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Rekreatsioon 20 - rekreatsiooni roll
ühiskonnas

Tähistame Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse eriala 20. sünnipäeva
suurejoonelise konverentsi ja vastuvõtuga, kus arutleme rekreatiivsete tegevuste rollist
ühiskonnas eile, täna ja homme - läbi erinevate vaatenurkade.

Väga oodatud on rekreatsiooni eriala vilistlased, tudengid ning valdkonnaga otseselt
või kaudselt seotud professionaalid ja kõik teised rekreatsioonihuvilised.

KONVERENTSI AJAKAVA
Moderaator: Ott Pärna. PhD - majandusteadlane ja spordivabatahtlike liikumise SCULT asutaja

14:00 Avasõnad – LTI Nõukogu esimees PhD Aleksander Pulver

14:15 Rekreatsiooni muutuvast rollist tänases ühiskonnas – professor Kristjan Port, PhD

15:00 Rekreatsiooni erinevad vaatenurgad:

INDIVIID – Tanel Padar , muusik, ettevõtja, tudeng ja harrastussportlane
MEDITSIIN – Eero Merilind, MD ja PhD, perearst
ETTEVÕTLUS – Katrin Meos, Swedbank AS töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnajuht
RIIK – Aivo Normak - Eesti Olümpiakomitee meedia projektide juht, töötas eelnevalt "Liikumisaasta 2014"
projektijuhina

16:00 Virgestav kohvipaus – instituudi üliõpilane  ja spordiklubi Sparta treener Maris Kajari

16:30 Rekreatsiooni eriala õppejõudude lühiettekanded - 20. aastat rekreatsiooni uurimist:

Kaarel Zilmer, PhD, Tallinna Ülikooli lektor ja pikaaegne suusaõpetaja
Mart Reimann, PhD, Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse dotsent
Joe Noormets, Tallinna Ülikooli spordisotsioloogia lektor
Reeda Tuula, Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse õppekava kuraator ja lektor
Karel Kulbin, rekreatsioonikorralduse lektor

Toimumisaeg: 16. novembril 2017

Koht:

Kestvus:

Tallinna Ülikooli Loodus-ja terviseteaduste 
aulas, Tallinn
Konverents: 14:00 – 18:00
Vastuvõtt: 19:00 – 23:00

https://www.google.ee/maps/place/R%C3%A4%C3%A4gu+49,+11311+Tallinn/@59.4146563,24.718288,16.81z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d24.7201436!2d59.4144445!1m3!2m2!1d24.7201669!2d59.4144382!3e2!3m4!1s0x469294ece96328dd:0xeec9085d350214b!8m2!3d59.4145897!4d24.7201142?hl=et20
http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Teadus/konverentsid/Juubelikonverents:-Rekreatsioon-20/Rekreatsioon-20-registreerimisleht
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17:45 Lõppsõnad

18:00 Soovijatele enne õhtuse osa algust rekreatiivsed seiklused Reeda Tuula ja tudengite juhtimisel

ÕHTUNE VASTUVÕTT
kell 19:00-23:00

Buffet-õhtusöök
”Elis & The Phunkys” - rekreatsioonikorralduse kasvandikest koosnev tantsubänd
Seinal rekreatsioon läbi 20 aasta
Rekreatsiooniteemaline tunnikontroll
Plaadimuusikat valivad vilistlased
Rekreatiivsed üllatused
Avatud on tasuline baar
Soovituslik dresscode: pidulik riietus, spordijalanõud ja rekreatsiivsed aksessuaarid

Elektrooniline registreerimine on lõppenud, päevasele konverentsile
saab registreeruda ka kohapeal. 

LAE ALLA KONVERENTSI JA VASTUVÕTU AJAKAVA SIIN!
Ainult konverentsil osalemine – 5 eurot (maksmine kohapeal sularahas). Hind sisaldab konverentsi, kohvipause ja
suupisteid.

Vastuvõtul ja konverentsil osalemine (või ainult vastuvõtul osalemine) – 25 eurot (kohustuslik ettemaks arve alusel; makse
laekumine kinnitab osalemist; kohapeal õhtusele osale registreeruda ei ole võimalik). Hind sisaldab konverentsi,
kohvipause, suupisteid, õhtust meelelahutust ning buffet-õhtusööki.

Konverentsil ja vastuvõtul osalejad saavad TLÜ tõendi osalemise kohta.

Konverentsi korraldavavad TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi rekreatsiooni eriala tudengid ja õppejõud.
Lisainfo: Reeda.Tuula@tlu.ee

http://www.tlu.ee/UserFiles/Loodus-%20ja%20terviseteaduste%20instituut/Teadus/Konverents/Rekreatsioon20_programm_06.11.17(4).pdf
mailto:Reeda.Tuula@tlu.ee

