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Liikuntatieteen päivät 28.‒29.8.2019 ohjelma 

"Liikunta ja liikkuminen monitieteisenä kysymyksenä" 

 

KESKIVIIKKO 28.8.2019 
 
8.45–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 

 

9.30–9.45 Liikuntatieteen päivien 2019 avaus, Agora 1 

  Jyväskylän yliopiston rehtori, professori Keijo Hämäläinen 

 

9.45–11.30 Pääluennot, Agora 1 

 Puheenjohtaja professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto ja Liikuntatieteellinen Seura 

Monitieteisyys 
Senior Researcher Kiti Müller, Nokia Bell Labs 

Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka liikkumisen ja liikunnan näkökulmasta 
Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto 

11.30–12.45 Lounas ja tutustumista näyttelyyn 
 
12.45–13.45 Tutkimusesittelyt ja nuorten tutkijoiden kilpailu, kolme rinnakkaissessiota  

Tutkimusesittelyjä, Agora 1 
Nuorten tutkijoiden kilpailu 1/2, Ag Alfa 
Nuorten tutkijoiden kilpailu 2/2, Ag Beeta 

14.15–14.45 Kahvitauko ja tutustumista näyttelyihin 
 
14.45–16.30 Teemasessiot 1–3 

Teemasessio 1, Agora 1: Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys 
Teemasessio 2, Ag Alfa: Eläköityminen ja liikunta 
Teemasessio 3, Ag Beeta: Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtaminen 

16.30 Ensimmäisen päivän päätös 
 
17.00–19.00 Vaihtoehtoista ohjelmaa osallistujille 

”Tiedeartikkelin kirjoittamisen ABC”: Avoin ja maksuton tilaisuus klo 17.00–17.50, Jyväskylän 
kaupunginkirjasto, Wolmarin sali  
Pääluennoitsijana professori Hannu Itkonen, 

”Jääkiekon lumo” -keskustelutilaisuus, Avoin ja maksuton tilaisuus: klo 18.00–19.00, 
Jyväskylän kaupunginkirjasto, Wolmarin sali  
Vieraana Ph.D. Jyri Backman  

Seminaariosallistujille lisäksi klo 17–19 erilaisia liikuntamahdollisuuksia 

https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-1.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-2.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-3.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/keskiviikkoiltapaivan-ohjelma.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/keskiviikkoiltapaivan-ohjelma.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/keskiviikkoiltapaivan-ohjelma.html
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19.30–23.00 Iltatilaisuus, Jyväskylän kaupunginteatteri 
 Osoite: Vapaudenkatu 36 

 

TORSTAI 29.8.2019 

8.30–10.00 Sino-Finnish Forum, Agora 1 
 
8.30–9.30 Tutkimusesittelyt ja nuorten tutkijoiden kilpailu, kaksi rinnakkaissessiota 

Tutkimusesittelyjä, Ag Alfa 
Nuorten tutkijoiden kilpailu, Ag Beeta 

10.00–10.30 Kahvitauko ja tutustumista näyttelyyn 

10.20–10.30 Cuckoo Workout: Taukoliikuntahetki, Agora 1 

10.30–12.00 Keynote Speakers, Agora 1 
 Puheenjohtaja, professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto 

Non-accidental Violence in Sport 
Kari Fasting, Professor, Emerita, Norwegian School of Sport Sciences:  

Eating Disorders among Winter Sport Athletes 
Jorunn Sundgot-Borgen, Professor, Norwegian School of Sport Sciences  

12.00–13.15 Lounas ja tutustumista näyttelyyn 
 
13.15–15.00  Teemasessiot 4–6 

Teemasessio 4, Ag Alfa: Syöpä ja liikunta 
Teemasessio 5, Ag Beeta: Digitalisaatio liikuntakasvatuksessa 
Teemasessio 6, Agora 1: Ice Hockey: Whose game on what terms? 

 
15.00–15.30 Tauko 
 
15.30–15.45 Tutkimuskilpailun palkintojenjako, yhteenveto ja Liikuntatieteen päivien 2019 päätössanat 

  

https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-4.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-5.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-6.html
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Yhteydet ja kulkeminen 

Liikuntatieteen päivät järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa, joka sijaitsee Jyväsjärven 

rannalla. Agora on kahden kilometrin kävelymatkan päässä Matkakeskukselta (Hannikaisenkatu 20). 

Paikalle pääsee busseilla numero 5 ja 5K, jotka lähtevät Jyväskylän paikallisliikenneasemalta 

Vapaudenkadun ja Asemakadun risteyksestä. Bussit pysähtyvät Agoran välittömässä läheisyydessä.  

Autoilijoille löytyy ilmaisia parkkipaikkoja heti Agoran edestä. Parkkipaikat on merkitty alla olevaan 

karttaan. 

Agoran sijainti Googlen karttapalvelussa.  

