukana ottamaassa ensiaskeleita ”UNELMAAN
PAREMMASTA” Kisakeskuksessa 8.-9.9.2017.
Tilaisuuden puhujina mm. Presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Paavo Arhinmäki, TUL:n kunniapuheenjohtaja,
ministeri Matti Ahde ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto. Tilaisuus on osa Suomi 100-juhlavuoden
ohjelmaa.

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
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Perjantai 8.9.2017 ”TOTEUTUNEET UNELMAT”

MATKA VAIKUTTAJAKSI, kansanedustaja 		

Saapuminen ja majoittuminen Kisakeskukseen. Mahdollisuus

Paavo Arhinmäki

varata lounas eri maksusta (9,90 €). Lounas klo 11-13

- Kasvua urheiluseuroissa urheilevana sekä 		
koulussa että lähialueella vaikuttavana

15.00 – 17.00 MUISTELOT

- kommenttipuheenvuoro, nuori päättäjä

Tarinointa Kisiksen vuosien varrelta, kokijat ja tekijät kertovat:

* Keskustelu *

- leiri- ja nuorisourheilusta, valmennuksesta ja koulutuksesta

11.30

Rakkauteni urheilu - siksi TUL, ministeri 		

- lajikursseista

Matti Ahde

- järjestöjohtamisesta

- kommenttipuheenvuoro, nuori päättäjä
12.00

VALTION VALTA, Esko Ranto, Opetus- ja

17.00 – 18.00

Päivällinen noutopöydästä

18.00 -20.00

Rantasaunat

kulttuuriministeriön ylijohtaja

20.00 -22.00

Muistelot ja yhteinen illanvietto jatkuu

- kommenttipuheenvuoro, nuori päättäjä
* Keskustelu *

		Kevyt iltapala

Lauantai 9.9.2017 ”UNELMA PAREMMASTA”

12.30

Lounas

7.30 - 9.00

Aamiainen

13.30

UNELMA UUDESTA, UNELMIEN LIIKUNTA-		

10.00		

Avaus, Riitta Hämäläinen –Bister, 			

		

Kisakeskussäätiön hallituksen pj. ja

14.30

Keskustelu ja seminaarin yhteenveto

		

Riku Ahola TUL:n varapuheenjohtaja,

15.00

Iltapäiväkahvi

		

TUL:n nuoret päättäjät

15.30

LIIKUNTANÄYTÖS, TUL:n joukkuevoimisteluleiri

10.15 – 11.30

URHEILUSEURASTA TASAVALLAN

16.30

Kohti kotia

		

HUIPULLE, presidentti Tarja Halonen

		

- Omakohtaiset liikunta- ja urheilukoke-

SEURA, TUL:n nuoret päättäjät

Yhteistyössä mukana

		mukset

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL

		

ja Urheiluopisto Kisakeskus

- Demokratia, tasa-arvo, monikulttuurisuus,

		yhdenvertaisuus
		

- kommenttipuheenvuoro, nuori päättäjä

Nopean varaajan hinnat (voimassa 4.8. saakka)

”Unelma paremmasta”
-viikonlopun seminaaripaketti
8.-9.9.2017 pe-la

100 €/ hlö
Sisältää majoituksen, perjantaina päivällisen
noutopöydästä, rantasaunan, muistelot ja kevyen iltapalan. Lauantaina aamiaisen, seminaariohjelman, lounaan noutopöydästä ja iltapäiväkahvit. Perjantaina 8.9. on mahdollista tilata
myös lounas lisämaksusta (9,90 €).

”Unelma paremmasta”

-päiväseminaarimaksu 9.9.2017 la

50 €/ hlö
Sisältää seminaariohjelman, lounaan noutopöydästä ja iltapäiväkahvit

Hinnat 4.8. jälkeen viikonloppuseminaaripaketille 120 € ja
päiväseminaariin 60 €. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen on sitova, kun osallistumismaksu on
maksettu.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kisakeskukseen, puh. 019 223 0300 tai info@kisakeskus.fi
Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
puh. (019) 223 0300, fax. (019) 245 7111
info@kisakeskus.fi www.kisakeskus.fi

