Liikuntatieteellinen Seura: Liikunta ja liikkuminen monitieteisenä kysymyksenä -seminaari 28.–29.8.2019
Jyväskylässä
MEDIAKUTSU 14.8.2019
Liikuntatieteen päivät 28.–29.8.2019 Jyväskylässä
Liikuntatieteellinen Seura ry järjestää Liikuntatieteen päivät Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa 28.–
29.8.2019. Luvassa on monitieteinen seminaari liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta. Luennoitsijoina on alan
asiantuntijoita ja tutkijoita, mm. Kiti Müller, Markku Ollikainen, Jyri Backman, Bruce Berglund ja Benita Heiskanen
sekä norjalaiset professorit Kari Fasting ja Jorunn Sundgot-Borgen. Lisäksi keskiviikkona 28.8. on Jyväskylän
kaupunginkirjastossa kaikille avoin ja maksuton tiedeviestinnän työpaja ja Jääkiekon lumo -keskustelutilaisuus.
Ensimmäinen seminaaripäivä 28.8. alkaa pääluennoilla:
•
•

Kiti Müller, Senior Researcher, Nokia Bell Labs: Monitieteisyys
Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto: Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka liikkumisen ja
liikunnan näkökulmasta

Päivä jatkuu lyhyillä tutkimusesittelyillä, joiden jälkeen on kolme teemasessiota klo 14.45–16.30:
•
•
•

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys
Eläköityminen ja liikunta
Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtaminen.

Keskiviikon päättää avoimet tilaisuudet Jyväskylän kaupunginkirjaston Wolmarin salissa:
•
•

klo 17.00–17.50 Tiedeartikkelin kirjoittamisen ABC -työpaja
klo 18.00–19.00 ”Jääkiekon lumo” -keskustelutilaisuus.

Torstaina 29.8. aloitetaan lyhyillä tutkimusesittelyillä, joiden jälkeen on kansainvälisten asiantuntijoiden luennot:
•
•

Kari Fasting, Professor, Emerita, Norwegian School of Sport Sciences: Non-accidental Violence in Sport
Jorunn Sundgot-Borgen, Professor, Norwegian School of Sport Sciences: Eating Disorders among Winter
Sport Athletes.

Iltapäivällä vuorossa on kolme teemasessiota klo 13.15–15.00:
•
•
•

Syöpä ja liikunta
Digitalisaatio liikuntakasvatuksessa
Ice Hockey: Whose game on what terms?

Tutustu tarkemmin Liikuntatieteen päivien ohjelmaan: www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/ohjelma.
Luennoitsijoiden ennakkoon lähettämät tiivistelmät: www.lts.fi/tapahtumat/ltp19/materiaalit.
Kaksipäiväiseen seminaariin on ilmoittautunut paikan päälle ja livestriimin välityksellä yhteensä yli 200 liikunta- ja
terveysalan ammattilaista ja tutkijaa sekä opettajia ja opiskelijoita. Liikuntatieteen päivien teemoista keskustellaan
sosiaalisessa mediassa tunnisteella #LTP19.
Liikuntatieteen päivät 28.–29.8.2019
Teema: Liikunta ja liikkuminen monitieteisenä kysymyksenä
Paikka: Agora, Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä
Järjestäjä: Liikuntatieteellinen Seura ry yhteistyökumppaneineen
Tapahtumasivusto: www.lts.fi/tapahtumat/ltp19
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seminaariin! Ilmoittaudu viimeistään 21.8. ja kerro mahdollisista
haastattelutoiveistasi. Seminaaria voi seurata myös livestriiminä, joka on tilattava etukäteen.

Ilmoittautuminen seminaariin tai livestriimiin:
Linda Raivio, vastaava toimistosihteeri, Liikuntatieteellinen Seura, puh. 010 778 6602, linda.raivio@lts.fi
Media-akkreditointi ja haastattelupyynnöt:
Riitta-Ilona Hurmerinta, tiedeviestijä, Liikuntatieteellinen Seura, puh. 010 778 6607, riitta-ilona.hurmerinta@lts.fi
Lisätietoa tapahtumasta:
Vilja Sipilä, liikuntatieteiden asiantuntija, Liikuntatieteellinen Seura, puh 010 778 6605, vilja.sipila@lts.fi

Liikuntatieteen päivillä on pitkät perinteet ja tapahtumasta on muodostunut tärkeä kohtaamispaikka liikunta- ja
terveysalan tutkijoille, asiantuntijoille, päättäjille, tiedon soveltajille ja opiskelijoille. Tapahtuman tavoitteena on
edistää tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Seminaari on myös kouluttautumistapahtuma
uraansa aloitteleville tutkijoille.
Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) on vuonna 1933 perustettu liikuntatieteestä ja -kulttuurista kiinnostuneiden
henkilöiden ja yhteisöjen muodostama kansalaisjärjestö. LTS järjestää valtakunnallisia seminaareja kuntotestauksen,
liikuntalääketieteen, liikuntatieteen ja soveltavan liikunnan teemoista, julkaisee Liikunta & Tiede -lehteä, selvityksiä
ja alan kirjallisuutta sekä viestii monikanavaisesti liikunnasta, urheilusta ja hyvinvoinnista.
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www.twitter.com/ltsfi
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