Tapahtumapaikan osoite: 

Mattilanniemi 2 

40100 Jyväskylä 

puh. 050 4285234 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Agora/@62.2317657,25.7346855,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4685741ef2b0614d:0xef7b93348f0cfeb9!8m2!3d62.2317657!4d25.7368742
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Esteettömyys 

 
Agoran pääsisäänkäynti on kohtuullisen esteetön myös pyörätuolilla liikkuvalle. Ovia ei ole koneellistettu, 

mutta ne ovat kevyet avata (tarvittava voima 40N).  Oikeanpuoleisen oven kynnys on luiskattu ulkopuolelta 

metallilevyllä. Vasemman oven kynnys on 50 mm korkea. Rakennuksessa on kolme tilavaa hissiä ja kaksi 

liikkumisesteetöntä WC:tä. Toinen liikkumisesteettömistä WC:istä sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, 

pääsisäänkäynnistä katsottuna vasemmalla naulakkojen takana. 

Kaikki luennot, ruokailut sekä näyttely tapahtuvat Agoran ensimmäisessä kerroksessa. Agora 1 -saliin on 

esteetön kulku pyörätuolilla. Luentosalit Ag Alfa sekä Ag Beeta sijaitsevat rakennuksen B-siivessä. B-siiven 

sisäänkäynnillä on 60mm korkea kynnys ja kohtalaisen raskaat pariovet (75N). Pariovet pyritään 

mahdollisuuksien mukaan pitämään auki. 

 

Kuva Agoran pääsisäänkäynnistä. 

Pysäköinti: 

 symbolilla varustettuja pysäköintipaikkoja löytyy pysäköintialueen takaosasta, viimeinen ajoväylä ennen 

pysäköintihallia. Varattuna on 5 paikkaa. Lisäksi pysäköintihallin etuosassa on yksi paikka 

pyörätuolisymbolilla. 

Pysäköintipaikalta kulku pääsisäänkäynnille johtaa suoraan ajoväylää lähimmän ja ainoan viistetyn 

reunakiven kautta. 

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Agoran vahtimestareihin puh. 050 428 5234. 

 

WiFi 
Tapahtuman osallistujilla on päivien aikana käytössä vierailija-wifi. Verkkoon pääsee kirjautumaan 

seuraavilla tunnuksilla: 

WLAN SSID: jyu-guest 

Tunnus (login): kyae-4831 

Salasana (password): 7F.xyke 
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Pääpuhujat 

KESKIVIIKKO 28.8. 
 

Kiti Müller, Senior Researcher  

Taustayhteisö: Nokia Technologies 

www-sivu: http://kitimuller.com/ 

”Liike virittää kehon, mielen ja aivot – monitieteinen 

näkökulma liikkumiseen” [Tiivistelmä] 

klo 9.45–11.30 

Luentosali: Agora 1 

 

Kuuntele Liikuntatieteellisen Seuran Tieteen ja käytännön äärellä -podcast ”Liikunnan merkitys 

aivotutkijan näkökulmasta”. 

 

 

Markku Ollikainen, ympäristöekonomian professori 

Taustayhteisö: Helsingin yliopisto 

www-sivu: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/markku-

ollikainen 

”Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka liikkumisen ja liikunnan 

näkökulmasta” 
klo 9.45–11.30 

Luentosali: Agora 1 

 

 

 

  

http://kitimuller.com/
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/paaluennot/kiti-muller_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/podcastit.html
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/podcastit.html
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/markku-ollikainen
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/markku-ollikainen
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TORSTAI 29.8. 

 

Kari Fasting, Professor, emerita 

Institution: Norwegian School of Sport Sciences, Department of 

Cultural and Social Studies 

www-site: https://www.nih.no/en/about/employees/fasting-kari/ 

“Non-accidental Violence in Sport” [Tiivistelmä] 
klo 10.30-12.00 

Lecture hall: Agora 1 

 

 

Jorunn Sundgot-Borgen, Professor 

Institution: Norwegian School of Sport Sciences, Department of 

Sports Medicine 

www-site: https://www.nih.no/en/about/employees/sundgot-

borgen-jorunn/ 

“Eating Disorders among Winter Sport Athletes” [Tiivistelmä] 
klo 10.30-12.00 

Lecture hall: Agora 1   

https://www.nih.no/en/about/employees/fasting-kari/
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/paaluennot/kari_fasting_abstract.pdf
https://www.nih.no/en/about/employees/sundgot-borgen-jorunn/
https://www.nih.no/en/about/employees/sundgot-borgen-jorunn/
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/paaluennot/jorunn-sundgot-borgen-abstract-eating-disorders-jsb.pdf
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Teemasessiot 

Liikuntatieteen päivien 2019 materiaalikansio löytyy sähköisenä tapahtuman sivuilta. Julkaisemme 

materiaalikansiossa luentojen tiivistelmät ja esitysten luentodiat niiltä osin kuin olemme saaneet julkaisuun 

esittäjiltä luvan. 

