
Lähde mukaan suuren suosion saavuttaneeseen Lasten liikuttajat laivaseminaariin! Risteilemme 30.9. -2.10.  
Helsinki – Tukholma – Helsinki välillä Viking Line m/s Mariellalla. Seminaari on suunnattu kaikille lasten liikut-
tajille, kuten varhaiskasvattajille, alakoulujen opettajille sekä kerho-ohjaajille.

Ohjelmassa on luvassa luentoja ja toiminnallisia työpajoja. Laivaseminaari toimii työyhteisöjen työhyvinvoinnin 
ja koulutuksen mahdollistajana.

Lasten liikuttajat laivaseminaari 2017
– Haetaan yhdessä virtaa lasten liikuttamisen arkeen!

LAUANTAI 30.9.
klo 11.30 Lähtöselvitys ja lounas
klo 13.30 Seminaarin avaus laivalla: 

Aivot, liike ja oppiminen 
Minna Huotilainen, aivotutkija, 
Helsingin yliopisto

Mitä kuuluu koululaisille – tuloksia 
mitatusta liikkeestä ja kunnosta 
Tommi Vasankari, johtaja, 
UKK-instituutti

Taitavia tenavia Suomessa? -tutkimustuloksia
Arja Sääkslahti, lasten liikuntakasvatuksen 
dosentti, Jyväskylän yliopisto

Millaisia ovat lasten unelmat 
100 -vuotiaassa Suomessa?

Tauko
klo 16.45 - 17.45 Työpajat
klo 18.00 - 19.00 Työpajat
klo 20.30 Yhteinen buffet-illallinen

SUNNUNTAI 1.10. (paikallista aikaa)
klo 9.00-10.00 Työpajat
klo 10.00-16.00 Mahdollisuus käydä omatoimisesti 

maissa Tukholmassa
klo 10.00-16.00 Laivalla mahdollisuus osallistua: 

• kehonhuoltoon ja venyttelyhetkeen
• Hyvät käytännöt -työpaja
• Private Shopping

klo 16.30-18.00 Yhteistä ohjelmaa:
 Iloista irrottelua – kerättyä ja
koettua yhdessä jakaen

MAANANTAI 2.10.
noin klo 10.10 Paluu Helsinkiin

1 hengen hytissä – 230€/hlö
2 hengen hytissä – 190€/hlö
3 hengen hytissä – 170€/hlö
4 hengen hytissä – 150€/hlö

• Osallistumismaksu sisältää seminaariohjelman, 3 työpajaa, 
hyttimajoituksen ikkunallisessa hytissä, buffet-lounaan ja
illallisen menomatkalla (la) sekä aamiaiset sunnuntaina ja
maanantaina. Lisäksi kokouskannen kahvi/tee ja hedelmät
kuuluvat hintaan.

• Uutta! Hintaan sisältyy nyt myös buffet-lounas menomatkalla
• Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.6. mennessä
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa: 

matkapojat.fi/lastenliikuttajat
• Asiakaspalvelun ja ilmoittautumisen hoitaa Matkapojat Oy. 

Ohjelmasisällöstä vastaa Suomen Olympiakomitea.

1. Digisti iloa ja oivalluksia liikkumiseen
Johanna Sommers-Piiroinen

2. Minäkin tein tämän!  - Osallistava opetus koulussa ja 
varhaiskasvatuksessa
Virpi Louhela-Risteelä, Lassi-Pekka Risteelä

3. Taipuisia tarinoita ja huimaa heittäytymistä, tässä ja nyt 
Teatteri ILMI Ö. / Anne Korhonen ja Sari Tupamäki

4. Lukuja liikkuen, tavuja touhuten
Virve Välimäki, Tuuli Tiainen

5. Ulos oppimaan - ideoita liikunnalliseen ulko-opetukseen 
Heikki Hurskainen

6. Posket punaisiksi pienessä tilassa!
Satu-Maria Ruotsalainen

7. Motoriset perustaidot, niiden havainnointi ja taidon 
oppimisen tukeminen
Johanna Pekkanen

8. Laiva on lastattu
Py Hippaheikki -Myrskyluoto 

OHJELMA TYÖPAJAT

OSALLISTUMISMAKSU JA 
ILMOITTAUTUMINEN


