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Your Move Suurtapahtuma 2011 lähestyy
Your Move Suurtapahtumaan 27.5.–1.6.2011 odotetaan 50 000 nuorta! Helsingin Olympiastadionin
ympäristössä osallistujilla on mahdollisuus tutustua noin 60 eri urheilulajiin.
Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja lajiliittojen yhdessä järjestämän tapahtuman
tarkoituksena on lisätä nuorten liikkumista, kannustaa omaehtoiseen harjoitteluun sekä rakentaa uutta
nuorten näköistä liikuntakulttuuria.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa marraskuun alussa. Tapahtuman kohderyhmänä ovat 13–19‐vuotiaat
nuoret, joiden liikunnan määrä suosituksiin nähden on Suomessa kaikkein vähäisintä.
Nuoret ovat merkittävässä roolissa tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Lajiliitot ovat perustaneet
nuorten ryhmiä, joissa nuoret pääsevät vaikuttamaan Suurtapahtuman sisältöön. Nuorten rooli näkyykin
ohjelmatarjonnan monipuolisuutena sekä hauskuuden ja liikunnan yhdistymisenä monissa lajipisteissä.
Myös Sukeltajaliiton nuorten ryhmä on ideoinut hauskaa ja haastavaa toimintaa tähän ensi kevään
Suurtapahtumaan.
Sport‐viikonloppu urheiluseuranuorille
Suurtapahtuma koostuu kahdesta osasta. Sport‐viikonloppua vietetään 27.–29.5.2011, jolloin
urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret kokoontuvat lajiryhmittäin yhteen. Sport‐viikonloppu on
tarkoitettu 13‐19 –vuotiaille jo sukellusta harrastaville. Viikonlopun ”sukellusleirille” on rajoitettu osanotto.
Viikonlopun ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat esille Liiton nettisivuille loppuvuodesta ja siitä
tiedotetaan sähköpostilla myös seurojen nuorisovastaavia. Majoitus, ruokailut ja liikkuminen Helsingissä on
järjestetty Nuoren Suomen puolesta edulliseksi. Toiminta tapahtuu Olympiastadionin ympäristössä ja
vesielämä uimastadionilla.

Action‐päivät kouluille
Sport‐viikonlopun jälkeen 30.5 – 1.6. on vuorossa Action‐päivät, jotka ovat suunnattu koululaisryhmille.
Action‐päivien tarkoituksena on, että nuoret pääsevät kokeilemaan ja tutustumaan eri lajeihin ja löytäisivät
lajin, joka innostaisi liikkumaan.
Action‐päivillä sukellusta on suunniteltu esiteltävän sekä pinnalla että pinnan alla. Koululaisilla on tilaisuus
katsella voitokkaita VA‐kuvia screeniltä, tutustua eri välineisiin pinnalla sekä saada materiaalia (lehti,
esitteet ym.) kotiin viemiseksi. Vedessä heille annetaan mahdollisuus perusvälineiden kokeiluun ja
mahdollisuuteen otattaa itsestään VA‐valokuva Your Move hengessä sekä halutessaan kokeilla taitorataa.

Talkooapua
Tilaisuus on huippumahtava ja Liiton nuorten ryhmä on ollut innokkaasti mukana suunnittelemassa
lajiosuutta. Nyt kaipaamme hulvattomaan talkooporukkaan roimasti lisää ihmisiä. Talkoolaisille on mm.
ruokailu ja tarvittaessa yöpyminen (tätä tarkennetaan myöhemmin) Nuoren Suomen järjestämänä, T‐paita
ja roimasti elämyksiä!
Miten voit olla mukana? Ennakkojärjestelyissä, kertomassa sukellusharrastuksesta altaan reunalla,
auttamassa nuorta löytämään oikeankokoiset räpylät ja sovittamaan perusvälineitä, valvomassa
välinekokeilua altaalla jne. KAIKKI ovat tervetulleita rakentamaan huipputapahtumaa, jossa myös
sukellusharrastuksen on mahdollisuus olla esillä 50.000:lle nuorelle.
Sukelluksen lajiesittely Action‐päivillä onnistuu vain, jos saamme mukaan riittävästi talkooporukkaa.
Tapahtuman markkinointi kouluille alkaa jo marraskuussa, joten sitä ennen on oltava tiedossa tarjotaanko
sukellusharrastukseen tutustumisen mahdollisuutta koululaisryhmille.
Jos pystyt (tai joku perheestäsi /ystäväpiiristäsi pystyy) olemaan mukana tapahtuman järjestämisessä edes
jonkin verran, ilmoita siitä mahdollisimman pian Liiton toimistoon Minnalle
minna.tammesvirta@sukeltaja.fi tai soita 040 750 6552.
Your Move tapahtumasta saa lisätietoja: www.yourmove.fi, www.yourmove.fi/suurtapahtuma

Tehdään yhdessä huipputapahtuma!
Sukeltajaliitto / nuorten ryhmä