KESKIVIIKKO 28.8. klo 14.45–16.30 

Teemasessio 1: Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys 
 

Luentosali: Agora 1 

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme haastavimmista kysymyksistä. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt 

kielteisesti ihmisten ja luonnon hyvinvointiin Suomessa. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan eri 

elämänalueisiin, myös liikunnan ja ulkoilun mahdollisuuksiin. Esimerkiksi ilmastoiduissa sisätiloissa 

harrastettavan liikunnan kysyntä lisääntyy ja talviurheilumahdollisuudet vähenevät. Liikuntakulttuuria on 

kehitettävä jatkossa yhä enemmän ilmastonmuutoksen ehdoilla. Sessiossa tutustutaan ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin terveyteen ja hyvinvointiin sekä liikuntapolitiikkaan ja liikunnan harrastamiseen. 

Puheenjohtaja: yliopistonlehtori Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto 

Ohjelma: 

Ympäristöhallinnan kehittäminen liikuntaorganisaatioissa (taustoittava puheenvuoro) 

Mikko Simula, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto 

Liikunnan ja urheilun harrastuksen ilmastovaikutukset 

Ville Uusitalo, apulaisprofessori, LUT-yliopisto 

Urheilun ympäristövastuuverkosto 

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksen ihmisten terveyteen hyvinvointiin 

Päivi Meriläinen, tutkija, THL:  

 

Teemasessio 2: Eläköityminen ja liikunta 
 

Luentosali: Ag Alfa 

Väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa. Ikääntyminen nähdään 
usein lähinnä haasteena kansantaloudelle ja julkisille palveluille, mutta miten se vaikuttaa yksilöihin? 
Jokainen meistä tietää vanhenevansa, mutta silti ikääntymisen vaikutukset voivat yllättää. Säännöllisen 
fyysisen aktiivisuuden merkitys korostuu iän myötä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäjänä. Sessiossa 
tutustutaan siihen, miten eläköityminen vaikuttaa ihmisten liikuntakäyttäytymiseen ja miten iäkkäiden 
fyysistä aktiivisuutta voidaan tukea. 

Puheenjohtaja: professori, emeritus, LKT Ilkka Vuori 

  

https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/materiaalit.html
https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/teemasessio-1.html
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/ilmastonmuutos/mikko_simula_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/ilmastonmuutos/ville_uusitalo_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/ilmastonmuutos/nani_pajunen_tiivistelma.pdf
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Ohjelma: 

Eläköitymisen yhteys elintapoihin, terveyteen ja toimintakykyyn (taustoittava puheenvuoro) 
Sari Stenholm, professori, akatemiatutkija, Turun yliopisto: 

Liikunta-aktiivisuuden muutokset eläkkeelle siirryttäessä perustuen objektiivisiin toistomittauksiin 
Anna Pulakka, FT, erikoistutkija, Turun yliopisto 

Eläkeläisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen aktiivisuusrannekkeella: REACT interventio 
Tuija Leskinen, TtT, Akatemian tutkijatohtori, Turun yliopisto 

Persoonallisuuden rooli keski-ikäisten fyysisessä aktiivisuudessa 
Katja Kokko, Ph.D., tutkimusjohtaja, dosentti, GEREC 

NYTKU! Elämäni eläkevuodet valmennus 
Markku Holmi, TtM, Ikäinstituutti 

 

Teemasessio 3: Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtaminen  
 

Luentosali: Ag Beeta 

Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtaminen on noussut viime vuosina yhteiskunnalliseen keskusteluun 

niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Liikunta- ja urheiluorganisaatioissa tapahtuneet moraaliset 

rikkomukset ovat haitallisia organisaatiolle itsessään, mutta niillä on myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

seurauksia. Epäeettinen organisaatio ei ole myöskään houkutteleva yhteistyökumppani. Session päämääränä 

on lisätä ymmärrystä kansalaistoiminnan ja etenkin liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtamisesta eettisen 

ja vastuullisen johtamisen näkökulmasta.  

Puheenjohtaja: LitT, tutkija Kati Lehtonen, LIKES -tutkimuskeskus 

Ohjelma: 

Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän johtaminen 
Tero Kuorikoski, FT, Paralympiakomitea 

Politiikasta pankkimaailmaan - urheilujohtamisen toimintaympäristön muutokset 
Kati Lehtonen, LitT, Senior Lecturer, Jyväskylän yliopisto 

Eettinen organisaatiokulttuuri suomalaisissa urheiluorganisaatioissa 
Suvi Heikkinen, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) 

Yhteistyöverkostojen eettiset haasteet 
Marjo Siltaoja, dosentti, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE) 

 

  

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/elakoityminen/sari_stenholm_tiivistelma_uudempi.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/elakoityminen/anna-pulakka_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/elakoityminen/tuija_leskinen_tiviistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/elakoityminen/katja_kokko_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/elakoityminen/markku_holmi_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/johtaminen/tero-kuorikoski-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/johtaminen/kati-lehtonen-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/johtaminen/marjo-siltaoja-tiivistelma.pdf
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TORSTAI 29.8. klo 13.15–15.00 

Teemasessio 4: Syöpä ja liikunta 
 

Luentosali: Ag Alfa 

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Väestön ikääntyessä 
syöpätapausten määrä kasvaa, mutta parantuneiden hoitokeinojen ansiosta syöpäkuolemien määrä 
lisääntyy vain vähän. Tutkimusnäyttöä liikunnan syöpää ehkäisevistä vaikutuksista on saatu viime vuosina 
yhä enemmän. Vastaavasti liikkumattomuus ja istuminen voivat lisätä vaaraa sairastua syöpään. Tässä 
teemasessiossa tutustutaan syövän vaikutuksiin yksilöihin ja heidän liikunnan harrastamiseen sekä siihen, 
miten liikunta voi ennaltaehkäistä syöpäsairauksia ja toimia eri syöpätautien hoitokeinona. 

