13.11.2017

Yleistä
TUL:n nuorisotoiminnan vuosi on ollut täynnä monipuolista toimintaa. Seurat, piirit ja alueet ovat
järjestäneet harjoituksia, kilpailuja, retkiä, leirejä ja koulutusta. Tästä on hyvä ponnistaa TUL:n 99.
toimintavuodelle.
CSIT:n maailmankisat Riiassa olivat ikimuistoinen kokemus mukana olleille nuorille päättäjille ja urheilijoille.
Riian jälkeen kengät osoittavat kohti Kataloniaa, sillä Juhannus 2019 vietetään auringossa urheillen ja
lämpimästä säästä nauttien.
TULJoygames –tapahtumat järjestettiin Kemissä ja Seinäjoella. Tapahtumat onnistuivat hyvin ja ne keräsivät
osallistujia yli kolmetuhatta. Seuraavat TJG –tapahtumat ovat Joensuussa 10.2.2018 ja Turussa 27.28.10.2018.
Monet seurat pitävät kaksi vuosikokousta. Syyskokouksessa valitaan seurojen hallitukset tai johtokunnat.
Pidä huoli, että nuorten ääni kuuluu kokouksissa. Ilmoittakaa kokouksen jälkeen seuranne
nuorisotoiminnan yhteyshenkilö 2018 pia.reutsalo@tul.fi ja kopio jarkko.tenkula@tul.fi
Seuratuen haku on nyt ajankohtaista. Seuratukea myönnetään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien
edistämiseen ja se on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen
organisoidun liikunnan kehittämiseen.
Hakuaika on 13.11.-15.12.2017 välisellä ajalla ja se haetaan sähköisesti www.seuraverkko.fi
Tukea myönnetään 2.500,- - 15.000,- euroa vuodessa. Seuratukeen on varattu 4 milj. euroa edellyttäen
eduskunnan vuoden 2018 talousarvion toteutumista. Lisätietoja www.minedu.fi

TUL palkitsee nuoria seura-aktiiveja
Onko seurassanne Vuoden nuori toimija? Ilmianna hänet!
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry palkitsee nuoren toimijan. Nuoritoimija on alle 25-vuotias. Hän on
ollut vähintään kolme vuotta seuratoiminnassa mukana. Hän on omalla toiminnallaan tai muuten
aktiivisella tavalla edistänyt seuran lapsi- tai nuorisotoimintaa.

Nyt etsitään vuoden nuorisotoimijaa? Oletko sinä etsimämme henkilö?
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry palkitsee nuorisotoimijan. Nuorisotoimija on saavuttanut
kahdenkymmenen ikävuoden rajapyykin ja on toiminut seurassa/seuroissa vähintään kolmen vuoden ajan.
Hän on omalla toiminnallaan aktivoinut ja kehittänyt seuran lapsi- ja nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan
palkitsemiskriteereissä huomioidaan em. lisäksi toiminnan esimerkillisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Hakeminen tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta TUL:n kotisivujen kautta.
Hakuaika päättyy 24.11.2017. Palkitsemiset päättää TUL:n hallitus nuorisovaliokunnan esityksestä.
Palkittavat julkistetaan tammikuussa pidettävässä TUL:n päivän juhlassa.

