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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

Pandemia ei sitten päästänytkään puristuksestaan – vuodesta 2021 tuli toinen täysi koronavuosi. Tämä tar-

koitti edelleen tapahtumien erillisjärjestelyjä, soveltamista ja uudelleenaikatauluttamista. 

Edellisen vuoden opit ja käytänteet osoittivat kuitenkin sen, että toimintaa mukauttamalla ja joustamalla 

oikeastaan kaikki keskeiset tehtävät pystyttiin suorittamaan niin seuratoiminnan, liikunnan edistämisen kuin 

kehittämistehtävien osalta. Ainostaan urheilugaala jäi harmittavasti vuodelta 2021 väliin. 

Vuoden aikana uudistettiin Lapin Liikunnan strategia yhteisellä visiolla ”Lisää liikettä Lappiin”. Lapin Liikunta 

perustaa toimintansa alueen vahvaan tuntemukseen ja henkilöstön asiantuntemukseen. Jatkuvalla kehittä-

misellä sekä vahvalla yhteistyöotteella haluamme tavoittaa yhä useampia lappilaisia liikunnan ja urheilun 

pariin yli laji-, alue- ja toimialarajojen. 

Tuohon strategiaan on hyvä tulevina vuosina nojata. Toimintaympäristössä tapahtuu nyt paljon muutoksia, 

ei vähiten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen astuessa voimaan vuoden 2023 alussa. Muutoksissa lä-

hellä ihmisiä ja toimijoita olevan hyvinvoinnin sekä terveyden edistämistyön arvo tulee varmasti korostu-

maan ja Lapin Liikunta on asiantuntemuksellaan mukana vahvasti rakentamassa kaikkien lappilaisten hyvin-

vointia. 

Omalta osaltani kuluva vuosi jää tällä erää viimeiseksi tässä luottamustehtävässä ja verekset voimat jatkavat 

työtä. Haluan kiittää Lapin Liikunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja kaikkia yhteistyökumppaneita paitsi 

tästä, niin myös kaikista niistä kahdeksasta vuodesta, jonka olen itse saanut olla lappilaisen liikunnan edistä-

mistehtävien ytimessä. Pidetään edelleen yhdessä Lappi liikkeellä! 

 

Mika Riipi 

Puheenjohtaja 

Lapin Liikunta ry 
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LAPIN LIIKUNTA 
 

Lapin Liikunta ry on 8.4.1995 perustettu Suomen pohjoisin lii-

kunnan aluejärjestö. Se on yksi viidestätoista alueellisesta lii-

kunnan palvelu- ja koulutusorganisaatiosta, jonka perustehtä-

vänä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja 

urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden 

ja monipuolisuuden varmistaminen erityisesti paikallisella ta-

solla.  

Järjestömme edistää oman toiminta-alueensa liikuntatoimin-

nan kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-, 

koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille lii-

kuntaa järjestäville toimijoille. Urheiluseurojen lisäksi toi-

minta suuntautuu vahvasti myös kouluihin, päiväkoteihin, op-

pilaitoksiin, kuntiin ja yrityksiin. 

 

Lapin Liikunnan jäsenmäärä 133  

• Urheiluseuroja 107 

• Laji- ja piirijärjestöjä 7 

• Kuntia 16 

• Oppilaitoksia 2 

• Maakuntaliitto 1 

   

Tehtävä, visio ja arvot 
Lapin Liikunnan tehtävänä on edistää liikunnallista elämäntapaa vahvistaen tietotaitoa jäsenyhteisöissä. Lii-

kunnallista elämäntapaa tuetaan esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. Toimintaamme ohjaa-

vat seuraavat arvot: asiantuntijuus, luovuus ja eettisyys. Lapin Liikunnan jaettu visio on tehdä Lapista maail-

man kiinnostavin hyvinvointiympäristö ja tehdä liikunta osaksi arkea kaikille Lapissa. Visio on yhteinen mui-

den Lapin liikunta-alan toimijoiden kanssa. 

Perustamme toimintamme asiantuntijuuteen, joka meillä on käytettävissämme liikunnan ja urheilun alalta. 

Asiantuntemus merkitsee luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä hyvää laatua ja vaikuttavuutta lappilais-

ten hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuksen edistämisessä. Asiantuntijuudellamme toteutamme myös yhteis-

kuntavastuutamme. 

Arvostamme muuttuvan maailman edellyttämää jatkuvaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Etsimme aktii-

visesti uusia, entistä tehokkaampia tapoja toimia tavoittaaksemme yhä useampia lappilaisia liikunnan ja ur-

heilun pariin. Lapin omaleimaisuus on vahvuutemme ja innovaatioiden lähteemme. 

Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassamme. Edellytämme 

liikunta- ja urheilutoiminnassa eettisesti kestävien toimintaperiaatteiden noudattamista. Toimimme aina ja 

kaikessa puhtaan urheilun puolesta. Vaalimme ympäristömme kestävää kehitystä. 
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Hallinto 
Lapin Liikunnan ylin päätäntävalta on sen kokouksilla. Kevätkokous järjestetään huhti-toukokuussa ja syysko-

kous loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

Kevätkokouksessa 19.5.2021 vahvistettiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijää-

mää 23.968,88 euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki vuodelle 2020 veikkausvoittovaroista 

oli 168.500 euroa. Kevätkokouksessa nimettiin ehdollepanotoimikunta valmistelemaan syyskokouksen hen-

kilövalintoja. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Törmänen ja jäseniksi Antti Häkämies 

(Posio), Kari Koskenranta (Kemijärvi), Eeva-Liisa Lompolojärvi (Kolari) ja Olavi Stoor (Ylitornio). 

Syyskokouksessa 24.11.2021 vahvistettiin vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma, joka päättyi loppu-

summaan -18.150 euroa alijäämäinen. Kokouksessa valittiin vuodelle 2022 uusi hallitus. Mika Riipin kahdek-

san vuoden puheenjohtajuuden jälkeen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Mikkel Näkkäläjärvi. Erovuoroi-

sista jäsenistä valittiin jatkamaan Pirkko Pehkonen (varajäsen Arto Laakso), Heli Lukkariniemi (varajäsen 

Riikka Fisk), Jaana Huovinen (varajäsen Harri Haavisto) ja uudeksi jäseneksi valittiin Emma Kuoksa (varajäsen 

Jutta Pasma). 

 

Hallitus 

Toimintaamme johti vuoden 2021 aikana yhdeksän kertaa kokoontuva hallitus. Hallitukseen kuuluvat pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, jotka 

yhdistyksen syyskokous valitsee. Suurin osa vuoden 2021 kokoontumista pidettiin etänä. 

Vuoden 2021 hallituksessa toimi puheenjohtajana Mika Riipi (Rovaniemi) ja vpj. Aatos Keskitalo (Pello). 

 Varsinaisina jäseninä toimivat Johanna Suopanki (Sodankylä), Jaana Huovinen (Rovaniemi), Pentti Määttä 

(Posio), Anna-Liisa Keskitalo (Kolari), Heli Lukkariniemi (Tornio), Pirkko Pehkonen (Kemi), Jari Lempinen (Ro-

vaniemi) ja Pekka Hämäläinen (Rovaniemi). 

Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Marja-Leena Engelberg, Harri Haavisto, Heikki Maaninka, Matti Sal-

minen, Riikka Fisk, Arto Laakso, Juha Yliniva ja Ville Hallikainen. 

Vuoden aikana hallitus ja henkilökunta kokoontuivat työstämään strategiaa viisi kertaa, joista neljä etänä ja 

yksi hybridinä. Lisäksi pidettiin jo perinteeksi muodostunut hallituksen ja henkilökunnan yhteinen suunnitte-

lupäivä 25.8.2021. Suunnittelupäivien sisältö koostui alla olevista aiheista.  

• Oman toiminnan itsearviointi ja tulevat toimenpiteet 

• Vastuullisuusohjelma  

 

Hallituksen tärkeimmät päätökset 

Lapin Liikunnan hallitus päätti tehdä yhdessä henkilökunnan kanssa uuden strategian. Uuden strategian vi-

siona on ”Lisää liikettä Lappiin 2022-2026” ja tehtävänä on edistää liikunnallista elämäntapaa vahvistaen tie-

totaitoa jäsenyhteisöissä. Arvoina ovat asiantuntijuus, luovuus ja vastuullisuus. 

Hallitus hyväksyi taloudellisesti haastavan tuplapalkkauksen kolmen kuukauden osalta, kun pitkäaikaisen ta-

loussihteerin tilalle perehdytettiin uutta työntekijää. Tuplapalkkauksen mahdollisti aikaisempien vuosien yli-

jäämät. 
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Hanketukipäätöksiä ja -hakemuksia oli vuoden aikana neljä sekä yksi selvitystyö. Pohjoisimman Lapin selvi-

tystyö nuorten osallistumisesta Barents Urheiluun toteutettiin yhdessä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. Yh-

teistyöhankkeita muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa oli kolme; Lisää liikettä (lapset ja nuoret), Liikuttava 

Suomi (aikuiset ja ikäihmiset) ja Avoimet ovet (vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat harrastajat). Loppu-

vuodesta haimme yhdessä Kuntien pyöräilyverkosto ry:n kanssa Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista 

hanketta. 