Puheenjohtaja: LL, eMBA Juha Heino, Suomen Syöpäyhdistys 

Ohjelma: 

Liikunta ja paikallaanolo syövän ehkäisyssä 
Riitta Luoto, dosentti, LT, Kela 

Syöpään sairastuneiden liikunta 
Katriina Kukkonen-Harjula, dosentti, LKT, Eksote 

Miten liikunta edesauttaa lapsuusiän syövästä tervehtymistä ja kuntoutumista? 
Lotta Hamari, TtT, FT, Turun yliopisto 

Kilpaurheilijat ja syöpäriski 
Tiina Hakanen, FM, Nuorisotutkimusseura 

Hyvän kunnon ja liikunnan vaikutukset syöpien ilmaantuvuuteen 
Jorma Sormunen, LT, MBA, erikoislääkäri, TAYS 

 

Teemasessio 5: Digitalisaatio liikuntakasvatuksessa 

Luentosali: Agora 1 

Digitalisaatio luo puitteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnassamme käynnissä oleville isoille rakenteellisille 
muutoksille. Digitalisaatio haastaa kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapojamme ja luomaan niitä 
uudelleen, entistä toimivampina ja joustavampina. Digitalisaatio haastaa myös fyysistä aktiivisuutta, liikuntaa 
ja urheilua. Tulevaisuudessa digitalisaatio ja liikkuminen ovat yhä tiiviimmin kytköksissä toisiinsa. Sessiossa 
tutustutaan siihen, miten digitalisaatio ja pelillistäminen vaikuttavat nyky-yhteiskuntaamme ja miten ne 
voivat tukea liikkumista sekä terveyden edistämistä. 

Puheenjohtajat: doctoral student Mikko Huhtiniemi, & dosentti, post.doc Kasper Salin, Jyväskylän yliopisto 

  

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/syopa/riitta-luoto-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/syopa/katriina-kukkonen_harjula_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/syopa/lotta-hamari-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/syopa/tiina_hakanen-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/syopa/jorma-sormunen-tiivistelma.pdf
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Ohjelma: 

Liikuntasovellukset koulumaailmassa – Mitä tutkimus sanoo koululiikuntasovelluksista? 
Mikko Huhtiniemi, doctoral student & Kasper Salin, dosentti, post.doc., Jyväskylän yliopisto 

Digitaaliset liikuntapelit – Hyödyntäminen liikuntakasvatuksessa 
Tuomas Kari, post.doc., Institute for Advanced Management Systems Research, Turku 

Supersankarikokemuksia ja tietokoneavusteista mielikuvaharjoittelua: Liikuntapelien mahdollisuudet ja 
haasteet 
Perttu Hämäläinen, professori, Aalto-yliopisto 

Polar-teknologian ratkaisut liikunnan edistämisessä ja aktiivisuuden motivoinnissa 
Raija Laukkanen, Ph.D. & Ville Uronen, Smart Coaching Manager, Polar 
 

Teemasessio 6: Ice Hockey: Whose game on what terms? 

Lecture Hall: Agora 1 

Ice hockey is the most popular and most highly esteemed sport in Finland. It became the number one sport 
in Finland during the 1980s' and the final breakthrough happened in 1995 when the men's national team 
won the World Championship. Since then, the status of ice hockey has not wavered despite all the hurdles 
and scandals it has faced. The sport joins together children, mothers, fathers, the elderly, minorities and all 
persons regardless of social class or income. At its best, over one third of the Finnish population follows the 
national team, called the Lions, when they are competing in the Ice Hockey World Championship games. This 
session will discuss how ice hockey has reached its status, what it means to the people in Finland, who can 
play ice hockey and what health risks it may have. 

Chairman: Senior Researcher Antti Laine, University of Jyväskylä 

Program: 

A sport only for rich kids: The social and economic transformation of North American youth hockey. 
Bruce Berglund, Special Gift Officer, Independent researcher 

Hockey Fans Between Local/Global Allegiances 
Benita Heiskanen, Professor, Ph.D, dosentti, John Morton Center, University of Turku 

Ice hockey and business: a comparison between Finnish and Swedish men’s elite ice hockey 
Jyri Backman, Ph.D, Malmö Universitet: 

Sport injury prevention in practice in ice hockey 
Markku Tuominen, Senior Physician, Doctor of Medicine, Medisport Oy 

 

 

  

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/digitalisaatio/mikko-huhtiniemi_ja_kasper-salin_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/digitalisaatio/tuomas_kari_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/digitalisaatio/perttu-hamalainen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/digitalisaatio/perttu-hamalainen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/digitalisaatio/polar_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/icehockey/berglund-youth-hockey-abstract.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/icehockey/benita-heiskanen-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/icehockey/jyri-backman-tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/materiaalisalkku/icehockey/markku_tuominen_tiivistelma.pdf
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Tutkimusesittelyt 

Sessioissa esitellään uusien suomalaisten liikunta- ja terveysalan tutkimusten sekä alan kehittämistyön 

tuloksia napakasti. Tutkimusesittelysessiot pidetään keskiviikkona klo 12.45–13.45 ja torstaina klo 8.30–

9.30.  

