SOVELTAVAN LIIKUNNAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSTYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2019
1. TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMIKAUSI
Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä edistää soveltavan liikunnan tutkimusta, tiedon kokoamista ja levittämistä sekä alan
tutkijoiden ja oppilaitosten yhteistyötä. Työryhmä toimii yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus ja tasa-arvojaoston kanssa.
Työryhmän tehtävät ovat:
 Soveltavan liikunnan tutkimuksen edistäminen, tiedon kokoaminen ja levittäminen
 Soveltavan liikunnan tutkimusverkoston käynnistäminen
 Soveltavaa liikuntaa opettavien oppilaitosten yhteistyön edistäminen
 Erityisliikunnan päivien 2018 ohjelman laatiminen
 Erityisliikunnan päivien suositusten seuranta
Työryhmän toimikausi on 2016–2019.
2. TYÖRYHMÄN JÄSENET












suunnittelija Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö, työryhmän puheenjohtaja
yliopistonopettaja Piritta Asunta, Jyväskylän yliopisto
erikoistutkija Kaisu Mononen, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
johtaja Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
liikunnanopettaja, soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Remahl, Liikuntakeskus Pajulahti
toiminnanjohtaja Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry
professori Pauli Rintala, Jyväskylän yliopisto
tutkimuspäällikkö Aija Saari, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti
lehtori Erwin Borremans, Keskuspuiston ammattiopisto
liikuntatieteen erityisasiantuntija Saku Rikala, Liikuntatieteellinen Seura ry, työryhmän sihteeri

3. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 (TARKISTETAAN VUOSITTAIN)
TAVOITE
Soveltavan liikunnan
tutkimuksen edistäminen,
tiedon kokoaminen ja
levittäminen

TOIMENPITEET
Selvitys soveltavan liikunnan tutkimuksesta ja koulutuksesta
(mm. mitä on tutkittu ja mitkä ovat tutkimus- ja koulutustarpeet)
sekä vaikuttaminen liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjaan
laadintaan

TOTEUTTAJAT
LTS yhteistyössä VAU:n, SoveLin,
Ikäinstituutin, alan oppilaitosten ja
muiden toimijoiden kanssa

AIKATAULU
Syksy 2016- kevät 2017

Soveltavan liikunnan tiedon (toimijat, tutkimukset, koulutukset,
seminaarit, hankkeet jne.) ja materiaalien kokoaminen yksille
internetsivuille

LTS yhteistyössä VAU:n, SoveLin,
Ikäinstituutin, alan oppilaitosten ja
muiden toimijoiden kanssa

Syksy 2016 - kevät 2017

Soveltavan liikunnan englanninkielisten internetsivujen koonti

LTS, VAU, SoveLi, Ikäinstituutti, alan
oppilaitokset ja muut toimijat

Kevät 2017 – syksy 2017

Tutkimustiedon levittäminen (mm. VAU:n kuntakirje)

LTS yhteistyössä VAU:n, SoveLin,
Ikäinstituutin, alan oppilaitosten ja
muiden toimijoiden kanssa
LTS ja alan oppilaitokset

Jatkuva

Jatkuva

Soveltavan liikunnan
tutkimusverkoston
käynnistäminen

Tutkijatapaamisen järjestäminen

Soveltavaa liikuntaa
opettavien oppilaitosten
yhteistyön edistäminen
Erityisliikunnan päivien 2018
ohjelman laatiminen

Kouluttajatapaamisen järjestäminen

LTS yhteistyössä VAU:n, SoveLin,
Ikäinstituutin, alan oppilaitosten ja
muiden toimijoiden kanssa
LTS ja alan oppilaitokset

Erityisliikunnan päivien 2018 ohjelmasuunnittelu

Ohjelmatyöryhmä

2017-2018

Erityisliikunnan päivien arviointi

Soveltavan liikunnan koulutus- ja
tutkimustyöryhmä
Soveltavan liikunnan koulutus- ja
tutkimustyöryhmä

Syksy 2018

Soveltavan liikunnan koulutus- ja
tutkimustyöryhmä

Erityisliikunnan päivät
2018

Erityisliikunnan päivien
suositusten seuranta

Verkoston tiedottaminen ajankohtaisista asioista

Välianalyysi

Loppuanalyysi

Vuosittain

Vuosittain

Syksy 2016

