YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut käsittävät sekä liikunnanohjauksen ja liikuntatapahtumien järjestämisen että
liikuntaneuvonnan ja liikunnan edellytyksiin vaikuttamisen

Liikuntainfo: Tieto palveluista
Liikuntaopastus: Opastus laitteiden käyttöön, tekniikkaan
Liikunnanohjaus: Liikuntaryhmien tai suoritusten ohjaaminen
Liikuntaneuvonta: Liikunta suunnitellaan asiakkaan tai ryhmän lähtökohdista vastaamaan hänen
tarpeitaan
Opiskelukunto: Fyysinen ja psyykkinen jaksaminen opiskelussa
Liikunnan mini-interventio: Liikunnan puheeksiotto
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