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Nuoret päättäjät
Vuoden 2017 Nuoret päättäjät –koulutus käynnistyi 22.-23.04. Kisakeskuksessa. Kaikki ilmoittautuneet
kaksitoista osallistujaa oli aktiivisesti mukana viikonlopun keskusteluissa ja opiskeluissa. Koulutuksen
sisällöstä vastasivat OKM:n ylijohtaja Esko Ranto ja TUL:n varapuheenjohtaja Riku Ahola. Päivien
juoksutuksesta huolehti vt. nuorisotoimenkehittäjä Jarkko Tenkula.
Koulutusviikonlopun tavoitteena oli valaista Suomalaisen liikuntaorganisaation toimintaa ja siellä
vaikuttamista, sekä perehtyä osallistujien seuroihin unohtamatta liikuntaa. Koulutus jatkuu Helsingissä
toukokuussa.

Nuorisotoimijoiden superviikonloppu
Samaisena viikonloppuna Kisakeskukseen kokoontui TUL:n seurojen nuoriso-ohjaajia ja valiokunnan jäseniä
ohjaajien koulutus- ja hyvinvointipäiville. Osallistujia olikin yli kaksikymmentä. Ohjelmassa oli luento,
kahvakuulailua, seinäkiipeilyä ja frisbeegolfia, sekä uusia lajeja kuten pickleball.
Viikonlopun yksi kantava teema oli verkostoituminen yli piiri- ja aluerajojen, sillä nuorisotoimijoita oli lähes
tulkoon Suomen joka niemestä ja notkelmasta. Tämä olikin toinen verkostoitumistapaaminen tänä vuonna,
sillä ensimmäinen pidettiin Tampereella tammikuussa.
Tilaisuudet saavat jatkoa viimeistään ensi keväänä. Se on erinomainen tapa kiittää seurojen nuoria ohjaajia
tehdystä työtä ja saada boostia tulevan kauden tapahtumiin.

Kesäleireille ilmoittautuminen on käynnissä
TUL:n alueelliset ja piirikohtaiset nuorisoryhmät järjestävät kesä-, heinä- ja elokuussa leiritoimintaa.
Kesäleireillä tutustutaan uusiin lajeihin ja pelataan vanhoja perinteisiä leiripelejä. Telttaillaan ja retkeillään.
On mahdollisuus uida ja nauttia luonnosta, sekä saa viettää aikaa niin vanhojen kuin uusien leirillä saatujen
kavereiden kanssa.
TUL:n leireillä on koulutetut ohjaajat, jotka huolehtivat leiriläisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta, sekä
virikkeellisestä toiminnasta. Leireillä on monipuolinen ohjelma ja maittavaa ruokaa. Leiriläiset on
vakuutettuja järjestäjän toimesta.

Tulee mukaan seurasi kanssa iloisen leirielämän viettoon. Lisätietoja leireistä saat alueiden työntekijöiltä ja
kutsut löytyvät www.tul.fi/lapset ja nuoret -sivulta.

TUL Joygames –Seinäjoki 27.-29.10.2017
TUL:n Pohjanmaan piiri ja sen jäsenseurat yhdessä TUL:n nuorisovaliokunnan kanssa toivottavat seurat ja
yksittäiset osallistujat, liikunnan ja urheilun ystävät tervetulleeksi Seinäjoelle lokakuun viimeisenä
viikonloppuna.
Tapahtumaviikonlopun ohjelma on monipuolinen. Luvassa pienimuotoiset liittojuhlat Etelä-Pohjalaiseen
tapaan, jolloin osansa saavat niin kaupunkilaiset kuin osallistuvat seuratkin. Luvassa on kulttuuria, disco- ja
showtanssia, jalkapalloa, futsalia, voimailua ja mailapelejä. Muutamien lajien kanssa käydään vielä
neuvotteluja, mutta tavoite olisi saada kisakutsut valmiiksi toukokuussa.
Tapahtuman tiedottaminen jatkossa tapahtuu www.tuljoygames.fi sivuston kautta ja facebookin kautta.
Nyt kannattaa käydä tykkäämässä, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kaikki seurat, jotka linkittävät tuljoygames –
sivut omiin verkkosivuihinsa saavat pienen muistamisen Seinäjoella. Ja mikä ei ole perso palkintojen perään
saa järjestäjä ja seura hyvän mielen. Kiitos jo etukäteen !

Nuorisotoiminnan kalenteri 2017
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04.11.
25.-26.11.
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