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Urheilunostalgiaa

Urheilumuistoista voi nautiskella
muutenkin kuin omassa mielessään.
Urheilumuseo on urheilun
menneisyyden säilö, sieltä voi löytää
tutkittavakseen vaikkapa
Antwerpenin olympialaiset tai
mielenkiintoisia 3D-esineitä.

Kansalliskirjaston Digitaalisten aineistojen lehtien joukosta löytyy numeroita
Suomen Urheilu -lehdestä sekä Olympia-lehdestä.

Ylen audio-ohjelmiin on taltioitu mainio Sen selostuksen haluaisin kuulla -
toivekonsertti. Muistamisen arvoisia suomalaisia käsittelevä Kiveen hakatut -
sarja esittelee koko kaartin merkkiurheilijoita.
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Urheilu

Urheilukansalle koittavat kissan päivät, kun olympialaiset alkavat.
International Olympic Committee kokoaa tiedot olympialaisista,
urheilupaikoista, järjestäjistä sekä osallistujista. Suomen Olympiakomitea ja
Paralympiakomitea sisältävät olympiaurheilutietoa suomalaisesta
näkökulmasta.

Lehdet ja televisio seuraavat tapahtumia. Yle Areena Urheilu on tuttu paikka
urheilun seuraajalle. Olympiatietojaan voi testata Urheilumuseon
Olympiavisassa.

Makupalat.fi Urheilu. Liikunta -otsikon alle on koottu lähteitä urheilusta ja
liikunnasta. Ne on järjestetty lajeittain sekä kuvailtu asiasanoin.
Urheilujärjestöt ja -liikuntajärjestöt sisältävät paitsi lajitietoa, myös tilastoja,
tietoa urheilijoista sekä sääntöjä.

Makupalat.fi Urheilu-kokoelmaan on valikoitu penkkiurheilijalle urheiluhupia
sekä seurantaa.
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Kuva: Museovirasto, kuvaaja V. K. Hietanen

  

 

 

Jumppa

Taukoliikunta ja kuntojumppa pitävät
vireänä fyysisesti ja henkisesti. Moni
ryhmässä jumppaaja on joutunut
etsimään vaihtoehtoisia liikunta- ja
jumppatapoja. Onneksi
taukojumppaohjeita ja -videoita löytyy
verkostakin.

Makupalat.fi Jumppaa ja venyttele

 

 

Ohjeita ja tutkimusta

Merkittävä liikuntatiedon jakaja on
UKK-instituutti, joka tarjoaa
opastusta ja tutkimusta urheilusta,
kuntoliikunnasta sekä liikkumaan
innostamisesta. Instituutin sivustossa
voi etsiä itselleen sopivaa
liikuntamuotoa, siellä on treeni- ja
jumppaohjeita sekä oppimateriaalia
etäopetukseen. Youtube-kanavalta
löytyvät Terveurheilija -videot.
UKK-instituutin materiaaleja
Makupalat.fi:ssä.

Urheilututkimusta löytyy myös Kihu
Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskuksesta sekä
Kansallisesta
urheilututkimustietokannasta, jossa
on Kihun, Jyväskylän yliopiston,
ammattikorkeakoulujen ja UKK-
instituutin julkaisuja sekä Huippu-
Urheilu-Uutisten artikkelireferaatteja.

 

Urheilun varjopuolet

Urheilun varjopuolet ovat viime
vuosina kuuluneet julkisessa
keskustelussa. Et ole yksin ja Älä
riko urheilua -sivustot auttavat niitä,
jotka ovat kohdanneet kiusaamista,
rasismia tai seksuaalista häirintää.

Kiellettyjen aineiden vastaisen
taistelun asiantuntija Suomessa on
Suomen urheilun eettinen keskus
SUEK ry, jonka aluetta ovat myös
häirintä ja kiusaaminen. SUEK on
listannut Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa (KAMU).
Dopinglinkki tarjoaa tukea ja
neuvontaa urheilun harrastajille.

Liiallisen alkoholinkäytön riskejä
analysoi Titta Kontron tutkielmassaan
Entisten huippu-urheilijoiden
alkoholinkäyttö ja
alkoholisairauksien riski.
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Makupalat.fi

Terveet tilat 2028 
Digi.kansalliskirjasto.fi : ruotsinkieliset sanomalehdet
Space Telescope Science Institute

Ajankohtainen kokoelma

Urheilu

 

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Tarvitsisin tietoa antiikin Kreikan urheilusta ja sen merkityksestä kyseisen ajan
yhteiskunnassa. Onko siitä kertovaa tietokirjallisuutta saatavilla?

Kysy kirjastonhoitajalta

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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