LAPIN LIIKUNTA RY
UUTISKIRJE
Syksy 2021
SYYSKOKOUS KESKIVIIKKONA 24.11.2021
Lapin Liikunta ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 24.11.2021 klo
18:00 alkaen Original Sokos Hotelli Vaakuna/Tokka, Koskikatu 4, Rovaniemi.
Kokouksen esityslista ja muut kokousasiakirjat löytyvät kotisivuiltamme
www.lapinliikunta.com. Syyskokoukseen on mahdollista osallistua myös
etäyhteydellä, mutta tällöin äänioikeuden käyttäminen ei ole mahdollista. Mikäli jäsenyhteisö haluaa osallistua kokoukseen etänä, pyydä kokouslinkki
katja.rantakokko@lapinliikunta.fi.

Ilmoitathan meille, jos
jäsenyhteisösi yhteyshenkilön tiedot muuttuvat. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa:

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään Seuran verotus -koulutus klo 19:0020:30. Kouluttajana Tommi Lindroos, Hämeen Liikunta ja Urheilun seurakehittäjä Ilmoittautuminen https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/malliilmoittautuminen/

https://www.lapinliikunta.com/seuroille/yhteystietojen-paivitys/

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN AVUSTUKSET

Lapin Liikunta ry
Hallituskatu 20 B 7
96100 Rovaniemi
p.040-1662063
toimisto@lapinliikunta.fi
etunimi.sukunimi@lapinliikunta.fi
www.lapinliikunta.com

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta
Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia
paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa
yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.
Hakuaika: 26.10.-30.11.2021 klo 16:15

Seuraa Lapin Liikunta ry:n toimintaa myös Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta @lapinliikunta

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Avustusta voivat hakea kunnat, seurakunnat ja paikallistasolla nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt.
Hakuaika: 10.11.-15.12.2021 klo 16.15

Lisätietoja: https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/
Päivitetty versio valtionavustuksen hakijan oppaasta löytyy osoitteesta:
https://avi.fi/documents/25266232/78379749/Julkaisu-122_Opas-valtionavustuksista_Fin-OKT.pdf/
Seuratoiminnan kehittämistuki
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset,
rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena. Seuran tulee kirjautua Suomisportin käyttäjäksi. Kirjautumisen voi tehdä ennakkoon valmiiksi osoitteessa: https://tukihaku.suomisport.fi
Seuratoiminnan kehittämistuet ovat haettavissa 1.11.-30.11.2021 klo 16:15
välisenä aikana. Lue lisää seuratuen hakukriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratukiOpetushallitus auttaa suomalaisia liikuntaorganisaatioita saamaan Erasmus+ Sport -rahoitusta
EU:n Erasmus+ -ohjelman Sport-toiminnosta tuetaan hankkeita, joihin esimerkiksi paikalliset urheiluseurat voivat osallistua. Siinä myönnetään vuosittain keskitetysti avustusta erikokoisille monikansallisille hankkeille, jotka koskettavat liikunta-alaa. Budjetti vuosille 2021-2027 on 470 M€. Pienimmillään
Erasmus+ Sport -hanke voi olla kahden eri maassa toimivan urheiluseuran yhteistyöprojekti, johon voi saada avustusta min. 30 000 euroa.
Erasmus+ Sport -avustusta voidaan myöntää hyvin erilaisille ja erikokoisille
toimijoille myös liikuntasektorin ulkopuolella (oppilaitokset, yritykset, terveysjärjestöt yms.). Avustuksen saaminen ei edellytä hakijalta omarahoitusta,
ja myönnetystä avustuksesta maksetaan 70 % ennen hankekauden alkua.
Hakuaika on kerran vuodessa ja sijoittuu keväälle (maaliskuun loppu – toukokuun alku). Uuden hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa mielellään jo
edellisen vuoden puolella. Suomessa Opetushallitus antaa tukea ja neuvoa matalalla kynnyksellä kaikissa hankkeen vaiheissa. Opetushallitusta kannattaa
lähestyä jo hankeidean hahmotteluvaiheessa. Opetushallituksen neuvonta
maksutonta.
Vastaava asiantuntija Terhi Liintola, terhi.liintola@oph.fi, 0295 338 504.
Mitä on Erasmus+ Sport -liikunnalle ja urheilulle | Opetushallitus (oph.fi)

Lapin Liikunta tarjoaa sparrausapua hakuprosesseihin!

VARHAISKASVATUS
Tornion kunnan varhaiskasvatushenkilöstölle pidettiin syksyllä kahden viikon
aikana Ihan pihalla - varhaiskasvatuksen oppimisympäristö-koulutus. Loppuvuodelle on sovittu useamman kerran koulutuspaketista myös Rovaniemen
varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Vastaavia koulutuspaketteja voit tiedustella
ja tilata omaan kuntaasi lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjältä, Anssi
Kiurulta.

