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TUL:n nuorisovaliokunta aloitti toimintansa
TUL:n nuorisovaliokunnan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Se on kokoontunut kertaalleen ja kokoontuu
vielä TUL:n seurapäivien yhteydessä 27.11. Kotkassa. Jos sinulla tai seurallasi on terveisiä valiokunnalle, niin
lähesty rohkeasti allekirjoittanutta tai alueesi valiokunnan jäseniä.
Nuorisovaliokunnan puheenjohtajaksi TUL:n hallitus nimitti Riku Aholan Helsingistä. Riku on myös TUL:n
varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajaksi valiokunta valitsi Mia Salosen Turusta. Valiokunta on iso ja
kattaa koko Suomen. Pohjoisen edustajat ovat Leena Immonen Oulusta ja Milla Pietilä Kemistä. Läntisen
alueen edustajat ovat Taija Luoma Seinäjoelta ja Annika Appelroth Raumalta. Itäisen alueen edustajat ovat
Siru Niemeläinen Joensuusta ja Petteri Hämäläinen Kuopiosta. Eteläisen alueen edustaja on Annika Jokinen.
He kaikki ovat alueellasi sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä.
TUL:n nuorisovaliokunnan toiminnan keskiössä on Nuoret Päättäjät –koulutus, TJG –ketjun vetäminen
yhdessä järjestävien tahojen kanssa ja leiritoiminta. Jokaiseen toimialaan on valittu oma ryhmänsä, jolloin
asiantuntemus olisi mahdollisimman lähellä omaa vahvuusaluetta.
Nuorisovaliokunnan toiminnan tukena ovat alueelliset työntekijät Veli-Matti Nieminen (pohjoinen), Veijo
Saarelainen (Järvi-Suomi), Hannu Ahonen (eteläinen) ja Jarkko Tenkula (läntinen), joka myös toimii TUL:n
nuorisotoiminnan työntekijänä Sari Svenssonin opintovapaan ajan 31.8.2017 saakka.
Ota rohkeasti yhteyttä
TUL:n nuorisovaliokunta on sinua ja sinun seuraasi varten. He ovat hyvin motivoituneita ja innostuneita
toimimaan alueen seurojen parhaaksi ja olemaan tukenasi. He ottavat vastaan ideoita ja palautetta. He
haluavat lasten ja nuorten parasta.
Yhteystiedot:
TUL:n nuorisovaliokunta
Riku Ahola
Mia Salonen
Milla Pietilä
Leena Immonen
Taija Luoma
Annika Appelroth
Siru Niemeläinen
Petteri Hämäläinen
Annika Jokinen

aholar@gmail.com
mia.salonen@gmail.com
milla_pietila@hotmail.com
immonen.leena@gmail.com
taija.95@hotmail.com
annika.appelroth@gmail.com
siruniemelainen@outlook.com
petteri.hamalainen@evl.fi
annika.jokinen24@gmail.com

044 020 1234
040 592 6177
040 416 3088
040 574 5259
050 056 4394
050 360 6109
044 533 2593
040 484 8364
050 313 7744

veli-matti.nieminen@tul.fi
veijo.saarelainen@tul.fi
hannu.ahonen@tul.fi
jarkko.tenkula@tul

045 773 12450
040 091 3585
045 773 12429
044 355 5919

Alueelliset työntekijät:
Veli-Matti Nieminen
veijo.saarelainen
Hannu Ahonen
Jarkko Tenkula

Nuoret päättäjät –koulutus 2017
TUL:n nuorisovaliokunta järjestää vuoden 2017 aikana Nuoret päättäjät –koulutuksen. Sen tarkoituksena on
antaa koulutukseen osallistujalle työkaluja seuran pyörittämiseen ja seurassa toimimiseen. Koulutus on
tarkoitettu 16 – 25 –vuotiaille nuorille seuratoimijoille.
Koulutuksen hinta on 300 euroa ja se sisältää neljä koulutusjaksoa opetuksineen, majoituksineen ja
ruokailuineen. Sinulle tai seurallesi jää matkat hoidettavaksesi. Tukea kannattaa kysellä myös omasta
piiristä tai alueelta.
Koulutukseen haku tapahtuu 1.11.2016 – 15.1.2017 välisellä ajalla. TUL:n kotisivuilta löytyy linkki
hakulomakkeeseen. Tavoitteena on saada koulutukseen osallistujia jokaiselta alueelta.
Koulutusajankohdat:
22.-23.4.

Suomalaisen liikuntaelämän järjestörakenne ja vaikuttaminen, Kisakeskus

20.05.