 

Verkostoyhteistyö 

Lapin Liikunnan verkostotyö tarkoittaa kaikkea yhteistyötä sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden välillä, 

jotka ovat tavalla tai toisella mukana liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin asioissa. Verkostoyhteistyö kuntien, 

urheiluseurojen, oppilaitosten, yritysten, Lapin aluehallintoviraston, Lapin liiton, liikunnan aluejärjestöjen, 

Olympiakomitean, Paralympiakomitean, lajiliittojen, Likesin, Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 

Hallintorajat ylittävää yhteistyötä tehdään vuosi vuodelta enemmän. Yhteistyö sosiaali- ja terveysjärjestöjen, 

sairaanhoitopiirien ja tulevan hyvinvointialueen kanssa on terveyden edistämisen kannalta ensiarvoisen tär-

keää. Osallistumiset järjestöneuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan sekä Lapin terveyden edistämisen koor-

dinaatioryhmän kokouksiin edistävät hallintorajat ylittävää yhteistyötä. 

 

Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen tekeminen 

Vuoden 2021 Liikunnan aluejärjestöjen yhteistä tekemistä leimasi paitsi aluejärjestöjen isot, valtakunnalliset 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat hankkeet, myös uuden ja yhteisen järjestön perustaminen. Suo-

men Liikunnan Alueet ry:n perustamiskokous 17.3.2021 jäi historiaan Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyöjär-

jestön perustamispäivänä. Uuden järjestön hallituksen puheenjohtajaksi Mika Penttilä (POPLI), varapuheen-

johtajiksi Ella Salmela (KESLI) ja Päivi Wickström (ESLU) sekä jäseniksi Riku Granat (HLU), Antti Kivelä (PSL), 

Eija Kellokoski-Kari (KEPLI) sekä Riikka Visa (LIIKU). Hallitus käynnisti työnsä strategiaprosessin käynnistämi-

sen kautta, mutta ensimmäisiä yhteisiä koulutuksia ehdittiin jo vuoden 2021 aikana käynnistää.  

Aluejohtajien yhteistyö sai vuoden 2021 aikana uusia muotoja. Uutena toimintatapana oli vuoden 2021 ai-

kana käytössä aluejohtajien kuukausikokoukset, lisäksi em. kokous nimitti tarvittavia työryhmiä varmistele-

maan erilaisia yhteisiä asioita. Alueiden yhteistyöstä hyvänä esimerkkinä on 10 aluejärjestön voimin tehty 

työstö vastuullisuusohjelman laajentamisessa ja päivityksessä. Aluejohtajien työpanoksen lisäksi käytännön 

yhteistyötä alueiden kesken hoiti vuoden 2021 aikana erityisasiantuntija Timo Hämäläinen PLU ry:stä. 

 

Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön oman osaamisen kehittämisen tavoitteena on oman ammattitaidon lisääminen. Vuoden 2021 

aikana luentoja, koulutuksia ja webinaareja on ollut enemmän tarjolla kuin aikaisemmin. Lapin Liikunnan 

henkilöstö on osallistunut koulutuksiin aktiivisesti. Seurakehittäjä on esimerkiksi osallistunut työhyvinvointi-

koulutukseen, joka sisälsi 10 ryhmätapaamista välitehtävineen. Koulutuksen tavoitteena oli oman työn sekä 

itsensä kehittämisen ja johtamisen tukeminen. Alla koulutustilaisuudet, joihin henkilöstö on osallistunut.  

Seura työnantajana 

Kesätyöinfo työnantajille ja nuoria työelämään ohjaaville 
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Tiedolla johtaminen (seuratoiminnan tilannekatsaus) 

Seurakehittäjien verkostopäivät (alueet ja lajiliitot) 

Ryhmä coaching, työhyvinvointi ja oman työn kehittäminen 

Käytännön koulutuksen kouluttaminen etänä 

Turvallinen urheilu- ja liikunta hankkeen työpaja 

Suomen harrastamisen mallin webinaari (yhteistyönmallit seuranäkökulmasta) 

Harrastamisen Suomen mallilla liikkumissuositukset käytäntöön webinaari 

Harrastamisen Suomen mallin työkaluja kunnille ja harrastuksen järjestäjille 

Harrastamisen Suomen mallin seurahallinnon kouluttajakoulutus 

Verkkovuorovaikutuskoulutus  

Sosiaalisen median koulutus  

Saavutettavuus aluejärjestöjen viestinnässä koulutus 

Verkostojohtamisen koulutus  

Minä pystyn -valmennus  

Verotus -koulutus 

Kirjanpidon käsitteet ja talous 

Liityntäpöytäkirja työehtosopimukseen 

Yhdistyslakimuutokset 

Vastuullisuus klinikka, ympäristö ja ilmasto 

 

Henkilöstö 
Lapin Liikunnan toimisto sijaitsee osoitteessa 

Hallituskatu 20 B 7, Rovaniemi 

 

Maarit Toivola, toiminnanjohtaja 

Eeva-Liisa Aula, taloussihteeri 31.5.2021 asti  

Katja Rantakokko, taloussihteeri 

Suvi Karusaari, seurakehittäjä ja Barents Urheilun koordinaattori 

Anssi Kiuru, lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä 

Anne Pulkkinen, terveysliikunnan kehittäjän sijainen 1.1.- 17.8.2021 

Riina Jänkälä, terveysliikunnan kehittäjän sijainen 18.5.2021 alkaen 
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Työharjoittelijat: Marco Vuorenmaa (Liikunnanohjaaja AMK-opiskelija) ja Emmi Männistö (Fysioterapeutti 

AMK-opiskelija) 

Kesätyöntekijät: Aava Kelhä ja Marco Vuorenmaa 

 

Jäsenet 
Jäsenten tyytyväisyyttä mitataan joka toinen vuosi joko kyselyllä tai soittamalla jäsenille. Kyselyllä voimme 

suunnata vastaukset Lapin Liikunnan tarpeiden mukaan, kun taas puhelinsoitolla keskustelu on avoimempaa 

ja saamme tietoa jäsenten kuulumisista sekä yksilöllisistä tarpeista.  

Jäseniä on yhteensä 133. Urheiluseuroja 107, laji- ja piirijärjestöjä 7, oppilaitoksia 2, kuntia 16 ja maakunta-

liittoja 1. Jäsenlista on luettu 31.12.2021.

Urheiluseurat 

Aavasaksan Kisa, Ylitornio 
Aavasaksan Urheilijat, Ylitornio 
Aida, Keminmaa 
Alatornion Pirkat, Tornio 
Arctic Agility Team, Kemi 
Arctic Cheer All -Star, Rovaniemi 
Astanga Jooga Lappi, Rovaniemi 
Etelä-Portimo –72, Ylitornio 
FC Santa Claus Juniorit, Rovaniemi 
Hetan Hukat, Enontekiö 
Immelän Vihurit, Sirkka 
Inarin Ilves, Inari 
Inarin Tai-Shin-Mun, Inari 
Inarin Yritys, Inari 
Jääskön Luisto, Rovaniemi 
Karungin Kataja, Tornio 
Kemijärven Urheilijat, Kemijärvi (Kemijärven Ur-
heilijat suunnistusjaosto) 
Kemin Golf Klubi ry, Kemi 
Kemin Naisvoimistelijat, Kemi 
Keminmaan Naisvoimistelijat, Keminmaa 
Keminmaan Urheilijat, Keminmaa 
Keminsuun Kisa, Keminmaa 
Kittilän Kotaveikot, Kittilä 
Kittilän Naisvoimistelijat, Kittilä 
Kittilän palloseura, Kittilä 
Kittilän Urheilijat, Kittilä 
Kolarin Kontio, Kolari 
Koyama  , Rovaniemi 
Kuivaniemen Yritys, Ii 
Lapin Ampujat, Rovaniemi 
Lapin Jousi, Rovaniemi 
Lapin Lukko, Rovaniemi 
Lapin Sudet, Inari 
Lapin Veikot, Sodankylä 
Levi Ski-Club, Kittilä 

Lohijärven Kuohu, Ylitornio 
Meri-Lapin liikunnan ja terveyden edistämisyhdis-
tys, Kemi 
Midnight Divers, Ylitornio 
Muonion Tunturi-Veikot, Muonio 
Muurolan Kisaveikot, Rovaniemi 
Napapiirin Palloketut, Rovaniemi 
Napapiirin Pantterit ry, Rovaniemi 
Napapiirin Pesis-Team, Rovaniemi 
Nivan Voima, Rovaniemi 
Oulangan Seutupojat, Salla 
Ounasjoen Voima, Rovaniemi 
Ounasvaaran Atleetti Klubi, Rovaniemi 
Ounasvaaran Hiihtoseura, Rovaniemi 
Ounasvaaran Latu, Rovaniemi 
Palloseura Kemi Kings, Kemi 
Palotievan Pojat, Kittilä 
Pellon Ponsi, Pello 
Perungan Pojat, Rovaniemi 
Pohjan Jousi, Kemi 
Posion Ampujat, Posio 
Posion Pyrintö, Posio 
Raanujärven Loimu, Ylitornio 
Ranuan Peura, Ranua 
Ranuan Rata-Karhut, Ranua 
Revontulitanssijat, Rovaniemi 
ROKOKOO, Rovaniemi 
Rovaniemi Roller Derby, Rovaniemi 
Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot, Rovaniemi 
Rovaniemen Keilailuliitto, Rovaniemi 
Rovaniemen Kiekko , Rovaniemi 
Rovaniemen Käyttökoirat, Rovaniemi 
Rovaniemen Lappi, Rovaniemi 
Rovaniemen Maratonhiihtäjät, Rovaniemi 
Rovaniemen Melojat, Rovaniemi 
Rovaniemen Miekkailijat, Rovaniemi 
Rovaniemen Palloseura, Rovaniemi 
Rovaniemen Pöytätennis -60, Rovaniemi 

