
TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN 

SOVELTAVAN LIIKUNNAN JA 
VAMMAISURHEILUN POHJOISMAINEN 

SEMINAARI 19.–21.8.2015
Liikuntakeskus Pajulahdessa

Nordisk konferens i anpassad fysisk aktivitet och handikappidrott
Nordic Conference in APA and Disability Sport

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

Keskeiset teemat ovat:
Sisä- ja ulkoliikunnan soveltaminen, koululiikunta ja harrastaminen, polku kuntoutujasta aktiiviliikkujaksi, 
esteettömät ja saavutettavat tilat ja palvelut, inkluusio, vaikeavammaisten liikunnan ideat ja välineet,  
vammaisurheilua eri tasoilla. Seminaarikieli on englanti. Tulkkaus  suomeksi ja ruotsiksi.

Ilmoittautuminen: www.pajulahti.com
1.  15.3.2015 mennessä, alennus –35 €
2.  15.7.2015 mennessä

Seminaarin hinta: 350 €/hotellitaso, 2-hh  •  320 €/opistotaso, 2-hh
Kysy edullisia opiskelijahintoja ryhmille.
Hinnat sisältävät seminaarimateriaalin, ohjelmaan merkityt ruokailut ja tarjoilut, majoituksen, kuljetukset  
sekä Iltatilaisuuden Lahden Sibeliustalossa. Osallistumismaksu laskutetaan  
etukäteen. Kuljetus Lahden Matkakeskuksesta/Lahteen  
Matkakeskukseen järjestetään tulo- ja lähtöpäivinä.

Lisätiedot:
Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, puh. 044 7755 350
Marja Gran, marja.gran@pajulahti.com, puh. 044 7755 395

Käännä >

Soveltavan liikunnan Pohjoismainen seminaari on joka toinen vuosi järjestettävä  
koulutustilaisuus kuntoutus-, kasvatus- ja liikunta-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.  

Seminaari järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Seminaarin tavoitteena on esitellä 
eri Pohjoismaiden maiden soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun hyviä käytäntöjä  

kuntoutuksesta liikunnan harrastamiseen ja kilpaurheiluun sekä tutkimus- ja kehittämis-
hankkeita, jotka tukevat käytännön työelämää. Seminaarissa on mahdollisuus  

verkostoitumiseen ja Pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!



Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
pohjoismainen seminaari 19.–21.8.2015

Alustava ohjelma

Keskiviikko 19.8.2015  ”Kuntoutuksesta harrastamiseen”
10.00–12.00  .......Saapuminen
12.00–13.00 ........Lounas
13.00–13.45 ........Päivien avaus ja luento 1
14.00–15.00 ........Käytännön sessiot
15.00–15.30 ........Kahvitauko
15.30–17.30 ........Työpajat A
17.30–19.00 ........Päivällinen
19.30–21.00 ........Sisä- ja ulkoliikuntaa
21.00–23.00 ........Saunat ja uinti

Torstai 20.8.2015  ”Harrastamisenpolkuja”
7.00–8.30 ...............Aamiainen
8.30–9.45 ...............Pääluento 2
10.00–11.30 ........Työpajat B
11.30–12.30 ........Lounas
12.30–14.00 ........Pääluento 3
14.00–14.30 ........Kahvitauko
14.30–16.30 ........Työpajat C
17.30–24.00 ........Juhlailta Lahdessa, Sibeliustalo

Perjantai 21.8.2015  ”Olosuhteet palvelujen mahdollistajana”
7.30–9.00 ...............Aamiainen
9.00–10.45 ...........Työpajat D
11.00–11.45 ........Pääluento 4
11.45–12.15 ........Seminaarin päätös
12.15– ......................Lounas ja kuljetukset Lahteen

Yhteistyössä: 

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

ESITYKSET (POSTERIT, SUULLISET JA WORKSHOPIT)

Kutsumme soveltavan liikunnan ammattilaiset ja opiskelijat osallis-tumaan posteri- ja workshop esityk- sin seminaariin. Posterit voivat olla joko tieteellisiä tutkimuksia ja suul-lisia esityksiä, käytännön toiminta- tapoja kuvaavia tai menetelmiä/hankkeita esitteleviä.  Abstraktit julkaistaan osallistujille jaettavassa seminaarimateriaalissa. Posterit esitellään seminaarin aikana.  Workshopit pidetään työpajoissa. 
Workshopit valitsee seminaarin tieteellinen toimikunta. Abstraktit esityksistä tulee jättää 15.3.2015 mennessä.