Keskiviikko 28.8. 
klo 12.45–13.45 
Luentosali: Agora 1 

Puheenjohtaja: professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto 

 

Ohjelma: 

 Susanna Iivonen: Fyysinen aktiivisuus lasten ulkoleikeissä eri vuodenaikoina [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Mari Kääpä: Yläkouluikäisten tyttöjen fyysinen aktiivisuus ja erilaiset liikkumisen tavat vapaa-ajalla 

[Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Eero Haapala: Itsevalitun kävely- ja juoksunopeuden hyödynnettävyys liikunnan kuormittavuuden 

yksilöllisessä kalibroinnissa [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Katariina Kämppi: Aktiivisen toimintakulttuurin nykytila toisen asteen oppilaitoksissa [Tiivistelmä] 

[Esitysdiat] 
 Eija Laakkonen: Nuoruusiän kilpaurheilutaustan yhteys keski-iän fyysiseen aktiivisuuteen ja 

kehonkoostumukseen [Tiivistelmä] 
 Anna Raitanen: Kuukautiskierron vaikutus kestävyyssuorituskykyyn fyysisesti aktiivisilla naisilla 

[Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Katri Turunen: Tehostettu kotikuntoutus ei edistänyt ikääntyneiden kuntoutujien fyysistä 

aktiivisuutta eikä alaraajojen suorituskykyä, mutta vähensi vaikeuksia selviytyä porraskävelystä 
vallitsevaan kuntoutuskäytäntöön verrattuna [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Tiina Savikangas: Kevytkin fyysinen aktiivisuus on yhteydessä terveempään kehonkoostumukseen ja 
liikkumiskykykyyn iäkkäillä ihmisillä – PASSWORD-tutkimuksen tuloksia [Tiivistelmä] 

Torstai 29.8. 
klo 8.30–9.30 
Luentosali: Ag Alfa 

Puheenjohtaja: Ph.D., fysioterapeutti, pääluennoitsija Jarmo Perttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, 

Liikuntatieteellinen Seura 

Ohjelma: 

 Arto Laukkanen: Liikunnan iloa vai pakottamista? Lasten näkemyksiä ja kokemuksia vanhempien 
osoittamasta tuesta liikuntaa kohtaan [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Matti Hakamäki: Jalkapallon harrastamisen hinta [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Jarmo Mäkinen: Autoilun määrä liikuntaharrastamisessa [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Outi Aarresola: Aikuisväestön osallistuminen liikunnan ja urheilun kansalaistoimintoihin [Tiivistelmä] 

[Esitysdiat] 
 Kati Lehtonen: Luottamus liikunnan ja urheilun verkostoihin valtionohjauksessa [Tiivistelmä] 

[Esitysdiat] 
 Salla Turpeinen: Valtion jakamien liikunnan edistämisen erityisavustusten ohjautuminen Suomen 

kuntiin [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Kirsi Keskinen: Ulkona liikkumiseen houkuttavien ympäristötekijöiden ja fyysisen aktiivisuuden 

väliset yhteydet kaupunkirakenteen erilaisilla alueilla asuvilla iäkkäillä ihmisillä [Tiivistelmä] 

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/susanna_iivonen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/susanna_iivonen_tutkimusesittely_ke_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/mari_kaapa_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/kaapa-mari_tutkimusesitys_ke_ltp19_pa-after-school.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/eero_haapala_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/eero_haapala_tutkimusesitys_ke_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/katariina_kamppi_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/kamppi-katariina_tutkimusesittely_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/eija_laakkonen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/anna_raitanen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/anna_raitanen_tutkimusesitys_ke_ltp2019.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/katri_turunen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/esitysdiat/turunen_katri_tutkimusesittely_ke_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/keskiviikko-28.8/tiina_savikangas_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/arto_laukkanen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/artolaukkanen_tutkimusesitys_to_liikunnan-iloa-vai-pakottamista_ltp2019_final.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/matti_hakamaki_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/matti_hakamaki_tutkimusesittely_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/jarmo_makinen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/jarmo-makinen_tutkimusesitys_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/outi_aarresola_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/aarresola_outi_tutkimusesitys_to_ltp2019_diaesitys.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/kati_lehtonen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/lehtonen-kati_stenvall-jari__tutkimusesittely_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/salla_turpeinen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/turpeinen-salla_tutkimusesittely_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/kirsi-keskinen_tiivistelma.pdf
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 Karoliina Kaasalainen: Liikuntaosaamista ja virkeyttä työikäiselle väestölle - Terveysteknologiaa ja 
virtuaalista oppimisympäristöä hyödyntävän hyvinvointivalmennusohjelman kehittäminen ja 
testaaminen [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 