http://aavasaksankisa.com/
https://www.aavu.fi/
http://aida.keminmaa.fi/
https://www.alatornionpirkat.fi/
https://arcticagilityteam.webnode.fi/
http://www.arcticcheer.fi/
http://www.astangajoogalappi.net/
http://www.etpo72.com/
https://www.fcsantaclausjuniorit.fi/
https://www.facebook.com/immelanvihurit/
http://www.taishinmun.fi/ivalo/index.html
http://www.inarinyritys.net/
https://www.facebook.com/karunginkataja/
http://www.kemijarvenurheilijat.fi/
http://www.kemijarvenurheilijat.fi/
https://www.kemingolf.fi/
http://keminnaisvoimistelijat.sporttisaitti.com/
http://keminmaannaisvoimistelijat.sporttisaitti.com/
http://kemski.sporttisaitti.com/
https://www.facebook.com/Kittil%C3%A4n-Kotaveikot-ry-376856906117219/
https://fi-fi.facebook.com/kittilannaisvoimistelijatry
https://www.kips.fi/
https://www.kolarinkontio.com/
http://www.koyama.fi/
https://www.facebook.com/kuivaniemenyritys/
http://lapinampujat.kapsi.fi/
http://www.lapinjousi.com/
http://www.lapinlukko.fi/
https://lapinsudet.sporttisaitti.com/
http://www.lapinveikot.fi/
http://www.leviskiclub.fi/
http://www.kuohu.fi/
https://www.merilapinliikunta.fi/
https://www.merilapinliikunta.fi/
https://www.facebook.com/Midnight-Divers-ry-360951820715800/
http://www.napapiirinpalloketut.fi/
http://www.napapiirinpantterit.net/
http://napa-pesis.sporttisaitti.com/
https://www.facebook.com/groups/110004002494752
http://www.atleettiklubi.fi/
http://www.oh.fi/
http://www.ounasvaaranlatu.fi/
https://sites.google.com/view/palotievan-pojat/etusivu?authuser=0
http://www.pellonponsi.fi/
http://www.perpo.com/
http://www.pohjanjousi.fi/
http://www.posionpyrinto.com/
https://ranuanpeura.sporttisaitti.com/
http://www.revontulitanssijat.com/
https://www.facebook.com/pages/Roll-On-Derby/503342453094201
https://www.facebook.com/pg/rovaniemirollerderby/about/?ref=page_internal
http://www.ramnetti.com/
http://www.rovaniemenkeilailuliitto.com/
http://www.rovaniemenkiekko.fi/
http://rkk.yhdistysavain.fi/
http://www.roimh.fi/
http://www.roimeloo.net/
http://www.rovaniemenmiekkailijat.fi/
https://www.rops.fi/
https://www.facebook.com/rovaniemenpt60/
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Rovaniemen NMKY, Rovaniemi 
Rovaniemen Reipas, Rovaniemi 
Rovaniemen Taitoluistelijat, Rovaniemi 
Rovaniemen Tai-Shin-Mun, Rovaniemi 
Rovaniemen Verkkopalloseura, Rovaniemi 
Rovaniemen voimistelu ja liikunta ry, Rovaniemi 
Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat, Ranua 
Sallan Karhut, Salla 
Sallan Palloseura, Salla 
Santa Claus Golf, Rovaniemi 
Santa Claus Ski Team, Rovaniemi 
Santa's United, Rovaniemi 
Savukosken Kuohu, Savukoski 
Savukosken Naisvoimistelijat, Savukoski 
SBC Levi, Kittilä 
Sevetin Peurat, Inari 
Sieppijärven Sisu, Kolari 
Simon Kiri, Simo 
Sodankylän Ampujat, Sodankylä 
Sodankylän Kisasiskot, Sodankylä 
Suunta 2000, Keminmaa 
Swimming Club , Rovaniemi 
Taekwon-Do, Tornio 
Taipumattomat, Rovaniemi 
Tervolan Naisvoimistelijat, Tervola 
Tervolan Terävä, Tervola 
Tornion Kennelkerho, Tornio 
Tornion Naisvoimistelijat, Tornio 
Tunturi-Kiekko, Ivalo 
Tähtiampujat, Sodankylä 
Utsjoen Kuohu, Utsjoki 
Viirin Viri, Rovaniemi 
Woman Volley, Rovaniemi 
Veitsiluodon Kisaveikot, Kemi 
Ylitornion Voimistelu ja Liikunta, Ylitornio 
 

Laji- ja piirijärjestöt 

Lapin Hiihto 
Lapin Suunnistus 
Lapin Yleisurheilu 
Länsi-Pohjan Yleisurheilu 
SJL ry Lapin alue 
SPL:n Pohjois-Suomi 
TUL:n Lapin piiri 

 

Oppilaitokset 

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 
Peräpohjolan Opisto, Tornio 
 

Kunnat ja maakuntaliitto 

Lapin liitto 
Enontekiön kunta 
Inarin kunta 
Kemin kaupunki 
Kemijärven kaupunki 
Kittilän kunta 
Kolarin kunta 
Muonion kunta 
Pellon kunta 
Posion kunta 
Ranuan kunta 
Rovaniemen kaupunki 
Simon kunta 
Sodankylän kunta  
Tervolan kunta 
Tornion kaupunki 
Ylitornion kunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ronmky.net/
http://rovaniemenreipas.fi/
http://www.rovaniementaitoluistelijat.fi/
http://www.taishinmun.fi/seurat.html
http://www.rovs.net/
https://rovaniemenvoimistelujaliikunta.yhdistysavain.fi/
http://runsu.sporttisaitti.com/yhteystiedot/
http://sallankarhut.nettisivu.org/
http://www.salla.fi/Seurat
http://santaclausgolfclub.fi/
http://www.santaclausskiteam.fi/
http://santasunited.fi/
http://www.sbclevi.fi/
https://www.sieppijarvensisu.com/
http://www.simonkiri.sporttisaitti.com/
https://sodankylanampujat.sporttisaitti.com/
http://www.kisasiskot.net/
http://suunta2000.sporttisaitti.com/
http://www.sc-rovaniemi.com/
http://www.tkdtornio.com/
http://www.taipumattomat.fi/
http://www.tornionkennelkerho.net/
http://tornionnv.sporttisaitti.com/
https://tunturikiekko.fi/
http://tahtiampuja.nettisivu.org/
http://www.womanvolley.fi/
https://www.veitsiluodonkisaveikot.com/
http://ylivoli.sporttisaitti.com/
https://www.facebook.com/Lapin-Hiihto-ry-1032457740173334/
http://www.lapinsuunnistus.fi/
http://lay.sporttisaitti.com/
http://lansi-pohjan.yleisurheilu.sporttisaitti.com/
http://www.finhockey.fi/index.php/alueet/lappi
http://www.splps.fi/
http://www.tul-lappi.fi/
https://santasport.fi/
https://ppopisto.fi/
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi
http://www.enontekio.fi/
http://www.inari.fi/
http://www.kemi.fi/
http://www.kemijarvi.fi/
http://www.kittila.fi/
http://www.kolari.fi/
http://www.muonio.fi/
https://www.pello.fi/
https://www.posio.fi/
http://www.ranua.fi/
http://www.rovaniemi.fi/
http://www.simo.fi/
http://www.sodankyla.fi/
http://www.tervola.fi/
https://www.tornio.fi/
https://ylitornio.fi/wp-content/cache/all/index.html
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Yhteenveto hallinnon osallistujamääristä 

HALLINTO ARVIO TILAISUUKSIA PAIKKA ARVIO OSALLISTUJIA 

KOKOUKSET      

Vuosikokoukset 2 2 Rovaniemi 50 37 

Hallituksen kokoukset  
(+ sähköpostikokoukset) 

6 9 Hybridi 80  116 

Suunnittelupäivät 1 1 Rovaniemi 15 12 

Strategiatyöstö 3 5 Teams 36 44 

Viikkopalaverit  40   150 

Teemapalaverit  5   20 

Valtakunnallinen koulutustyö-
ryhmä 

5 10 Teams 25 40 

SPARRAUKSET JA  
KEHITTÄMISTILAISUUDET 

     

Kuntasparraus  1 Kemijärvi  2 

Alueiden tilastokäytänteet spar-
raus 

 2 Teams  60 

Aluejohtoryhmä sparraus  1 Teams  6 

TAPAHTUMAT      

Kuntavaalit  1 Hybridi  34 

YHTEENSÄ 17 77  206 521 
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SEURATOIMINTA 
 

Seuratoiminnan keskeinen tehtävä on tukea seurojen toimintaa asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin, 

koulutusten, yhteisten tapaamisten, tiedon jakamisen ja kunta-seurayhteistyön avulla omassa toimintaym-

päristössään.  Koulutussisältöjä suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittä-

jien, lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa. Lapin Liikunnan järjestämissä tilaisuuksissa etäyhteysmahdolli-

suudet madalsivat osallistumista ja lisäsivät alueellista tasa-arvoa. Lapin Liikunta avusti jäsenseurojaan Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön koronatuen, kesätyösetelihaun ja seuratoiminnan kehittämistuen hakemisessa. 