Tapahtumatuotanto, Helsinki

23.-24.09.

Seuratoiminta, hankkeet, seuratuki. Turku

4.11.

Viestintä ja markkinointi, Helsinki

Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus osallistua 13.-18.6. välisellä ajalla CSIT:n maailmankisojen
yhteydessä järjestettävään ”Youth in action” –seminaariin. TUL:n nuorisovaliokunta tukee osallistujia 120
eurolla (tapahtumapassi).

CSIT:n nuorisokokoontumisessa suunniteltiin tulevan vuoden konferenssia Riigassa.

TUL palkitsee nuorten parissa työskenteleviä
Vuoden nuori toimija
Onko teidän seurassanne Vuoden nuori toimija? Ilmianna hänet!
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry palkitsee nuoren toimijan. Nuori toimija on alle 25-vuotias. Hän on
ollut vähintään kolme vuotta seuratoiminnassa mukana. Hän on omalla toiminnallaan tai muuten
aktiivisella tai innovatiivisella tavalla edistänyt seuran lapsi- tai nuorisotoimintaa.
Vuoden nuorisotoimija
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.
Esitykset
Vapaamuotoisesta esityksestä tulee ilmetä seuraavat asiat:
1. Ehdokkaan nimi ja ehdokkaan ikä
2. Seuran nimi
3. Kuinka pitkään ehdokas on toiminut seurassa aktiivisesti?
4. Toiminnan kuvaus ja valinnan perustelu
Hakuaika päättyy 30.11.2016. Palkitsemiset päättää TUL:n hallitus nuorisovaliokunnan esityksestä.
Palkittavat julkistetaan tammikuussa pidettävässä TUL:n päivän juhlassa.
Toimita hakemus sähköisesti: jarkko.tenkula@tul.fi tai Jarkko Tenkula/TUL:n Pohjanmaan piiri
ry, Keskuskatu 17 b 17, 60100 Seinäjoki. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
www.tul.fi sivustolta löytyy erillinen linkki lomakkeeseen, joka helpottaa hakemuksen täyttämistä .

Pentti Koskisen lahjoittamana taidetapahtuman kiertopalkinto jäi Kellon Työväen Urheilijoiden kaappiin.

TUL:n nuorisovaliokunta ja alueet etsivät kouluttajia ja seurojen yhdyshenkilöitä !!!!!
Onnistuneen tekemisen ja viestinnän aikaansaamiseksi tarvitaan hyvä tiimi; oikeat ihmiset oikeassa
paikassa. TUL:n nuorisotoiminnassa on tekemisen meininkiä. Tule sinäkin toteuttamaan unelmiasi ja
haaveitasi yhdessä meidän kanssa.
Saadaksemme toimintaamme vielä enemmän meininkiä meidän tulee luoda nuorisotoimijoiden verkosto,
joka kehittää niin seurojen kuin liiton nuorisotoimintaa yhteistuumin. Me tarvitsemme tietoa kentältä ja
olemme kentän käytettävissä.
Toteuttaaksemme yhteistä agendaa tarjoamme sinulle pientä porkkanaa. Eikö olisikin kiva saada vähän
kokemusta kouluttamisesta, esiintymisestä, oppia uusia asioita ja saada siitä vielä rahaa. Luulisi
houkuttavan ja miksei vähän koukuttavankin.
TUL:n nuorisovaliokunnan vastuualueeseen kuuluu toimialan koulutukset. Kouluttajaverkostomme on
päässyt rapistumaan, joten tarvitsemme uutta virtaa ja toimijaa. Alueemme koulutuksia ovat lasten ja
nuorten ohjaaminen, Halisko –liikuntakoulujen ohjaaminen ja perustaminen ja leiriohjaajakurssit. Sen
lisäksi järjestämme elämyksellisiä teemakohtaisia koulutuksia. Me koulutamme ja priiffaamme kouluttajat,
joten et joudu ”pystymetsästä” hommiin.
Ota yhteyttä alueesi työntekijään tai suoraan minuun. Kouluttamalla, olet tekemässä hyvää ja
edesauttamassa lasten ja nuorten liikunta- harrastusmahdollisuuksia.

Tiedon hakua verkosta. Aiheena leirin talousarvio.