Nuorten tutkijoiden kilpailu 

Liikuntatieteellinen Seura on kutsunut kaikki alle 35-vuotiaat liikuntatieteen tekijät halutessaan 

osallistumaan tutkimuskilpailuun. Kilpailuun on hyväksytty 1.9.2017 jälkeen julkaistuja tai toistaiseksi 

julkaisemattomia liikuntatieteeseen liittyviä alkuperäistutkimuksia. Tutkimuskilpailuun osallistuvat työt 

esitellään Liikuntatieteen päivillä rinnakkaisissa tutkimusesittely sessioissa keskiviikkona kahdessa 

rinnakkaissessiossa klo 12.45–13.45 ja torstaina klo 8.30–9.30. 

Parhaat työt palkitaan stipendeillä. Parhaiden tutkimusten palkintojenjako pidetään Liikuntatieteen päivien 

päätöstilaisuuden yhteydessä torstaina 29.8. klo 15.30. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä 

palkinnoilla heti kyseisen session päätteeksi. 

Tutkimuskilpailun tieteellinen toimikunta: 

 Professori (emeritus) Lasse Kannas 

 LitT Kari L. Keskinen 

 FT Jouko Kokkonen (sihteeri). 

Keskiviikko 28.8. 

Nuorten tutkijoiden kilpailu 1/2  
Luentosali: Ag Alfa 
Puheenjohtaja: johtava asiantuntija, LitM Jari Lämsä, KIHU 

Ohjelma: 

 Jaakko Hentilä: Voima- ja nopeusvoimaharjoittelu lisää aikuispikajuoksijoiden suorituskykyä ja 
autofagiakapasiteettia [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Kaisa Koivunen: Fyysisen suorituskyvyn kohorttierot 75- ja 80-vuotiailla henkilöillä kolmen 
vuosikymmenen välein mitattuna [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Jenni Karvonen: Lapsuuden persoonallisuuden ominaisuuksien, sosioekonomisen aseman ja 
aikuisiän fyysisen aktiivisuuden väliset polut [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Tiia Kekäläinen: Persoonallisuus, fyysinen aktiivisuus ja harjoitteluun sitoutuminen ikääntyneillä 
henkilöillä [Tiivistelmä] 

 Lotta Palmberg: Aktiivisuuden katkonaisuuden yhteys väsyvyyteen ikääntyneillä [Tiivistelmä] 
[Esitysdiat] 

 Heidi Skantz: Ulkona liikkumista edistävien ja estävien ympäristötekijöiden yhteydet 
kävelymodifikaatioihin kotona-asuvilla iäkkäillä ihmisillä 
[Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Tiina Laatikainen: Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/karoliina_kaasalainen_tiivistelma.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/tutkimusesittely/torstai-29.8/esitysdiat/kaasalainenkaroliina_tutkimusesitys_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/jaakko-hentila_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/jaakko-hentila_kilpailu_ke1_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/kaisa-koivunen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/koivunen-kaisa_kilpailu_ke1_ltp2019.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/jenni-karvonen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/karvonen_jenni_kilpailu_ke1_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/tiia-kekalainen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/lotta-palmberg_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/palmberg_lotta_kilpailu_ke1_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/heidi-skantz_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/skantz_heisi_kilpailu_ke1_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/tiina-laatikainen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-1/esitysdiat/laatikainen_tiina__kilpailu_ke1_lts2019.pptx
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Nuorten tutkijoiden kilpailu 2/2  
Luentosali: Ag Beeta 
Puheenjohtaja: erityisasiantuntija Matleena Livson, Olympiakomitea 

Ohjelma: 

 Joel Lahti: Vähentääkö älypuhelimen käyttö nuorten liikkumista? [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Henna Haapala: Opettajaopiskelijoiden arviointiosaaminen liikunnan opetuksessa [Tiivistelmä] 

[Esitysdiat] 
 Maria Heikkilä: Ravitsemusohjauksen vaikutus nuorten kestävyysurheilijoiden ravitsemustietoihin ja 

– taitoihin [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Johanna Ihalainen: Hormonaalinen ehkäisy saattaa vaikuttaa kovatehoisen kestävyys- ja 

voimaharjoittelun aikaansaamiin muutoksiin tulehdusmarkkereissa [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Ida Löfberg: Vaikuttavatko kuukautiskierto ja hormonaalinen ehkäisy mielitekoihin ja 

energiansaantiin? [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 
 Mari Vilska: Kuukautiskierron vaikutukset maksimi- ja nopeusvoimasuorituksiin harjoittelevilla 

terveillä naisilla [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

Torstai 29.8. 