Seuratoiminnan kehittämistuen lausunnot annettiin pohjoisen alueen lausuntoryhmässä. 

  

Kesätyöseteli Lapin alueen urheiluseuroille 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.710.425 euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan sekä kesäyrittä-

jyyden lisäämiseen ja kehittämiseen. Liikunnan 15 aluejärjestöä jakoivat saamansa miljoona euroa avustuk-

sina edelleen urheiluseuroille, jotka työllistivät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Ennen tuen hake-

mista lähetimme maaliskuussa kyselyn kesätyösetelin kiinnostuksesta ja tarpeesta Lapin alueen seuroille. Tä-

män kyselyn pohjalta teimme hakemuksen ministeriöön.  

Lapin Liikunta myönsi kesätyöntekijöiden palkkaukseen 52.500 euroa yhteensä 31:lle urheiluseuralle. Sum-

malla töitä sai 75 nuorta, jotka olivat iältään 15–29-vuotiaita. Tähän määrään sisältyi Lapin Liikunnan kahden 

nuoren työllistäminen Sporttileirin suunnittelu- ja ohjaustehtäviin. Kesätyöseteleitä myönnettiin isoille sekä 

pienille seuroille ja yksi seura sai käyttöönsä yhdestä neljään kesätyöseteliä. Suurin osa seuroista olivat Ke-

mistä ja Rovaniemeltä, mutta myös Itä- ja Länsi-Lapin seurat aktivoituivat työllistämään nuoria. Maantieteel-

lisesti eteläisin seura oli Kemistä ja pohjoisin Inarin Sevettijärveltä. 

Yleisimmät kesätyöt olivat lasten ja nuorten valmennus- ja ohjaustehtävät, leiritoiminta sekä erilaisten liikun-

tatapahtumien järjestäminen. Luontoliikuntalajeissa (sukellus, purjehdus, suunnistus ja ratsastus) näkyivät 

edellä mainittujen tehtävien lisäksi oman toimintaympäristön siistimistyöt, jotka kasvattivat nuorten ymmär-

rystä ympäristövastuullisesta seuratoiminnasta. Tyypillisin työpaikka nuorelle oli kunnan urheilukenttä, sali 

tai lähimaasto. Työt mukautuivat kunkin seuran toimintaolosuhteiden mukaan. Esimerkiksi Inarin kunnassa 

Sevettijärvellä toimintaa järjestettiin kahdella kylällä, Sevettijärvellä sekä Näätämössä. Välimatka näiden ky-

lien välillä on 35 kilometriä. Ohjaajille maksettiin seuran puolesta matkakorvaus, jolloin liikuntakerho saatiin 

järjestettyä molemmissa kylissä ja useampi lähialueen lapsista pääsi osallistumaan toimintaan. 

Seurojen raportoinnista kävi ilmi, että harrastusmaksut kesäajalta saatiin pidettyä maksuttomana tai maltil-

lisina tuen ansiosta. Kesätoiminta toteutui suunnitellusti ja osaltaan jopa paremmin, koska toimintaan osal-

listuneiden lasten lukumäärät olivat monella seuralla suunniteltua suuremmat. Ilman kesätyöseteliä kesähar-

joitukset ja leiritoiminta olisivat useassa seurassa jääneet pitämättä ja valmentajien määrä olisi ollut huomat-

tavasti pienempi. 

Lapin Liikunta tuki seurajohtoa maksuttomalla Urheiluseura nuorten työnantajana -koulutuksella ja tarjoa-

malla apua palkkahallintoon. Pidimme hankkeen lopussa raportointiin liittyvän kyselytunnin, mikä helpotti 

raporttien palautusta. Kesätyöseteliprosessin avulla seurat saivat tuetun kokemuksen toimia nuorten työn-

antajana. Suurin osa seuroista palkkasikin tuen avulla seuraan ensimmäisen työntekijänsä. Kokeilun avulla 

seurat saivat rohkeutta työllistää tulevina vuosina nuoria vastaaviin tehtäviin tai hakea seuratukea.  Osa en-

sikertalaisista seuroista koki työnantajana toimimisen raskaaksi, koska resurssit vapaaehtoistoimijana olivat 

rajalliset. Haasteita seuroille toivat koronavirukseen liittyvät toimenpiteet ja nuoren työmäärän arviointi 
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kesäkaudelle. Halukkaille seuroille Lapin Liikunnan taloussihteeri ja seurakehittäjä tarjosivat tukea kesäkau-

den ajan.  

 

Uusi Normaali -toimintaohjeiston jalkautustyö 

Uusi Normaali -toimintaohjeisto on infopaketti urheilu- ja liikunta-alan toimijoille toiminnan järjestämiseen 

poikkeusolosuhteissa. Sen tarkoituksena on toimia mahdollisimman käytännönläheisenä työkaluna turvalli-

sen liikunta- ja urheilutoiminnan mahdollistamiseksi. Ohjeisto on tuotettu osana Lapin liiton rahoittamaa 

Turvallinen urheilu & liikunta -hanketta ja hankkeessa luotua "Turvallisen urheilun ja liikunnan uusi normaali” 

-toimintamallia. Sen sisältö on monipuolisesti eri lähteistä koostettua tietoa, mutta kohdentuu erityisesti La-

pin alueelliseen näkökulmaan. 

Toimintaohjeisto julkistettiin huhtikuussa Santasportin toimesta. Lapin Liikunnan tehtävänä oli jakaa toimin-

taohjeiston sisältöä tiedotustilaisuuksien avulla urheiluseuroille ja kuntien liikunnasta vastaaville. Ohjeistoa 

on jaettu eteenpäin myös Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjien ja Olympiakomitean toimesta. Materi-

aalit ovat ladattavissa ja muokattavissa kaikille Lapin Liikunnan ja Santasportin kotisivuilla sekä Koronaturval-

linen Lappi -sivustoilla.  

Syksyllä Lapin Liikunta oli osajärjestäjänä Uusi Normaali -tapahtumajärjestämisen tilaisuuksissa Santasportin 

Sport Business Lapland- ja Seuratoiminnan työhyvinvointihankkeen kanssa. Kolmen koulutuksen sarjassa 

nostettiin esille urheiluseurojen tapahtumajärjestämiseen liittyviä, uuden normaalin aiheuttamia toiminta-

kulttuurin muutoksia ja hyviä käytänteitä. Lapin Liikunta toi tapausesimerkin koronaturvallisesta toiminnasta 

Sporttileirin osalta.  Muina aihealueena oli tapahtumien taloudelliseen riskinottoon ja erilaisiin sopimuksiin 

liittyvät huomiot sekä työpajatoiminta, jossa osallistujat pääsivät pohtimaan asioita oman toimintansa näkö-

kulmasta.  

 

Hankkeet 
Avoimet ovet - hanke 

Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Avoimet ovet –hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja 

vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä 

14 liikunnan aluejärjestön ja kahdeksan lajiliiton kanssa ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hank-

keen toteutusaika on 1.6.2020-31.5.2023. 

Avoimet ovet -hankkeessa toisen hankevuoden aikana tarjosimme seuroille koulutusta sekä työkaluja vam-

maisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Laajentuneeseen Avoimet Ovet- val-

takunnalliseen verkostoon kuuluu Lapin Liikunnan lisäksi 13 aluejärjestöä sekä kahdeksan lajiliittoa. Yksi 

hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä 

tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan. 

Avoimet ovet -hankkeen pilottiseuroina Lapissa ovat Rovaniemen Palloseura, salibandyseura Santa’s United 

ja Lapin Lukon yleisurheilujaosto. Hanke tekee yhteistyötä Liikuntatieteellisen Seuran Soveltavan liikunnan 

kehittämiskumppanuushankkeen kanssa, missä Rovaniemen kaupunki on hankkeen pilottikuntana. Kaksi 

hanketta yhteistyössä koordinoivat soveltavan liikunnan lajikerhoa yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa. 

Vuoden 2021 alusta Rovaniemen urheiluseuroissa lähdettiin kehittämään erityistä tukea tarvitsevien lasten 

urheiluseuraharrastamista perustamalla monilajikerho. Lapset ovat päässeet kokeilemaan judoa, yleisurhei-

lua, salibandya, telinevoimistelua, ammuntaa sekä jalkapalloa. Lajikokeilun ohjaamisesta vastasi järjestävä 
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seura. Osallistujat olivat joko omana ryhmänä tai heidät oli integroitu tietyn ikäluokan toimintaan mukaan.  

Toimintaa oli järjestämässä Lapin Ampujat, Lapin Lukon yleisurheilujaosto, Rovaniemen Palloseura, saliban-

dyseura Santa’s United ja telinevoimisteluseura Taipumattomat. Monilajikerhoa on tarkoitus jatkaa keväällä 

2022 ja kutsua uusia seuroja mukaan. Kerhon mallista saatu palaute oli hyvää ja sitä on otettu hankkeen 

kautta käyttöön myös muualla Suomessa. 

