
YOUR MOVE



YOUR MOVE -KAMPANJA

 Nuori Suomi  ry ja Suomen Liikunta- ja Urheilu 
SLU ry taustayhteisöinä, mukana kaikki lajit

 Nuori Suomi vastaa operatiivisesta toiminnasta

 Yhteistyössä: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Helsingin kaupunki

 Kohderyhmänä kaikki 13-19-vuotiaat nuoret

 Nuoret ja nuorten ryhmät keskeisessä roolissa 
ideoinnissa ja tekemässä



KAMPANJAN TAVOITTEET

1) Nuorten liikkuminen lisääntyy 
 Suurimmalle osalle nuorista liikkuminen on olennainen ja luonnollinen 

osa arkea. 

 Mielikuva liikunnasta ja urheilusta parantuu nuorten keskuudessa.

2) Uusi nuorten liikuntakulttuuri kehittyy
 Syntyy vahva nuorten näköinen liikunnan ja urheilun kansanliike. 

 Nuori pystyy aktiivisuudellaan lisäämään omia ja muiden 
liikuntamahdollisuuksia.

=
> Liiku miten haluat!



Nuoret mukana!

 Your Moven nettisivujen ja sosiaalisen median Your
Move -yhteisöjen kautta kanavoidaan nuorten ääni ja 
ideat suurtapahtuman toteutukseen.

 Nuoret ovat mukana Suurtapahtuman konkreettisessa 
suunnittelussa ja toteutuksessa usealla eri tavalla: 

• Your Moven kehittämisryhmä (n. 20 nuorta)
• Lajiliittojen nuorten ryhmät (yli 100 nuorta)
• Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea (12 nuorta)
• Nuorten vapaaehtoisten joukko (n. 2000)
• Tapahtumaorganisaatiossa noin 20 nuorta

 Nuoret ovat itse halunneet tehdä juuri tämän näköisen 
ja henkisen tapahtuman!

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4056195&id=259076103914


YOUR MOVE sosiaalisessa mediassa
 Yourmove.fi, IRC-Gallerian Your Move –yhteisö, Facebookin Your

Move Fan Page, Yout Tube yms.
 Nuorten liikkumisen lisääminen sosiaalisen median avulla

YOUR MOVE – nuorten omat tapahtumat
 Kouluissa ja urheiluseuroissa, nuoret itse järjestävät
 Tukena Moveri, joka on alle 30-v. koulutettu nuori aikuinen

YOUR MOVE ON TOUR 2010 
 20.5.-3.6.2010, Oulu, Seinäjoki, Pori, Joensuu, Helsinki, Turku, 

Jyväskylä
 31 000 nuorta osallistujaa, palaute nuorilta keskiarvolla 9-

YOUR MOVE 2011 Suurtapahtuma

KAMPANJAN SISÄLTÖ

http://tapahtumat.yourmove.fi/go?id=17386966






YOUR MOVE SUURTAPAHTUMA 

 Helsingissä: Olympiastadionin ja Kisahallin ympäristössä, Narinkkatorilla
ja liikuntapaikoissa ympäri kaupunkia

 50 000 nuorta osallistujaa

 Suomen suurin liikunta- ja urheilutapahtuma vuonna 2011

 Valtava lajikirjo; yli 50 eri urheilulajia

 ”Hullut japanilaiset” –tyyliset liikuntaradat

 Your Move School Games - uudentyyppiset koulujen väliset SM-kisat

 Lajiharjoittelua, kisoja, turnauksia, alkeistunteja

 Yhdessäoloa, hengailua ja hauskanpitoa

 Huippu-urheilijoita, huippubändejä, huippuesityksiä 

=> Bileet joka päivä!

=> Tapahtuman loppuhuipennus ke 1.6.



