Kutsu näytteilleasettajaksi!
”Kansallinen Liikuntafoorumi järjestetään tänä
vuonna Lahden Sibeliustalossa 30.-31.10.2017.
Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti
käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja
vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on osaltaan vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista
vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja
liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.
Suomi 100 -juhlavuoden teemaan kuuluen foorumissa kuvataan tänä vuonna liikunnan ja urheilun suuri
kuva läpi vuosikymmenten. Kutsumme päättäjät, kehittäjät, asiantuntijat ja tutkijat
toimialarajat ylittäen yhteisen teeman äärelle: Kuinka rakentaa liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvää oloa
ja elinvoimaisuutta suomalaiseen arkeen, tulevaisuuden kuntiin ja maakuntiin. Viidettä kertaa järjestettävä
Kansallinen Liikuntafoorumi on kerännyt vuosittain yli 200 osallistujaa valtionhallinnon, kuntien, järjestöjen,
tutkimuslaitosten toimijoista aina median edustajiin. Seminaarin tarkempi ohjelma esiintyjineen julkaistaan
myöhemmin.
Tarjoamme teille nyt mahdollisuutta tulla mukaan näytteilleasettajaksi foorumin yhteyteen järjestettävälle
”Suomi 100 liikkuu” -torille. Omalla ständillä voi esitellä esimerkiksi tulevia tapahtumia, terveyttä edistävää
liikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaan liittyvää toimintaa tai arkea aktivoivia tuotteita ja palveluita teeman
hengessä. Osallistujilta toivotaan innovatiivista ja aktiivisia toimintapisteitä. Foorumi alkaa maanantaina
30.10. klo 11.00 lounaalla ja loppuu tiistaina klo 13.00 lounaaseen. Näytteilleasettaja pistettä voi tulla
valmistelemaan Sibeliustalon Puusepän saliin klo 9.00 maanantaiaamuna.
Ilmoittaudu mukaan näytteilleasettajaksi viimeistään perjantaina 5.10. mennessä sähköpostitse alla oleville
henkilöille. Näytteilleasettajahinta on 200 €/paikka, sisältäen yhden seminaarilipun ja esittelypöydän (125
X 70 cm) sekä ruokailut seminaarin aikana. Majoituksen voit varata suoraan Lahden Seurahuoneelta.
Lisätietoa liikuntafoorumista, majoituksesta ja Lahteen saapumisesta saat liitteenä olevasta ohjeesta ja
allekirjoittaneilta. Ole yhteydessä jos sinulla on jotain kysyttävää liikuntafoorumin näytteilleasettajana
toimimisesta.
Tervetuloa mukaan vuoden tärkeimpään liikuntaseminaariin!
Kansallisen liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö,
valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. Käytännön
järjestelyistä vastaa Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry”
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