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Työpaja järjestetään yhteistyössä HCT 2.0, REDI SOTE sekä
LIUKAS-hankkeiden kanssa
Turkuun perustetun Lasten ja
nuorten liikunnan
osaamiskeskuksen tavoitteena on
terveeseen liikuntaan ja urheiluun
liittyvän osaamisen kehittäminen ja
tutkimus, sekä liikkumisen
edistäminen lasten ja nuorten
elämässä.
Tervetuloa mukaan kaikki lasten ja
nuorten liikunnasta ja sen
kehittämisestä innostuneet!
Tämä kolmas lasten ja nuorten
liikunnan osaamiskeskuksen työpaja
syventää verkoston yhteistyötä,
tukee verkoston linkittymistä
osaamiskeskuksen toimintaan
läheisesti liittyvien hankkeiden
kanssa ja antaa eväitä yhteistyön
jatkamiselle eri teemojen sisällä.

ILMOITTAUDU
TÄSTÄ
14.4. mennessä

OHJELMA
Tapahtuman moderaattorina toimii Turun
AMKin johtava yliopettaja Ursula Hyrkkänen
13.00 – 13.15 Tervetuloa
Olli Heinonen, Paavo Nurmi Keskus, ylilääkäri
professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
13.15-14.00 Kokemus Norjan mallista, Katja
Mjøsund, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
ja lääketieteen tohtori, vastuulääkäri, Urhea
14.00-14.30 kahvi ja vapaa keskustelu
14.30 – 16.00 Työskentely rinnakkaisissa
teemaryhmissä:
• Terve liikunta
• Lasten ja nuorten liikunnan
edistäminen hyvinvointialueen tehtävänä
• Liikuntateknologian uudet tuulet
(Tarkempi kuvaus teemojen sisällöstä löytyy
seuraavalta sivulta)
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Terve liikunta
Meillä ja muualla – toimintamalleja Islannissa, Norjassa ja Suomessa
Tervetuloa keskustelemaan terveen liikunnan puolesta. Kuullaan erilaisista lasten ja nuorten
liikuntaan liittyvistä toimintamalleista ja pohditaan yhdessä, mitä oppeja voimme hyödyntää Turussa.
Alustajana:
Markus Kalmari, Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen hyvinvointialueen tehtävänä
Tervetuloa keskustelemaan siitä, miten Tulevaisuuden sote-keskus ja Perhekeskus –
toimintamalli toimii lasten ja nuorten liikunnan edistäjänä.

Alustajina:
Mikko Hulkkonen, hyvinvointijohtaja, Ruskon kunta, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen
hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio, Yhdyspinnat-hanke
Sami Luoto, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke,
Perhekeskus-koordinaatio ja toimintamallin jatkokehitys

Liikuntateknologian uudet tuulet
Tervetuloa keskustelemaan liikunta- ja urheiluteknologian uusista tuulista ja
huikeista mahdollisuuksista! Teemaryhmässä kuullaan uutisia myös LIUKAS-verkoston
(Liikuntateknologian ja liikunnan ammattilaisten yhteiskehittämisen kansallinen verkosto)
toiminnasta sekä urheiluteknologian hyödyntämisestä Oheisharjoittelukeskuksen toiminnassa.
Alustajina:
Marko Jäntti, johtaja, Centre for Measurements and Information Systems, FT, KTM
Jaani Väisänen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, FT