Your Move
- teemamaailmat



WATER ZONE
-Sukellus
-Uinti
-Hengenpelastus
TARGET ZONE
-Ammunta
-Frisbeegolf
-Keilailu
-Golf
-Darts

BALL ZONE
-Salibandy
-Jalkapallo
-Pesäpallo
-Jenkkifudis
-Ultimate

FIGHT ZONE
-Taekwondo
-ITF Taekwondo
-Aikido
-Paini
-Karate
-Judo
-Nyrkkeily
-Taido
-Thainyrkkeily

SEA ZONE
-Purjehdus
-Veneily
-Soutu
-Melonta
ICE ZONE
-Jääkiekko
-Taitoluistelu
-Ringette
SNOW ZONE
-Ampumahiihto
-Hiihto
-Lumilautailu

SMASH ZONE
-Tennis
-Squash
-Sulkapallo
-Pöytätennis
-Biljardi
-Miekkailu
-Vammaisurheilu
-Paralympia

DANCE ZONE
-Tanssi
-Voimistelu
-Cheerleading
-Power Mover
FIT ZONE
-Painonnosto
-Kuntosali

HYPER MOVE WORLD 
Kisahalli, Kisahallin edusta, 

Mäntymäen kenttä

STREET ZONE
-Parkour
-Koris
-Street Dance
-Skeittaus
-Bmx
-Rullaluistelu
-Käsipallo
BEACH ZONE
-Beachvolley
-Beachsoccer
-Beachkäsipallo

Teema-
maailmat 
ja niiden yhteydessä 
olevat 
Zonet lajeineen TURBO MOVE WORLD 

Mäntymäen kenttä, 
Töölönlahti

TALENT ZONE
-Harjoittelumallit
-SporttiFoorumi

SUPER MOVE WORLD 
Pallokentät, Sonera  Stadium, Jäähalli

ADVENTURE ZONE
-Ratsastus
-Suunnistus
-Geokätköily
-Ilmailu
-SAKUsports
Motorzone
-Moottoriurheilu
-Autourheilu

SPECIAL MOVE WORLD 
Olympiastadion, Uimastadion, 

Jäähallin parkkipaikka

KESKUSPLAZA
Paavo Nurmen kenttä

Bändit, esitykset, bileet, kisoja, ratoja, 
ennätyskokeita, info, huolto

TRACK&and FIELD
ZONE
-Juoksu
-Hypyt
-Heitot
GAME ZONE
-Tanssipelit
-Digiliikunta
RESPECT ZONE
-Urheilumuseo



YOUR MOVE 2011 
SUURTAPAHTUMA 



Your move action ma – ke 30.5.-1.6.

- Yläkoulut, lukiot, ammattikoulut
- Toiminnallinen liikuntapäivä tai luokkaretki



LISÄPALVELUT

OPPILAAN ACTION –ranneke:                           
 Your Move School Games
 Your Move –liikuntaradat, ME-kokeet yms.
 Your Move Zonet: lajikokeiluja, kisoja, miniturnauksia
 Your Move – Keskusplazan ohjelma ja esitykset
 Joka päivä bileet: Huippubändejä, huippu-dj:t, performanssit yms.

• Ryhmien mukana tuleville opettajille/huoltajille tapahtuma on maksuton

Lisäpalvelut:

RUOKAILU
LOUNAS ja/tai

PÄIVÄLLINEN
7 €

MAJOITUs

12 € / yö 

Hintaportaat ranneke
10.11.-2.2. 15 €
3.2.-3.3. 20 €
4.3.-4.4. 25 €
5.4.-5.5. 35 €



• Mitä aikaisemmin rannekkeet tilataan, sitä edullisemmat ovat hinnat.  
Rannekkeet voi tilata koko koululle, luokalle tai pienemmälle 
oppilasryhmälle.  Tilaaminen onnistuu ilmoittamalla ryhmän nimen, 
tilattavien rannekkeiden määrän ja yhteyshenkilön.  Oppilaiden nimiä 
ei tarvitse ilmoittaa. Tilauksen voit tehdä osoitteessa 
www.yourmove.fi/suurtapahtuma

• Ilmoittautuminen alkoi marraskuussa 2010, päättyy toukokuussa 2011

• Luokan/ryhmän ilmoittautumista voi täydentää kevään 2011 aikana

http://www.yourmove.fi/suurtapahtuma


Your move sport pe-su 27.-29.5.