Leirit
Leiritoiminta koki piristysruiskeen vuoden aikana. Seurat ja piirit järjestivät leirejä tarjoten lapsille ja
nuorille elämyksiä ja kokemuksia niin liikunnasta kuin luonnossa liikkumisesta. TUL:n järjestämiä leirejä
pidettiin Lapin ja Oulun piireissä ja läntisellä alueella Sauvossa.
Leiriohjaajakurssi toteutettiin Kotkassa ja Kemissä, joissa koulutettiin yli kaksikymmentä nuorta
leiriohjaajaa.
Leiriohjaajista on joskus pulaa, joten kannattaa kysellä naapuripiirien toimijoilta apuja tai sitten meiltä
nuorisovaliokuntalaisilta leirin järjestelyissä.
Ilmoitelkaa tulevan vuoden leirien päivämääriä, niin saadaan kalenterit kuntoon. Nuorisovaliokunta avaa
omille sivuille ”leirityökalupaketin”, jossa on valmiita leirirunkoja, päiväohjelmia, talousarviopohjia jne.
Kannattaa käydä sivuilla.
Nuoret päättäjät
Vuoden 2017 Nuoret päättäjät koulutus saatiin päätökseen. Koulutukseen osallistui kaksitoista nuorta. He
saivat vuoden aikana tuhdin tietopaketin Suomalaisesta liikunta- ja seuratoiminnasta,
viestintämarkkinoinnista ja tapahtumien järjestämisestä. Itse liikuntaakaan koulutuksessa ei unohdettu.
TUL onnittelee kaikkia kurssilaisia; Maria Vehkaperä, Julia Pölönen, Nea kunto, Annemari Keltamäki, Valtteri
Jääskeläinen, Siiri Lilja, Maiju Salonen, Roni Kärpijoki, Kristiina Kettula, Miika Parkkari, Miika Tuominen ja
Niklas Virmanen, toivottaen teille menestystä ja rohkeita päätöksiä seurojenne hallituksissa ja muissa
luottamustoimissa.
Seuraava Nuoret päättäjät koulutus on jo suunnitteilla. Sen hakuajoista ilmoitetaan seuraavassa
nuorisotiedotteessa.
TJG
Vuoden toinen TJG järjestettiin Seinäjoella 26.-29.10. Tapahtuma toteutettiin lähialueen seurojen ja
nuorisovaliokunnan, sekä Pohjanmaan piirin yhteistoimin. Merkittävä toiminnallinen yhteistyökumppani oli
Suomen Mailapelienliitto ry, sillä TJG tapahtuman yhteydessä järjestettiin koululaisille ” Maila on mun
kaveri” –tilaisuudet.
Seinäjoella ei unohdettu kulttuuriakaan, sillä Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kanssa
järjestettiin yhteistyössä lapsille konserttitapahtuma. Koululaiskonsertissa Sali oli tulvillaan iloa ja naurua.
Oppilaat ja opettajat pääsivätkin hyvillä mielin viikonlopun viettoon.
Seinäjoella TUL Joygames –tapahtuma järjestettiin kolmannen kerran.

Seinäjoella järjestettiin TUL:n avoimet disco- ja showtanssin mestaruuskilpailut, futsal-, jalkapallo-, karate-,
painonnosto-, shakki -ja pöytätenniskilpailut. Tapahtumaan osallistui yli 2000 osallistujaa.
Tulokset ja kuvat www.tuljoygames.fi sivulta ja kannattaa samalla käydä tykkäämässä meistä facessakin.

Toimintaa 2018
Vuosi 2018 on täynnä monenlaista toimintaa. Valtaosa tapahtumista tehdään seuroissa, mutta me liitossa
tuemme ja täydennämme seurojen toimintaa tarpeen mukaan. Samalla tarjoamme ohjaajille ja huoltajille
omaa huoltoa ja koulutusta, jotta he jaksaisivat paremmin. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan kokemaan ja
jakamaan omia kokemuksiaan seuratyönarjesta ja samaan mahdollisesti vertaistukea oman seuran
haasteissa.
Vuoden starttitilaisuus
Vuosi lähtee käyntiin Tampereella lauantaina 20.1.2018 seura-aktiivien tapaamisella. Tilaisuudessa
läpikäydään vuoden tapahtumia, verkostoidutaan valiokunnan jäsenten kanssa ja tutustutaan somen
ihmeelliseen maailmaan.
Ilmoittautumiset perjantaina 11.1.2018 mennessä. Tapahtuman hinta 30,- sis. ruokailun ja
tervetulokahvin/virvokkeen. Matka-avustusta kannattaa kysellä piiritoimistoista aluerahasta.
Kalenteri
20.01

Nuorisotoiminnan starttilauantai

Tampere, Työväentalo

Valiokunnan kokous
10.02.

TUL Joygames

Joensuu

09.-11.03

Talvileiri

Sauvo

20.-22.04.

Ohjaajien hyvinvointiviikonloppu

Raasepori, Kisakeskus

Valiokunnan kokous
09.-10.06

Liikuntakouluohjaaja –kurssi

Kemi

11.-15.06.

Liikuntaleiri

Sauvosaari yu-kenttä, Kemi

02.-07.07

Pohjantähti –leiri

Raasepori, Kisakeskus

21.-22.07.

Leiriohjaajakurssi

Kemi

23.-27.07.

Riemu –leiri

Ajos, Kemi

29.07.-03.08. Riemu –leiri

Sauvo

18.-19.08.

Valiokunnan kokous

Kuopio

05.-09.09.

Elämykselliset ohjaajapäivät

Konttainen

27.-28.10.

TJG Joygames

Turku

24.-25.11.

Seurapäivät + valiokunta

07.-08.12.

Startti juhlavuoteen risteily

HKI-Tallinna-HKI

JOENSUU
10.2.2018
TURKU
27.-28.10.2018
www.tuljoygames.fi