LAPIN TYÖPAIKKALIIKUNTA-VERKOSTO
Lapin Liikunta on perustanut alueelleen Työpaikkaliikunnan verkoston, jonka
yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on lisätä liikettä työelämään. Keinoina tähän
ovat esimerkiksi hyvien käytäntöjen jakaminen ja suunnitelmallisen työpaikkaliikunnan edistäminen. Eri toimijoihin tutustumalla voimme yhdessä ratkaista esiin tulevia haasteita.
Verkosto on maksuton ja mukaan pääsevät kaikki, jotka kokevat oman sekä
työyhteisönsä hyvinvoinnin tärkeäksi. Toimiala tai työyhteisön koko voi olla
mikä tahansa. Lisää tietoa terveysliikunnankehittäjältä, Riina Jänkälältä.
Mukaan
verkostoon
pääset
https://docs.google.com/forms/d/1w5kY59RzrvYbO6K0gIaRsh7_jGpBDG7NwfZvnRd7Bs/edit

täältä:

LAPIN URHEILUGAALA 2022
Lapin Urheilugaalaa juhlitaan Tornion Torandassa 15.1.2022
Vuoden tauon jälkeen pääsemme juhlimaan neljättä Lapin Urheilugaalaa Tornion Torandaan! Kaikki lappilaiset urheilun ystävät toivotetaan tervetulleeksi
paitsi yhteisen illanvieton, myös palkintojenjakoseremonian tiimoilta.
Ovet Lapin urheilugaalaan ovat kaikille avoinna, eikä erillisiä kutsuvieraslistoja laadita. Tapahtuma on saavuttanut suuren suosion ja isolla juhlatilalla haluamme tarjota koronaturvallisen gaalan.
Illalliskortin hinta 75 € 17.12. asti. Illalliskortin tilaukseen vaaditaan henkilökohtainen (myös avecit) ilmoittautuminen.
Illalliskorttien tilaus | Lapin Liikunta
p. 040 1662063, toimisto@lapinliikunta.fi
Nyt on aika vaikuttaa Lapin Urheilugaalan valintoihin!
Tutustu palkintoluokkiin ja tee oma esityksesi 30.11.2021 mennessä.
Hae palkintoa Lapin Urheilugaalaan | Lapin Liikunta

TULEVAT KOULUTUKSET JA SEMINAARIT
LAPIN ALUEEN SEURATUKI-INFO 10.11.21 klo 17-18
Info järjestetään Teamsissa. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/seuratuki-info/

SEURAN VEROTUS -KOULUTUS 24.11. klo 18:30-20:00
Koulutuksen sisällöt:
o

varainhankinnan verotuksen perusteet

o

yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus

o

verotuksen ajankohtaiset muutokset

Kouluttajana Tommi Lindroos, Hämeen Liikunta ja Urheilun seurakehittäjä. Koulutus on maksuton Lapin Liikunnan jäsenille. Ilmoittautumiset https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/malli-ilmoittautuminen/

VASTUULLINEN VALMENTAJA -VERKKOKURSSI
Olympiakomitean elokuussa 2021 lanseeraama Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja
valmentajille – lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta. Verkkokurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta
ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön
edellytyksistä.
Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5h. Verkkokurssi on maksuton 31.12.2021 saakka, jonka jälkeen kurssi kustantaa 10€.
Kurssille pääset osoitteessa: https://oppimisareena.fi/ (edellyttää rekisteröitymistä suomisporttiin)

LIIKKUVA OPISKELU
Liikunnan aluejärjestöjen maksuton Tour de Opiskelu -webinaari järjestetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 12:0014:00.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/lasten-ja-nuorten-liikunta/tukea-2-asteenoppilaitoksille/webinaarit/tour-de-opiskelu-webinaari-24-11/

LIIKUNTANEUVONNAN TYÖKALUPAKKI-VERKKOKOULUTUS 17.11.2021 klo 14:00-17:00
Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n kanssa Liikuntaneuvonnan työkalupakki- koulutuksen.
Koulutus on suunnattu kuntien liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, mutta siihen ovat lisäksi
tervetulleita myös muut terveysliikunnan parissa työskentelevät sekä siitä kiinnostuneet henkilöt. Koulutus on osallistujille
maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/liikuntaneuvonnan-tyokalupakki-koul/

LIIKKKUVAN TYÖELÄMÄN TYÖKALUPAKKI-VERKKOKOULUTUS 30.11.2021 klo 14:00-17:00
Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n kanssa Liikkuvan työelämän työkalupakki- koulutuksen.
Koulutus on suunnattu kuntien työyhteisöille, niin johdolle kuin henkilöstöllekin. Koulutukseen ovat lisäksi tervetulleita
kaikki, jotka kaipaavat vinkkejä ja työkaluja liikkuvampaan työelämään. Koulutus on osallistujille maksuton.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/liikkuvan-tyoelaman-tyokalupakki-ko/

MUKAVAA LOPPUVUOTTA TOIVOTTAEN:

Maarit Toivola
Toiminnanjohtaja
p. 050 080 8038

Anssi Kiuru
Lasten ja nuorten
liikunnan aluekehittäjä
p. 040 069 3321

Suvi Karusaari
Seurakehittäjä
Barents Urheilu
p. 040 847 1321

Katja Rantakokko
Taloussihteeri
p. 040 166 2063

Riina Jänkälä
Terveysliikunnan
kehittäjän sijainen
p. 040 832 9321