=> Urheiluseuroissa harrastaville nuorille



 Mukana n. 50 lajia
Aikido, amerikkalainen jalkapallo, ampumahiihto, ammunta, autourheilu, biljardi, cheerleading, 

darts, golf, ITF Taekwondo, hengenpelastus, jalkapallo, judo, jääkiekko, karate, keilailu, koripallo, 
lentopallo, luistelu, lumilautailu, maastohiihto, melonta, miekkailu, moottoriurheilu, nyrkkeily, paini, 
parkour, pesäpallo, purjehdus, pöytätennis, ratsastus, ringette, salibandy, soutu, squash, street
dance, sukellus, sulkapallo, suunnistus, taekwondo, taido, taitoluistelu, tanssi, tennis, thainyrkkeily, 
vammaisurheilu, voimistelu, yleisurheilu

 Ohjelmassa: leirejä, kilpailuja, turnauksia. 
• Tarjontaa harrastelijoille ja lajin lahjakkuuksille lajista riippuen.

 Urheiluun tavoitteellisesti suuntautuneille nuorille:
• Vinkkejä fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen ohjatuista omatoimisen harjoittelun 
harjoitusmalleista.

• SporttiFoorumilta urakehitystä tukevaa tietoutta urheilijan elämään kuuluvista 
tärkeistä tekijöistä.

• Ominaisuustesti

Your move sport 27.-29.5.



Lisäpalvelut:

SPORT-RAnneke:                           
 Lajin oma sisältö (turnaus, leiri tms., esim. Voimisteluliiton Show)
 Kasva urheiljaksi – omatoimisen harjoittelun sisältö
 Your Move –liikuntaradat, ME-kokeet yms.
 Your Move Zonet: lajikokeiluja, kisoja, miniturnauksia
 Your Move Keskusplazan ohjelma ja esitykset 27.-29.5.
 Suomen mahtavimmat kisabileet la 28.5.: bändit, dj:t, hauskanpito 
 Ruokailut pe-su (ei aamu- ja iltapaloja)
 Your Move SPORT -kisatuote

Your Move SPORT-RANNEKE

MAJOITUS
(sis. aamu- ja 

iltapalat):

JÄÄHALLI / 

TELTTAKYLÄ, 

KOULUT tai 

HOTELLI

n. 10 € / yö 

Hintaportaat RANNEKE
18.1.-2.3. 70 €
3.3.-3.4. 80 €
4.4.-5.5. 100 €



 Your Move Superfani on nuorisolle tuttu ja arvostettu julkisuuden 
henkilö.
• Huippu-urheilijoita 

• Viihdetaiteilijoita

• Muita nuorten idoleita

 Omalla esimerkillisellä toiminnallaan heidän tarkoituksensa on 
innostaa ja kannustaa nuoria hyviin elämäntapoihin - erityisesti 
liikkumisen suhteen!

 Superfaneja tulee olemaan yhteensä noin 10 
• Esittelemme uusia Superfaneja säännöllisin väliajoin Suurtapahtumaan asti

 Ensimmäiset Superfanit:
 MotoriikkaMiikka (Suomen Talent –voittaja 2009)

 Tero Tiitu (Salibandyn maailmanmestari)

 Elastinen (Fintelligensin laulaja)

 Eva Wahlström (nyrkkeilijä)

YOUR MOVE SUperfanit



Varmistuneet esiintyjät: 
 Jenni Vartiainen

 Fintelligens

 Cheek

 Motoriikka Miikka 

 n. 20 dj:tä

Your Moven Esiintyjät 

http://www.motoriikkamiikka.fi/wp-content/uploads/2010/06/Hassu.jpg


 Kaikille nuorille

 Nuoret itse tekevät

 Liikunta ja urheilu yhdistyy muuhun nuorisokulttuuriin

 Yhteinen massatapahtuma ensimmäistä kertaa 
yläkouluille, ammattikouluille ja lukioille

 Ennennäkemättömiä lajisovelluksia

 Luokkien väliset SM-kisat täysin uusissa lajeissa

 Huikeat toimintaradat ”hullut japanilaiset” -tyyliin

Your Move Suurtapahtuma on ainutlaatuinen!