Lapin Liikunta järjesti yhdessä Paralympiakomitean kanssa kaksi alueellista verkostotilaisuutta. Aiheina olivat 

seurojen omat soveltavan liikunnan kehittämisohjelmat ja Paralympiakomitean Avoimet Ovet -työkalujen 

esittely. Tilaisuudet pidettiin etäyhteyksin ja niihin kutsuttiin seurojen lisäksi lajiliittojen seurakehittäjät sekä 

Paralympiakomitean edustajat. 

 

Koulutukset 
Seurajohto 

Tarjosimme seuran toimihenkilöille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttoivat kehittämään seuran hallintoa, 

työnantajana toimimista ja seuran verotusta. Yhtenä seurajohdon painopisteenä oli seura työnantajana, 

jossa huomioitiin nuorten työntekijöiden palkkaukseen liittyviä erityispiirteitä. Koulutukset toteutettiin niin 

tilauksesta, kuin avoimina koulutuksina. Toteutimme koulutukset etäyhteyksin tai hybridinä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki- ja kesätyösetelihaussa järjestimme tiedotus-

tilaisuuksia ja sparrasimme hakemuksen työstämisessä seurakohtaisesti. 

 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

Lasten ja nuorten ohjaajakoulutuksissa pääpainopisteinä on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäi-

sen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. 

Koulutussisältöinä käytimme Olympiakomitean Lasten Liike koulutusmateriaaleja aloitteleville ohjaajille. 

Koulutuksiin osallistui urheiluseuran aloittelevia ohjaajia ja nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelijoita. 

 

Sparraus ja kehittämistilaisuudet 
Lapin Liikunta tarjosi seurakohtaista asiantuntija-apua Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehit-

tämistuen ja kesätyösetelin haussa. Koulutusten yhteydessä saimme jaettua tukeen liittyvää ajankohtaista 

tietoa ja seurojen hyviä käytäntöjä sekä malleja. 

  

Auditoinnit 
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma. Tähtiseuramerkki 

myönnetään seuralle, jonka toiminta täyttää näiden toimijoiden yhdessä määrittelemät laatutekijät. Tähti-

seura-auditointi tehdään seuralle ennen Tähtitunnuksen myöntämistä ja myöntämisen jälkeen kolmen vuo-

den välein. Vuoden 2021 aikana emme osallistuneet seurojen auditointeihin, mutta moni seura lähti mukaan 

Tähtiseurapolulle kehittämään toimintaansa.  

 

Seurafoorumit 
Seurafoorumi on paikallinen urheiluseurojen ja kunnan yhteistyöfoorumi. Seurafoorumi kokoontuu säännöl-

lisesti, vähintään kerran vuodessa. Sen tavoitteena on paikallisen liikunta- ja urheilukulttuurin vahvistaminen, 
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tiedon jakaminen, vaikuttaminen ja osallistaminen. Lapin Liikunta oli mukana Rovaniemen tilaisuuksissa. Li-

säksi olemme käyneet keskusteluja muiden Lapin kuntien kanssa seurafoorumitoiminnan aloittamisesta. 

 

Lapin Urheilugaala 
Lapin Urheilugaala on vuosittain pidettävä tapahtuma, jossa palkitaan lappilaisia urheilijoita, urheiluvaikut-

tajia, toimijoita ja liikuttajia. Kaikille avoin gaala on kiitoksen osoitus sidosryhmille ja yhteistyötahoille urhei-

lun ja liikunnan eteen tehdystä työstä. Gaalan oikeudenhaltijoina ovat Lapin Liikunta, Santasport, Lapin Kansa 

ja Lapin aluehallintovirasto. Muut yhteistyökumppanit vaihtuvat vuosittain. Suurin osa gaalan osallistujista 

on urheiluseuroista, lajien alueorganisaatioista, kunnista, oppilaitoksista ja yrityksistä. 

Vuoden 2021 Lapin Urheilugaalaa ei päästy järjestämään koronaepidemian vuoksi. Vuoden 2022 gaalan jär-

jestämispaikka pidetään samana, koska Tornion kaupunki oli halukas siirtämään yhteistyösopimusta vuo-

della.  

 

Palvelusopimukset 
Lapin Liikunta tarjoaa jäsenistölleen taloushallinto- ja toimistopalveluita. Asiakkaina on lajien alueorganisaa-

tioita ja urheiluseuroja, joiden palvelusopimukset räätälöidään tarpeen mukaan. Valittavana on yksittäisiä 

palveluita tai kattava kokonaisuus, jolloin Lapin Liikunta huolehtii seuran taloushallinnosta 

kokonaisuudessaan. Yksittäisiä palveluja ovat muun muassa kirjanpito ja tilinpäätökset, palkkahallinto, 

laskutukset ja maksatukset sekä taloushallinnon konsultointi ja neuvonta. Lisäksi järjestämme 

taloushallinnon koulutuksia sekä tilauksesta että avoimina koulutuksina. Vuonna 2021 taloushallinto- ja toi-

mistopalveluja tarjottiin neljälletoista jäsenelle.  

 

Yhteenveto seuratoiminnan osallistujamääristä 

SEURATOIMINTA ARVIO TILAISUUKSIA PAIKKA ARVIO OSALLISTUJIA 

KOULUTUKSET           

Seurajohdon koulutukset  4 Yhteensä 9   40 Yhteensä 113 

Hyvä Hallinto   Teams, Ro-
vaniemi 

 7 

    Teams, Kit-
tilä 

 6 

   Teams, val-
tak. 

 13 

Seura työnantajana   Teams, 
Lappi 

 26 

   Teams, 
Lappi 

 6 

Seuran Verotus   Teams Ro-
vaniemi 

 21 

Uusi Normaali-toimintaohjeiston 
jalkautustyö 

  Teams 
Rovaniemi 

 20 

   Teams 
Rovaniemi 

 9 

OKM Seuratuki-info   Teams, Ro-
vaniemi 

 5 
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset  
(VOK) 

4 0   45 0 

Lasten liike -koulutus 4 Yhteensä 6   45 Yhteensä 92 

   Muurola  22 

   Muurola  14 

   Ranua  6 

   Rovaniemi  10 

   Tornio  20 

   Tornio  20 

Seuraparlamentin aloitustilaisuu-
det kuntiin 

3 0   30 0 

Sparraukset (OKM:n seuratuki & 
Kesätyöseteli) 

10 42   20  45 

SPARRAUKSET JA  
KEHITTÄMISTILAISUUDET 

          

Seurajohdon klubi tapaamiset 4 0   80  0 

Avoimet ovet kehittämistilaisuudet 4 4   80 29 

AUDITOINNIT  4 0   40   

SEURAFOORUMIT   0   0   

SEMINAARIT           

WEBINAARIT           

TAPAHTUMAT           

Lapin Urheilugaala 1 0   250 0 

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT          

Uusi Normaali-toimintaohjeistoon 
liittyvät yhteistyötapahtumat 

 3   30 

VERKOSTOTAPAAMISET           

LUG:n oikeudenhaltijat  2 Teams  6 

LUG:n sisältötyöryhmä  1 Teams  12 

LUG:n palkintolautakunta  1 Teams  10 

YHTEENSÄ  38  67    630 337 
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BARENTS URHEILU 
 

Barents Urheilun tehtävänä on järjestää ja edistää 15–25-vuotiaille nuorille kansainvälistä urheiluvaihtoa, 

tukea heidän kasvuaan ja kehitystään sekä luoda mahdollisuuksia tutustua naapurimaiden nuoriin ja kulttuu-

riin. Suomen Barents Urheilua johtaa ja koordinoi Lapin Liikunnan alla oleva Barents Urheilu toimikunta. Toi-

mikunta koostui siirtymävaiheen jälkeen 9 jäsenestä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Jäsenistössä on 

edustettuna Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. Kansainvälisessä Barentsin Urheilukomitean kokouksissa 

Suomea edustivat Barents Urheilu toimikunnan puheenjohtaja Osmo Happonen ja Barents Urheilun koordi-

naattori Suvi Karusaari.  

Barents Urheilun osalta vuosi 2021 on ollut harmillisen hiljainen johtuen koronaviruksen aiheuttamista rajoi-

tuksista liikunnan ja urheilun parissa. Kilpailuja ja kokouksia suunniteltiin, mutta suunnitelmat jouduttiin ko-

ronatilanteen vuoksi perumaan. Barentsin urheilukomitean hallitus päätti yksimielisesti, että kilpailuihin ha-

lutaan mukaan kaikki maat. Aaltoilevasti leviävä virus ja Venäjän huono koronatilanne ovat estäneet maiden 

osallistumisen ja kilpailuiden järjestämisen. 

Toimintaa on kehitetty eteenpäin hyödyntämällä etäyhteyksiä ja järjestämällä tilaisuuksia Lapin alueella. La-

pin Liikunnalle Barents Urheilun tunnettuuden vahvistaminen toiminta-alueen verkostoissa on yksi tärkeim-

mistä tavoitteista. Barentsin tunnettuutta kehitettiin eteenpäin liikunta-alan toimijoiden tilaisuuksissa. Mar-

raskuun seminaarissa Inarissa käsiteltävinä aiheina olivat Barents Urheilun mahdollisuudet Pohjois-Suomen 

liikunnan kehittämiseksi ja tasa-arvoinen liikunnan harrastaminen pohjoismaissa. Asiantuntemustaan semi-

naariin toivat paikalliset urheiluseurat, Barents Urheilun YLIB nuoret, Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto, 

Saamelaiskäräjät, Likes-tutkimuskeskus, Lapin AVI ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lapin liikuntaneuvoston kokoukseen pyydettiin esittelyä Barents Urheilun historiasta ja nykyhetkestä. Esitte-

lyn pohjalta kokouksessa keskusteltiin Barents Urheilun ja liikuntaneuvoston yhtymäkohdista. Barents Urhei-

lun toiminta herätti mielenkiintoa Lapin liikuntaneuvoston osalta. Tavoitteena on kutsua Lapin liikuntaneu-

vosto sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen liikuntaneuvosto mukaan Altan konferenssiin 2022. 