Nuorten tutkijoiden kilpailu 
Luentosali: Ag Beeta 
Puheenjohtaja: erityisasiantuntija Ari-Pekka Rauttola, Työterveyslaitos, Liikuntatieteellinen Seura 

Ohjelma: 

 Donna Niemistö: Asuinpaikka näkyy päiväkoti-ikäisten lasten motorisissa taidoissa [Tiivistelmä] 
[Esitysdiat] 

 Hanna-Mari Toivonen: Liikuntakerhonohjaajille suunnatun vastuuntuntoisuuden koulutusohjelman 
toteutettavuustutkimus [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Marianne Turunen: Palkkausten vakiintuminen seuratukea saaneissa liikunta- ja urheiluseuroissa 
[Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Arto Pesola: Voiko istumista vähentää edistämällä tiettyjä liikuntamotivaation osa-alueita? 
[Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 Sini Siltanen: Resilienssin ja liikkumisvaikeuksien yhteydet aktiivisena vanhenemiseen [Tiivistelmä] 
[Esitysdiat] 

 Kalle Rantala: Urheiluhieronta - suomalaisen valmennusjärjestelmän juuri [Tiivistelmä] [Esitysdiat] 

 
 

  

https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/joel-lahti_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/esitysdiat/lahti_joel_kilpailu_ke2_diaesitys.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/henna-haapala_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/maria-heikkila_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/esitysdiat/mariaheikkila_kilpailu_ke2_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/johanna-ihalainen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/esitysdiat/ihalainen_johanna_kilpailu_ke2_lt19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/ida-lofberg_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/esitysdiat/ida_lofberg_kilpailu_ke2_ltp19_diaesitys.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/mari-vilska_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/keskiviikko-28.8-2/esitysdiat/mari-vilska_kilpailu_diaesitys_ke2_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/donna-niemisto_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/niemisto_donna_kilpailu_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/hanna_mari_toivonen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/toivonenhanna-mari_kilpailu_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/marianne_turunen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/turunen-marianne_kilpailu_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/arto-pesola_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/pesola-arto_kilpailu_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/sini-siltanen_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/siltanen-sini_kilpailu_to_ltp19.pptx
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/kalle-rantala_abstrakti.pdf
https://www.lts.fi/media/lts_tapahtumat/ltp19/nuoret-tutkijat/torstai-29.8/esitysdiat/rantala-kalle_kilpailu_to_ltp19.pptx
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Keskiviikkoiltapäivän ohjelma 

Tieteellisen ohjelman vastapainoksi Liikuntatieteellinen Seura tarjoaa seminaarivieraille 
keskiviikkoiltapäivänä virkistävää oheisohjelmaa. Tarjolla on työpaja, keskustelutilaisuus ja rentoutumista 
liikunnan parissa. 

”Tiedeartikkelin kirjoittamisen ABC” 

Millainen on hyvä tiedeartikkeli? Mitä asioita kirjoittajan tulisi ottaa huomioon, kun tavoitteena on saada 
oma artikkeli julkaistua? 
 
Työpajaa vetämässä ovat: 

 Hannu Itkonen, professori, JYU: Miten kirjoitan hyvän vertaisarvioidun tiedeartikkelin? 
 Jouko Kokkonen, erikoistutkija, LTS: Kuinka tutkija voi pärjätä popularisoinnin kentillä? 
 Riitta-Ilona Hurmerinta, tiedeviestijä, LTS: Mitä verkkoviestintä vaatii tutkijalta? 

Klo 17.00–17.50 Jyväskylän kaupunginkirjasto, Wolmarin sali (Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä). 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Toivomme ennakkoilmoittautumista sähköpostitse osoitteeseen 
jouko.kokkonen(at)lts.fi. 

Keskustelutilaisuus ”Jääkiekon lumo” 

Jääkiekko on suosittu laji niin Suomessa kuin lahden takana Ruotsissa. Millaisia eroja suomalaisessa ja 
ruotsalaisessa faniudessa on? Mitä jääkiekko merkitsee maille? Muun muassa näistä asioista keskustellaan 
tilaisuudessa "Jääkiekon lumo". 
 
Vieraana tilaisuudessa on Ph.D. Jyri Backman, Malmön yliopistosta. Puheenjohtajana toimii erikoistutkija 
Jouko Kokkonen, LTS. 

Klo 18.00–19.00, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Wolmarin sali (Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä). 

Tilaisuus on kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumista. 

Liikuntamahdollisuuksia 

Liikuntaa Jyväskylän yliopiston liikuntarakennuksessa 
Pistä pelit pystyyn palloilusalissa tai käy kuntosalilla. Liikuntarakennuksen liikuntasalit sekä kuntosali ovat 
varattu kongressivieraiden käyttöön keskiviikkoiltapäivänä. 

Tutustuminen Jyväsjärven Rantaraitin Kuntokatsastuspisteelle sekä Suomen suurimpaan ulkokuntosaliin 
Jyväskylän kaupunki rakentaa lähivuosina vaiheittain Jyväsjärven rantaraitin varrelle Suomen suurinta 
ulkokuntosalia, joka koostuu useista liikuntapaikoista ja kuntopysäkistä. Käy omatoimisesti tutustumassa jo 
valmiisiin liikuntapaikkoihin. Lue lisää Jyväsjärven rantaraitista Jyväskylä kaupungin sivuilta. 