Tavoittaaksemme oikeat ihmiset seuroista, olisi erinomaista, mikäli saisimme seuroista nuorisotoiminnasta
vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Jos teillä ei ole seurassa kyseistä henkilöä, niin valitkaa sellainen. On
harmillista, jos ohjaajilta tai lapsilta/nuorilta jää kokemukset kokematta ja leireilyt leireilemättä, koska he
eivät saaneet tietoa!!! Tiedon puutteeseen ja jakamattomuuteen (tietämättömyys) toimintamme
kehittäminen ei saa kaatua. Ole siis ystävällinen ja toimita seurasi yhteistieto pia.reutsalo@tul.fi tai
jarkko.tenkula@tul.fi osoitteisiin ja olet tiedon jaon ytimessä.

Tapahtumia tarjolla
Vuosi alkaa räiskeessä ja paukkeessa, sillä raketit paukkuvat uuden vuoden alkaessa. Nuorisotoiminnan
ensimmäinen tapahtuma on Tampereella 21.1.2017. TUL:n alueiden, piirien ja seurojen nuorisoaktiivit sekä
kouluttajat kokoontuvat päivittämään koulutusmateriaalien sisältöä ja tulevan vuoden toimintaa.
Tilaisuuteen tulee asiantuntija luento ”Kuinka kohtaan ja otan tilanteen haltuun, kun erityistä huomiota
vaativa lapsi tulee mukaan toimintaan”.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 11.1.2017 mennessä jarkko.tenkula@tul.fi
Nuorten ohjaajien ja valmentajien tyhy –päivät järjestetään Kisakeskuksessa 22.-23.4.2017. Tule mukaan
rentoutumaan ja hakemaan vauhtia loppuvuoden toimintaan. Kurssin hinta on 100 euroa / osallistuja.
Viikonlopun ohjelma on monipuolinen ja virkistävä.
Ohjelma:

lauantai 22.4.2017

11.30
12.00-12.45
12.45-13.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
17.00-18.00
18.30-20.00
20.30-22.00
22.30

Saapuminen ja majoittuminen
Lounas
Avaus
Luento (aihe: terveellinen elämä)
Ryhmä 1: kahvakuula, Ryhmä 2: seinäkiipeily
Ryhmä 1: seinäkiipeily, Ryhmä 2: kahvakuula
Päivällinen
Pickleball, tutustuminen ja pelaaminen
Rantasauna ja takkahuone
Hyvää yötä maailma
sunnuntai 23.4.2017

07.30-09.00
09.45-11.30
12.00-13.00

Aamupala
Yhteiskokoontuminen (Sali) 15 min ja frisbeegolf
Huoneiden luovutus ja lounas

TUL Joygames –tapahtuma Oulussa oli menestys
TUL:n Oulun piiri ja sen jäsenseurat järjestivät erinomaiset TUL joygames –kilpailut kahdeksassa lajissa.
Tapahtuma oli keskittynyt Haukiputaalle Jatulin liikuntahallin ympäristöön. Toden totta, lajien
keskittäminen pienelle alueelle tekee tapahtumasta miellyttävän niin katsojan kuin osallistujan kannalta.
Joygames –ketjun yksi kallisarvoisimpia tavoitteita oli juuri eri lajien nuorten kohtaaminen.
TUL Joygames –tapahtuman suurin laji oli odotetusti disco- ja showtanssikilpailut. Kellon Työväen Urheilijat
ja Oulun Tarmo hoitivat hienosti kisajärjestelyt. Kilpailut hellivät katsojaa, sillä niin kauniita ja taidokkaita
esityksiä nähtiin estradilla.
Tapahtumasta lisätietoja on nähtävillä www.tuljoygames –sivustolla.
Seuraavan kerran TUL joygames –tapahtuma jalkaantuu 4.-5.2.2017 Kemiin. Ohjelmassa on mm. TUL:n
ryhmätanssimestaruuskilpailut. Kannattaa seurata ilmoittelua.

Tunnelma katossa Jatulin salissa

TUL joygames –tapahtumaketju on kerännyt kokoon vuosien aikoina tuhansia nuoria kymmenien
eri lajien pariin. Tätä hienoa perinnettä jatketaan TUL:n juhlavuoden 2019 loppuun asti.
TUL:n nuorisovaliokunta julistaakin haettavaksi piireille ja niiden jäsenseuroille vuoden 2019
tapahtumat viikoille 5 ja 43. Tapahtumaa hakiessa tulee hakemuksessa ilmetä alustava näkemys
lajeista, joita tapahtumassa järjestetään.
Vuoden 2019 tapahtumien hakuaika päättyy 30.6.2017. Hakemukset on lähetettävä TUL:n
nuorisovaliokunnalle os. Keskuskatu 17 b 17 60100 Seinäjoki

KEMI
4.-5.2.2017
www.tuljoygames.fi
Lisätiedot: Mauri Blomster
mauri.blomster@tul.fi
0500 31 69 04