Arktisen neuvoston ja Barents Urheilun toiminnan kehittämistä on suunniteltu eteenpäin Suomen Barents-

sihteeristön kanssa. Näemme mahdollisuuksia nuorten osallistamiseen ja yksinäisyyden poistoon Barents 

alueella liikunnan ja urheilutoiminnan avulla. Barentsin euroarktisen neuvoston yksi tavoitteista on nuorten 

osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen ja tähän haluamme yhdistää myös Barents Urheilun. 

 

Nuoret johtajat 
Nuoret johtajat (YLIB) on Barents Urheilun alla toimiva monikansallinen nuorten oma neuvosto, jonka tavoit-

teena on aktivoida nuoria johtajuuteen ja päätöksentekoon Barentsin alueella. Nuoret johtajat ovat iältään 

18–25 –vuotiaita ja edustavat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueita. He tuovat omia näkemyksiään 

liikunnasta ja urheilusta kansallisissa sekä kansainvälisissä foorumeissa Ruotsin, Norjan ja Venäjän nuorten 

kanssa.  

Valintaprosessin jälkeen perustimme nuorten johtajien ryhmän. Suomen edustajat ovat Saana Backman Ou-

lusta, Riikka Pulkkinen Kajaanista, Helmi Leppänen ja Johanna Uusitalo Rovaniemeltä. Venäjän edustaja, 

Arina Mikhno, opiskelelee Kajaanissa ja osallistuu myös Suomen nuorten kanssa yhteisiin ohjelmiin. Etäyh-

teyksien avulla pääsimme kehittämään nuorten johtajien osallisuutta Barents Urheilun parissa. Vuonna 2021 

saimme toteutettua yhden kokouksen sekä kaksi webinaaria hybridimallilla. 

Ensimmäisen webinaarin aiheina oli toisiin tutustuminen ja kokemusten jakaminen Barents otteluista sekä 

nuorten johtajien tilaisuuksista. Norjan Barents Sihteeristön toimintaa oli esittelemässä Kim Stenersen. 
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Kesäkuun tapaamisessa teemana oli omien taitojen kehittäminen mediakoulutuksen ja hyvän puheenvuoro-

suunnittelun sekä esiintymisen kautta. Tämän tapaamisen ohjelmaan tuottivat sisältöjä Norjan Barents Sih-

teeristön tiedottaja, nuori vaikuttaja ja liikuntajohtaja Sebastian Henriksen sekä nuoret itse. 

 

Yhteenveto Barents Urheilun osallistujamääristä 
BARENTS URHEILU ARVIO TILAISUUKSIA PAIKKA ARVIO OSALLISTUJIA 

Barents Summer Games, Tromssa, 

Norja 3-5.9.2021 

1 0   130 0 

SPARRAUKSET JA KEHITTÄMISTI-

LAISUUDET 

     

Barents Urheilun kehittäminen lii-

kuntaneuvosto 

 1 Teams  8 

TAPAAMISET           

YLIB Nuoret Johtajat -kansainväli-

set tapaamiset 

5 2 Teams ja 

Rovaniemi 

50 40 

Lajiyhdyshenkilöiden tapaamiset 3 0   30 0 

Tiedotustilaisuudet Suomen jouk-

kue  (kohti Barents  Summer Ga-

mesia) 

3 0   70 0 

Barents konfrenssi  21-23.5.2021 1 0  Piteå 50 0 

Barents Urheilu toimikunta  4 3 Teams 36 19 

Barentsin Urheilukomitea (kv) 3 5 Teams 24 36 

YLIB työryhmän kokoukset 4 7 Teams 20 21 

Nuorten johtajien kokoukset 3 3 Teams 30 15 

Verkostotapaamiset           

Kehittämistapaamiset   3 Teams   26 

Likes yhteistyö (Barents selvitys)   8 Rovaniemi 
ja Teams 

  18 

Seminaarit           

Barents Urheilun kehittämisen 
mahdollisuudet 4.11.2021 

  1  Inari   16 

YHTEENSÄ 27 33   440 199 
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LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 
 

Lasten ja nuorten liikunnan toimialan tavoitteena on edistää terveitä elämäntapoja liikunnan keinoin sekä 

luoda liikkumisen mahdollisuuksia Lapin lapsille ja nuorille. Toimintamme suuntautuu lasten ja nuorten lisäksi 

varhaiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille sekä ohjaajille. Edistämme liikuntaa muun muassa koulutusten, 

tapahtumien, kampanjoiden ja seminaarien avulla. Tärkeässä osassa toimintaamme on myös verkostoitumi-

nen koko maakunnan alueella. 

Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytettiin valtakunnallista Liikkuvat –ohjelmakokonaisuutta. Lisäksi to-

teutimme yhteishankkeita muiden aluejärjestöjen kanssa. Etäyhteyksillä toteutetut toimenpiteet, totuttujen 

lähitapahtumien rinnalla, toivat mukanaan mahdollisuuksia tavoittaa myös uusia kohderyhmiä tehokkaasti. 

 

Hankkeet 
Lisää liikettä -hanke 

Lisää liikettä -hanke on yksi valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien hank-

keista. Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonai-

suuteen kuuluvat Liikkuva perhe-, Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu-, Liikkuva opiskelu-, Liikkuva ai-

kuinen- ja Ikiliikkuja-ohjelmat. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja niiden toimintaa ohjaa 

Opetushallitus. 

Lisää Liikettä -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä liikuntamyönteisyyttä sekä mahdollistaa lapsille ja nuorille 

fyysisen aktiivisuuden suositusten mukainen määrä liikuntaa päivittäin. Tarkoituksena on ollut tukea kouluja 

ja oppilaitoksia sekä uutena erityispainopisteenä varhaiskasvatusyksiköitä Liikkuvat -ohjelmien toteuttami-

sessa. Hankkeeseen on sisältynyt varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten sparrauksia ja työpa-

joja. Lisää Liikettä -hanketuki on ollut merkittävässä roolissa siinä, että näitä sparrauksia ja työpajoja on pys-

tytty järjestämään veloituksetta ympäri Lappia kontaktitapaamisina, puhelimitse sekä etäyhteyksin. 

 

Koulutukset 
Koulutusten tarkoituksena on tuoda uusia käytänteitä ja toimintamalleja eri kohderyhmien arjen liikunnallis-

tamiseen. Koulutuksia järjestettiin lasten liikunnan osalta sekä kontakti- että etämuotoisina. Koulutuksista 

kysytyin oli Ihan pihalla –varhaiskasvatuksen oppimisympäristö -koulutus, jota pidettiin muun Tornion ja Ro-

vaniemen kuntien varhaiskasvatushenkilöstöille. Avoimena etäkoulutuksena järjestettiin Toiminnallinen op-

piminen varhaiskasvatuksessa –koulutus yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa. 

 

Sparraukset ja kehittämistilaisuudet 
Sparrauksissa tarjotaan asiantuntija-apua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sparraaja tukee kuntia 

tai yksiköitä muun muassa hakemusten työstöissä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä 

ja malleja. Sparraustilaisuuksissa keskustellaan varhaiskasvatusyksikön, koulun tai oppilaitoksen etenemi-

sestä Liikkuvat -ohjelman toteutuksessa tai ohjelmaan mukaan lähtemisestä. Kunta- ja yksikkötasoisia spar-

rauksia sekä kehittämistilaisuuksia pidettiin pääsääntöisesti varhaiskasvatustoimintaan. 

Kehittämistilaisuus tarkoittaa uuden tai jo olemassa olevan asian kehittämistä parempaan suuntaan ja se voi 

kestoltaan jopa useita tunteja. Kehittämistilaisuuksia järjestettiin varhaiskasvatus yksiköille sekä Santasport 
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Lapin Urheiluopiston kanssa Ounasrinteen koululle, missä käynnistettiin Lapin Liikunnan suunnittelema Per-

sonal Trainer -malli. 

 

Seminaarit 
Seminaarit ovat yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan esiintyjiksi liikunta-alan asiantuntijoita. Seminaareja on 

toteutettu myös verkon välityksellä järjestettävinä webinaareina. Webinaarimuotoisena tapahtumana järjes-

tettiin yhteistyössä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa, muun muassa Tour de Opiskelu –webinaari. 

 

Tapahtumat 
Sporttiparkki -liikuntakiertue 

Sporttiparkki –liikuntakiertue on koululaisille ja opiskelijoille suunniteltu ja rakennettu liikuntatapahtuma, 

joka toteutetaan syksyisin yhden viikon aikana neljässä kunnassa. Sporttiparkki toteutettiin aiempien vuosien 

tapaan yhteistyössä Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa. Tapahtuman järjestämiseen osallistuivat liikun-

nanohjauksen perustutkinnon ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Tapahtuma pilotoitiin Rovaniemellä, 

Yläkemijoen koululla , ja kiertue  kahdessa kunnassa, Simossa sekä Ranualla. Simon tapahtumassa toimintaa 

oli esittelemässä pesäpalloseura Simon Kiri ja Ranualla yleisseura Ranuan Peura. 