Uintia Aalto Alvarissa 
Uimahalliin on keskiviikkona vapaa sisäänpääsy nimikyltillä. 

https://www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma/keskiviikkoiltapaivan-ohjelma.html
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/jyvaskylan-rantaraitti
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Näytteilleasettelijat 

Cuckoo Workout 

 

Cuckoo Workout on suomalainen työhyvinvointiyritys, jonka pelillistetty sovellus liikuttaa yli 14 000 
työikäistä yli sadassa yrityksessä ja organisaatiossa. Cuckoon missiona on luoda aktiivisempia ja 
avoimempia työyhteisöjä sekä terveempiä ja tuottavampia työntekijöitä lyhyiden liikunnallisten ja 
palauttavien taukojen avulla. 
 
Cuckoo Workout on paikalla torstaina 29.8. Osallistu myös Cuckoo Workoutin taukoliikuntaan klo 10.20–
10.30 Agora 1 salissa ja klo 15.00–15.10 Ag. Beeta salissa. 
  

Fysioline  

 

Fysioline on terveys- ja liikunta-alalla tunnettu tekijä jo vuodesta 1991. Keskeisimpiä toimintasektoreitamme 
ovat: 

1. Fysioline Pharma (IcePower valmistus ja myynti, lääkevalmisteiden maahantuonti), 
2. Fysioline LIIKUNTA; kuntosalilaitteet ja varusteet käsipainosta äänentoistoon ja kaikki siltä väliltä. 
3. Fysioline TERVEYS; kuntoutuslaitteet, -välineet ja -robotiikka, diagnostiikka ja testauslaitteet ja 

ohjelmistot 
4. Fysioline FRESSI; 32 liikuntakeskusta ympäri Suomea. 

  

 

 

 

 

 

https://www.cuckooworkout.com/
https://www.fysioline.fi/
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Happy Healthy People at Work 

 

Happy Healthy People at Work on Vierumäellä kehitetty hyvinvointipalvelu yrityksen henkilöstön 
hyvinvoinnin tueksi. Hyvä kunto ja liikunta vaikuttavat merkittävästi työkykyyn ja henkiseen hyvinvointiin. 
Happy Healthy People at Work -palvelu on kannustava työkalu niin aloittelijan kuin kokeneenkin liikkujan 
hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen. 

Happy Healthy People at Work on mukana Liikuntatieteen päivillä keskiviikkona 28.8. 

 

HUR 

 

Suomalainen HUR valmistaa älykkäitä voimaharjoittelulaitteita, joita löytyy maailmalta yli 10000 kohteesta. 
HUR tunnetaan kuntoilun, kuntoutuksen ja tutkimuksen edelläkävijänä, jonka ratkaisut perustuvat 
viimeisimpien tutkimustulosten ja tekniikan hyödyntämiseen. 

 

Polar Electro 

 

Vuonna 1977 perustettu Polar Electro kehitti ensimmäisen langattoman sykemittarin. Siitä lähtien Polar on 
ollut johtava sykemittareiden ja urheiluinstrumenttien valmistaja ihmisen fysiologian ja suorituskyvyn 
syvällisen ymmärryksen ansiosta. Läheinen yhteistyö urheiluinstituuttien ja alan muiden toimijoiden kanssa 
on tehnyt yrityksestä laajasti tunnetun edelläkävijän sykemittareiden sekä sykkeeseen perustuvien 
harjoitteluratkaisujen parissa. 

Polar Electro Oy:n pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yritys toimii kansainvälisesti yli 80 maassa ja sen 
tuotteita myydään yli 35 000 myyntipisteessä maailmanlaajuisesti. 

https://happyhealthypeople.fi/
https://www.hur.fi/
https://www.polar.com/fi
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Suomen Valmentajat 

 

Suomen Valmentajat on yhdistys, jonka tehtävänä on edistää muun muassa valmentajien osaamista, 
arvostusta ja yhteisöllisyyttä. 

Suomen Valmentajat on tärkeä roolipelaaja valmentajien joukkueessa edistämässä joukkueen ja sen jäsenten 
menestystä ja hyvinvointia. Yhdistys on kaikkien suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten 
valmentajien ja valmentajuutta edistävien tahojen kotipesä ja palveluorganisaatio. 

 

LIPAS.FI 

 

Lipas.fi kerää liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja kansalliseen tietokantaan. Lipas-
järjestelmä näyttää liikuntapaikat kartalla ja kertoo liikuntaolosuhteiden tarjonnasta suhteessa väestöön ja 
kuntatalouteen. Lipas on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hallinnoima ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittama tietojärjestelmä. 

 

Jyväskylän kaupunki 

 

Jyväskylän kaupunki on yksi tapahtuman järjestäjistä. Pääset tutustumaan Jyväskylän kaupunkiin ja 

erityisesti Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluihin myös näyttelyalueella. 

 

https://www.suomenvalmentajat.fi/yhdistys/
https://lipas.fi/etusivu
https://www.jyvaskyla.fi/