 

Leirit 
Sporttileiri 

Sporttileiri on nelipäiväinen, matalan kynnyksen liikuntaleiri alakouluikäisille lapsille. Leirille on mahdollista 

osallistua päivä- tai yöleiriläisenä. Vuonna 2021 Sporttileiri toteutettiin Ounasrinteen koululla ja valittavissa 

oli koronatilanteesta johtuen ainoastaan päiväleirivaihtoehto. Leirivalikoimaan kuului yleisleiri, lajileiri tai so-

veltavan liikunnan leiri erityistä tukea tarvitseville lapsille.  

Leiri järjestettiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Ounasrinteen koulun ja paikallisten urheiluseurojen 

kanssa. Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön myötä saimme liikunnanohjaajien ammattitaitoa 

uinninopetukseen ja -valvontaan. Leirin urheilijavieraana toimi Rovaniemen Kiekon naisten jääkiekkojoukku-

een kapteeni, Jenna Pirttijärvi.  

Lapin Liikunta kouluttaa leirille vuosittain nuoria ohjaajia, jotka suunnittelevat leirin sisältöjä ja vastaavat 

ryhmien toiminnasta leirin aikana. Yhteensä 14 nuorta leiriohjaajaa sekä apuohjaajaa koulutettiin vuoden 

2021 leiriä varten. Lisäksi leirillä toimi leirijohtajana Lapin Liikunnalla harjoittelussa ollut liikunnanohjaaja-

opiskelija, jonka kolmen kuukauden harjoittelujakson yhtenä painopistealueena oli leirin suunnittelutyö yh-

dessä lasten liikunnan kehittäjän kanssa. 

 

Yhteistyötapahtumat 
Yhteistyötapahtumia järjestettiin Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa Uusi normaali-toimintaohjeiston 

jalkauttamistapahtumina, jotka pidettiin etäluentoina. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä piti asiantuntija-

puheenvuoron Sporttileirin järjestämisestä poikkeusoloissa. 
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Verkostotapaamiset 
Verkostotapaamiset linkittävät eri asiantuntijoita ja organisaatioita työskentelemään yhdessä. Lapin Liikunta 

on ollut mukana aluerajat ylittävässä Pohjois-Suomen Liikkuva opiskelu korkeakouluissa - yhteistyöverkos-

tossa. Verkosto luotiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan sekä Kainuun Liikunnan kanssa. 

 

Yhteenveto lasten ja nuorten liikunnan osallistujamääristä 

LASTEN JA NUORTEN  
LIIKUNTA 

ARVIO TILAISUUKSIA PAIKKA AR-
VIO 

OSALLISTUJIA 

KOULUTUKSET      

Varhaiskasvatus 15 Yhteensä 14  150 Yhteensä 218 

Ihan pihalla -toimintaympäristö      

   Rovaniemi  35 

   Tornio  68 

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuk-
sessa -työpaja 

     

   Rovaniemi  46 

   Savukoski  3 

Toiminnallinen oppiminen var-
haiskasvatuksessa 

  Teams  66 

Perusopetus 2 0  20 0 

Oppilaitos 4 0  50 0 

Vertaisohjaajat 4 0  25 0 

Ohjaajakoulutukset (Sporttileiri ja 
-parkki) 

6 5 Rovaniemi 80 40 

SPARRAUKSET JA  
KEHITTÄMISTILAISUUDET 

15 Yhteensä 7   50 Yhteensä 13 

   Kemijärvi  3 

   Rovaniemi  5 

   Savukoski  4 

   Simo  1 

TAPAHTUMAT      

Sporttiparkki 4 Yhteensä 2  1000 Yhteensä 730 

   Simo  350 

   Ranua  300 

   Vanttauskoski  80 

LEIRIT      

Sporttileiri 7-10.6.2021 1 1 Rovaniemi 125 96 

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT      

Harrastemessut 1 0  300 0 

Seminaarit 2 1  Teams 200 100 

VERKOSTOTAPAAMISET  3  Teams  20 

YHTEENSÄ 54 32  2000 1217 
 

 



22 
 

AIKUISTEN JA IKÄIHMISTEN LIIKUNTA 
 

Aikuisten ja ikäihmisten liikunnan toimialan tavoitteena on lisätä lappilaisen aikuisväestön liikunta-aktiivi-

suutta sekä kannustaa ja innostaa terveelliseen elämäntapaan huomioiden erityisesti terveytensä kannalta 

liian vähän liikkuvat. Lisäksi pyrimme kehittämään toimintaa, joka ylläpitää ikääntyvän väestön terveyttä ja 

toimintakykyä. Tarjoamme välineitä aikuisväestön liikkumista sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin käy-

täntöihin muun muassa kunnille, työyhteisöille ja urheiluseuroille. Nostamme esiin liikkumattomuuden haas-

teita ja liikunnan merkitystä terveydenedistämistyössä erilaisissa verkostoissa vaikuttaen.  

 

Hankkeet 
Liikuttava Suomi -hanke 

Lapin Liikunta sai Liikuttava Suomi -hankkeelta rahoitusta vuodelle 2021 alueellisen terveysliikunnan kehit-

tämiseen ja toiminnan koordinointiin. Hankkeen tavoitteena oli edistää valtakunnalliseen Liikkuvat -ohjelma-

kokonaisuuteen kuuluvan Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteiden mukaisten toimenpiteiden toteutu-

mista Lapin alueella. Näitä painopisteitä olivat Liikkuva työelämä- sekä Liikuntaneuvonnan palveluketju-ko-

konaisuudet. Toimenpidesuunnitelman mukaisia tavoitteita kohti edettiin muun muassa järjestämällä liikun-

taneuvonnan koulutuksia sekä lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta hyvinvoinnista ja liikunnasta. 

 

Koulutukset 
Liikuntaneuvonnan edistämiseksi järjestimme Lapin alueen kuntien sote- ja liikuntatoimen henkilöille Liikun-

taneuvonnan ABC -koulutuksen sekä Liikuntaneuvonnan työkalupakki -koulutuksen. Koulutukset toteutettiin 

etäkoulutuksina yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa. Vuoden aikana järjestimme yhden Liikkujan 

Apteekki –infotilaisuuden, joka oli avoin kaikille Lapin alueen apteekeille. Lapin aluehallintoviraston kanssa 

yhteistyössä järjestettiin myös varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle suunnattu Aktiivi-

sempi arki -hyvinvointikoulutus sekä kuntien ja yritysten työyhteisöille suunnattu Liikkuvan työelämän työ-

kalupakki -koulutus. Molemmat koulutukset toteutettiin etäkoulutuksina. Avoimena koulutuksena terveyslii-

kunnan kehittäjä järjesti ikääntyneiden liikuttamiseen ja ohjaukseen liittyvän Tervetuloa ikääntyneiden liikut-

tajaksi –koulutuksen.  

Vuoden aikana toteutettiin myös useita SuomiMies seikkailee- ja Kunnon Mummola -tapahtumiin liittyviä 

testauskoulutuksia Lapin urheiluopiston liikuntaneuvojaopiskelijoille sekä Lapin ammattikorkeakoulun fy-

sioterapeutti- ja geronomiopiskelijoille. OTO-kouluttajaksi SuomiMies seikkailee -tapahtumapäivää toteutta-

maan koulutettiin kaksi henkilöä. 

Koulutusten lisäksi Lapin Liikunta on puheenvuoroillaan jakanut tietoa ja ajankohtaisia asioita liikuntaneu-

vonnasta alueellisen hyvinvointi ja terveys koordinaatioryhmän tapaamisessa sekä LPSHP:n alueellisen ter-

veyden edistämisen johtoryhmän kokouksessa. Elokuussa terveysliikunnan kehittäjällä oli liikkuvaa työelä-

mää käsittelevä puheenvuoro Rovaniemen esihenkilö -infossa. Syyskuussa vierailtiin myös puheenvuoron 

merkeissä Rovaniemen Eläkeliiton yhdistyksen perjantaikerhossa. Puheenvuoro sisälsi toiminnan ja koulu-

tustarjonnan esittelyä sekä lisäksi käytiin läpi muun muassa ikääntyneiden liikkumissuosituksia.  
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Sparraukset ja kehittämistilaisuudet 
Sparraukset sekä kehittämistoimet ovat liittyneet pitkälti liikuntaneuvonnan palveluketjuun ja suuntautu-

neet kuntiin. Kuntien kanssa on käyty keskustelua liikuntaneuvonnan nykyisestä tilanteesta kunnassa ja ker-

rottu muista palveluketjuun liittyvistä tahoista sekä tuotu esille Lapin Liikunta ry:n mahdollisuudet olla mu-

kana kehittämässä toimintaa. 

 

Tapahtumat 
SuomiMies seikkailee on työikäisille suunnattu hyvinvointimittaustapahtuma, jossa kävijöillä on mahdolli-

suus tehdä fyysisen työkyvyn kartoitus eli Kehon kuntoindeksitesti. Testi pitää sisällään kehonkoostumusmit-

tauksen, puristusvoiman mittauksen sekä Polar-kestävyyskuntotestin. Tapahtuman jälkeen kunta saa yhteen-

vedon tapahtumassa käyneiden kuntalaisten tuloksista. Vuonna 2021 SuomiMies seikkailee-tapahtuma to-

teutettiin yhteensä kahdeksassa kunnassa. Tapahtumissa korostettiin poikkihallinnollista yhteistyötä terveel-

listen elämäntapojen edistämisessä. Yhteistyössä olivat mukana kuntien liikunta- ja terveystoimet sekä pai-

kalliset terveysjärjestöt. Testaajina tapahtumassa toimivat Santasport Lapin Urheiluopiston liikuntaneuvo-

jaopiskelijat.  

Kunnon Mummola on yli 65-vuotiaille suunnattu tapahtuma, jossa pääteemoina ovat tasapaino, voima sekä 

kaatumisen ennaltaehkäisy. Tapahtumassa kävijät pääsevät osallistumaan erilaisiin fyysistä toimintakykyä ja 

tasapainoa arvioiviin testeihin. Vuonna 2021 Kunnon Mummola-tapahtuma järjestettiin viidellä paikkakun-

nalla. Yhteistyössä olivat mukana kuntien liikuntatoimet ja paikalliset terveysjärjestöt. Testaajina sekä palaut-

teenantajina tapahtumassa toimivat Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeutti- ja geronomiopiskelijat.  

Lapin Liikunta on aloittanut Kunnon Mummola -tapahtumakonseptin kehittämistyön taatakseen ikääntynei-

den liikkumiseen jatkumoa. Keväällä kehiteltiin kotiharjoitteluohje, jonka tapahtumassa kävijät saavat mu-

kaansa. Tämä otettiin käyttöön jo syksyn 2021 Kunnon Mummola-tapahtumissa. Kehittämistyö jatkui vuoden 

loppuun asti ja vuonna 2022 tapahtumissa tullaan kotiharjoitteluohjeiden myötä kiinnittämään huomiota yhä 

enemmän siihen, että kävijöitä kannustetaan, ohjataan sekä autetaan aloittamaan/jatkamaan liikkumista. 

 

Verkostotapaamiset 
Lapin Liikunta aloitti toukokuussa ideoinnin Lapin yhteisestä työhyvinvointiin liittyvästä verkostosta, jota kos-

kien ensimmäinen palaveri oli kesäkuussa. Lapin Työpaikkaliikunta -verkosto perustettiin elokuussa ja mu-

kana on tällä hetkellä yli 40 työyhteisöä / toimijaa. Verkoston tärkeimpänä tavoitteena on lisätä liikettä lap-

pilaisten työpaikoille. Sen kokoaminen on aloitettu Rovaniemeltä, mutta tulevaisuudessa se tulee toimimaan 

koko Lapin alueella.  Verkoston ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin joulukuussa. 

 

Testaukset 
Yksittäisiä kehonkoostumusmittauksia toteutettiin Lapin Liikunnan toimistolla läpi vuoden. Syyskuussa ke-

honkoostumusmittauksia toteutettiin Sporttiparkkikiertueen yhteydessä koulujen henkilökunnalle sekä yli 

16-vuotiaille opiskelijoille yhteensä kolmella paikkakunnalla. Lisäksi lokakuussa terveysliikunnan kehittäjä oli 

mukana Sodankylässä MLL 100-vuotis juhlassa tekemässä Inbody-mittauksia sekä jakamassa tietoa muun 

muassa aikuisten liikkumisen suosituksista. 
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Buusti 360 –hyvinvointiohjelma työyhteisöille 
Buusti360 on valtakunnallinen palvelukonsepti, jonka tavoitteena on aktivoida työyhteisöjä liikkumaan. Kes-

keisimpiä toimenpiteitä hyvinvointiohjelman palveluissa ovat erilaiset liikuntalajikokeilut yhteistyössä urhei-

luseurojen ja paikallisten palveluntarjoajien kanssa, luennot ja työpajat hyvinvoinnin eri osa-alueista sekä 

kehonkoostumusmittaukset. Lapin Liikunta toteutti vuonna 2021 yhteensä viisi Buusti360 –kokonaisuutta. 

Nämä kokonaisuudet ovat sisältäneet muun muassa Inbody-mittauksia, liikuntatuokioita sekä luentoja. 

 

Tapaamiset 
Tapaamisilla tarkoitetaan 2-10 henkilön kokoontumista, jossa tarkoituksena on esitellä toimintaa, suunnitella 

yhteistyötä tai käydä läpi nykyistä tilannetta ja ajankohtaisia asioita sekä verkostotapaamisia, joissa Lapin 

Liikunta ei toimi koordinoijana. Tänä vuonna tapaamisiin sisältyi muun muassa useita yritystapaamisia Lapin 

Työpaikkaliikunta-verkostoa koskien, tapaamisia Liikkuva Aikuinen-ohjelman kanssa sekä Buusti360-hyvin-

vointiohjelmaan liittyviä tapaamisia. 

                                                                                                                                                     

Yhteenveto aikuisten ja ikäihmisten liikunnan osallistujamääristä 

AIKUISTEN JA IKÄIH-

MISTEN LIIKUNTA 

AR-
VIO 

TILAISUUK-
SIA 

PAIKKA AR-
VIO 

OSALLISTUJIA 

KOULUTUKSET      

Testauskoulutukset 5 12 Lapin Urhei-
luopisto tai 
Teams 

50 131 

Liikkujan Apteekki 1 1 Teams 10 2 

Soveltavan liikunta 1 0 - 20 0 

Ohjaajakoulutukset 2 1  20 21 

Auditoinnit  
(Aikuisliikunnan Tähtiseurat) 

2 0  15 0 

Liikuntaneuvontaan liittyvät 
koulutukset 

 2 Teams  52 

Liikkuvaan työelämään liit-
tyvät koulutukset 

 2 Teams  42 

Puheenvuorot  6   330 

SPARRAUKSET JA  
KEHITTÄMISTILAISUUDET 

 4 Posio, Salla, 
Muonio,    
Rovaniemi 

 4 

SEMINAARIT      

Liikuntaneuvontaseminaari 1 0  40 0 

TAPAHTUMAT      

SuomiMies seikkailee 8 Yhteensä 8  500 Yhteensä 466 

   Muonio  74 

   Kolari  20 

   Posio  42 

   Pello  38 

   Ranua  115 

   Kittilä  84 

   Simo  35 
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   Ylitornio  58 

Kunnon Mummola 8 Yhteensä 6  320 Yhteensä 162 

   Kolari  16 

   Posio  23 

   Ranua  39 

   Ylitornio  35 

   Simo  29 

   Meltosjärvi  20 

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT 1 0  300 0 

SHP-testauskiertue  
(yhteistyössä Liikkuva aikuinen -oh-
jelma) 

 0   0 

TESTAUKSET      

Sporttiparkki-liikuntakiertue 
/ InBody-mittaukset 

4 Yhteensä 3  100 Yhteensä 61 

   Vanttauskoski  10 

   Simo  30 

 
 

  Ranua  21 

InBody-mittaukset toimis-
tolla 

10 17 Rovaniemi 150 17 

MLL 100-vuotis juhla / Inbo-
dymittaukset 

  Sodankylä  25 

BUUSTI360-KOKONAISUU-

DET 

5 Yhteensä 5  100 Yhteensä 214 

   Rovaniemi  194 

   Sodankylä  20 

TAPAAMISET  46   67 

YHTEENSÄ 48 113  1625 1594 
 

 
 

YHTEENVETO TOIMINNAN OSALLISTUJAMÄÄRISTÄ 
 

LAPIN LIIKUNTA ARVIO TILAISUUKSIA ARVIO OSALLISTUJIA 

Seuratoiminta 
 

38 67 630 337 

Barents Urheilu 27 33 440 199 

Lasten ja nuorten liikunta 
 

54 32 2000 1217 

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta 

 

48 113 1625 1594 

Hallinto 
 

17 77 206 521 

YHTEENSÄ 184 322 4901 3788 
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YHTEENVETO TALOUDESTA  
 

Varsinainen toiminta 2021 

Varsinaisen toiminnan tuotot toteutuivat 148.052,31 ja kulut 345.099,76 euron suuruisina. Kuluja katettiin 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella 208.500 euroa. 

 

Varainhankinta 

Jäsenmaksuja kerättiin 9.050 euroa. 

 

Tilikauden tulos 

Yhdistyksen tulos oli 23.673,22 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 budjetoitu talousarvio osoitti tulosta –

1.450,00 euroa ja valtionapu oli budjetoitu 208.500,00 euroksi. Vuoden 2021 valtionapu pysyi samana, 

ollen 208.500,00 euroa. 

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen poikkeukselliset Covid-19 johdosta. Tapahtumia ja koulutuksia 

järjestetään, mutta edelleen osallistujamäärät lähitilaisuuksissa ovat pienemmät kuin ennen koronaa. 

Etäkoulutuksista ja tilaisuuksista on tullut uusi normaali, johon osallistutaan melko aktiivisesti. 

 

Taseen loppusumma 

Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 274.201,74 euroa, josta oman pääoman osuus oli 222.884,34 euroa. 

Yhdistyksen tase sisältää 36.588,39 euroa Barents Urheilu –toimikunnan varoja.  
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Tuloslaskelma 
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Tase 

 


