
 

LAPIN LIIKUNTA RY  
UUTISKIRJE 
Syksy 2020 

VUOSIKOKOUS TIISTAINA 24.11.2020 

Lapin Liikunta ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 24.11.2020 klo 19:00 al-

kaen Rovaniemen Kansantalolla osoitteessa Urheilukatu 1, käynti sisäpihan 

puolelta.  

Kokouksen esityslista ja muut kokousasiakirjat löytyvät kotisivuiltamme   

www.lapinliikunta.com. Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös 

etäyhteydellä, mutta tällöin äänioikeuden käyttäminen ei ole mahdollista.  Mi-

käli jäsenyhteisö haluaa osallistua kokoukseen etänä, pyydä kokouslinkki 

maarit.toivola@lapinliikunta.fi.  

Ennen vuosikokousta voit käydä tutustumassa Hyvän Hallinnon verkkokurs-

siin osoitteessa: https://www.olympiakomitea.fi/hyvahallinto/. Kurssin ko-

konaiskesto on 15 minuuttia. Vuosikokouksessa käydään keskustelua aineis-

ton pohjalta. 

 

 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN AVUSTUKSET 

 

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset  

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta 

Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Lii-

kunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeen-

pannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia 

paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallin-

nollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa 

yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset ovat haettavissa 

26.10-31.11.2020 välisenä aikana. Lisätietoja avustuksesta täältä: https://mi-

nedu.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset  

 

 

 

Ilmoitathan meille, jos  

jäsenyhteisösi yhteyshenkilön 

tiedot muuttuvat osoitteeseen: 

https://www.lapinlii-

kunta.com/seuroille/yhteystieto-

jen-paivitys/ 

 

 

 

 

Lapin Liikunta ry 

Hallituskatu 20 B 7 

96100 Rovaniemi 

p.040-1662063 

toimisto@lapinliikunta.fi 

etunimi.sukunimi@lapinliikunta.fi 

 

www.lapinliikunta.com 

 

Seuraa Lapin Liikunta ry:n toi-

mintaa myös Facebookin, In-

stagramin ja Twitterin kautta @la-

pinliikunta 
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Seuratoiminnan kehittämistuki  

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntahar-

rastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämi-

seen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, 

rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvarai-

sena erityisavustuksena. 

Seuratoiminnan kehittämistuet ovat haettavissa 13.11.-18.12.2020 välisenä  

aikana. Hakemuksia sparraa aluejärjestöjen ja lajiliittojen seurakehittäjät. Li-

sätietoja avustuksesta täältä: https://minedu.fi/-/liikunnallisen-elamanta-

van-paikalliset-kehittamisavustukset  

 

Urheiluseurat ja muut yhdistykset mukaan harrastamisen Suomen 

mallin toteutukseen – lasten toiveet toteutuksen pohjana 

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle 

ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mukana 

ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, 

tiede, luonto, kädentaidot. 

Kunta tai kunnat yhdessä toimivat harrastamisen Suomen mallin koordinoi-

jana ja voivat hakea valtionavustusta toimintaan. Toiminnan toteuttajia voivat 

olla mm. urheiluseurat, erilaiset yhdistykset, kunta ja koulut itse asiantunte-

vien ohjaajien mahdollistamana. Myös nuorten omaehtoinen toiminta tai esi-

merkiksi vertaisliikuttaja-toiminta valvotussa ympäristössä on mahdollista.  

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, 

olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä 

koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastukset tulee valita ja järjestää 

lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta.  

Suomen harrastamisen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 hae-

taan mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mu-

kaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on 

ensi keväänä 2021 ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa. Tässä hank-

keessa osallistetaan lapset kyselyn avulla ja tulosten pohjalta toteutetaan har-

rastamista kerhojen kautta. Tässä ovat paikalliset urheiluseurat avainase-

massa, kun kunta voi ostaa ohjauspalvelun seuroilta. Tulee muistaa, että lii-

kunta on yhä lasten ja nuorten yleisin harrastus.  

Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta kiinnostuneiden urheiluseurojen 

kannattaa olla suoraan yhteydessä oman kuntansa liikunta- ja tai sivistystoi-

meen tai Lapin Liikuntaan. 

Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista: https://minedu.fi/-/erityisavus-

tus-kunnille-harrastamisen-suomen-mallin-toteuttamiseen-1.  
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Lapin Liikunnan tulevat  

tapahtumat ja  

koulutukset löydät Lapin 

Liikunnan sivuilta  

tapahtumakalenterista 

www.lapinliikunta.com/tapahtumat/  

Lapin Urheilugaala 

siirtyy vuoteen 2022 

Lapin Urheilugaala  

la 9.1.2021 siirretään  

vuodelle 2022  

koronaviruspandemian 

vuoksi.  

Vuoden 2022 gaala  

pidetään Torniossa. 
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SUOMI.FI TUNNISTAUTUMINEN 

Laajassa käytössä oleva Katso-palvelu on tullut elinkaarensa päähän ja Suomi.fi-palveluissa on kehitetty palvelulle korvaa-

vat ratkaisut Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Mikäli yhdistyksenne käyttää katso-palvelua, niin huomioittehan, 

että katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020.  

Ohjeet tunnistautumiseen löydätte Lapin Liikunnan sivuilta: https://www.lapinliikunta.com/uutiset/tunnistautuminen-

suomi-fi/  

 

TULEVAT KOULUTUKSET JA SEMINAARIT 

 

LIIKKUVA VARHAISKASVATUS -SEMINAARI TO 12.11. VERKOSSA 

Lapin aluehallintovirasto ja Lapin Liikunta järjestävät yhteistyössä Liikkuva varhaiskasvatus -seminaarin, jonka tavoitteena 

on antaa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville välineitä kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria liikunnal-

liseksi sekä mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo ja riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Tilaisuus on suun-

nattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. 

Seminaari järjestetään torstaina 12.11. klo 9.00-14.30 etäyhteyksin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät La-

pin Liikunnan tapahtumakalenterin kautta: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/liikkuva-varhaiskasvatus-semi-

naari/  

 

LIIKKUMINEN YHTEISEKSI TYÖKALUKSI – TERVEYSLIIKUNNAN SEMINAARI TI 17.11 VERKOSSA 

Lapin aluehallintovirasto ja Lapin Liikunta järjestävät yhteistyössä Liikkuminen yhteiseksi työkaluksi -seminaarin, jonka 

tavoitteena on käynnistää Lapissa entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä antaa työkaluja ja vinkkejä tervey-

den edistämisen työhön. Seminaarissa tuodaan esiin etenkin soveltavan liikunnan ja ikäihmisten liikunnan/liikuntaneu-

vonnan erityispiirteitä sekä kuullaan onnistuneita käytännön esimerkkejä ja menetelmiä. Lisäksi seminaarissa kuullaan lii-

kuntaneuvonnan viestintään liittyvistä asioista ja ajankohtaisesta liikunnallisen elämäntavan paikallisesta kehittämisavus-

tuksesta.  

Seminaari järjestetään tiistaina 17.11. klo 12.00-16.00 etäyhteyksin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittaumislinkki löytyvät Lapin 

Liikunnan tapahtumakalenterista: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/liikkuminen-yhteiseksi-tyokaluksi-s/   

 

LASTEN OIKEUDET LIIKUNNASSA – URHEILUN EETTISTEN ASIOIDEN TEEMASEMINAARI TI 1.12. 

VERKOSSA 

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta järjestää teemaseminaarin lasten oikeuksista liikunnassa tiistaina 1.12. klo 

12.00-16.00. Tilaisuus järjestetään Olympiastadionin auditoriossa ja verkossa.  

Seminaarin ohjelma sekä ilmoittautumislinkki avataan lähiaikoina ja ne löytyvät osoitteesta: https://minedu.fi/tapahtu-

mat.  
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LASTEN LIIKE -KOULUTUS TO 3.12. 

Iloitse ja innostu ohjaamisesta – tule mukaan Lasten Liike -koulutukseen. Lasten Liike -koulutus on suunnattu lasten lii-

kunnallisten harrastusryhmien ohjaajille. Koulutuksessa painottuvat lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta sekä 

ohjauksen perustaidot ja ryhmän hallinnan sekä hyvän ilmapiirin luomisen keinot. Koulutus järjestetään torstaina 3.12. klo 

17.00-20.00. Koulutuksen hinta on 15€ sisältäen materiaalin. Olympiakomitea tukee koulutusta. 

Koulutuksen ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot julkaistaan lähiaikoina. Ne löytyvät Lapin Liikunnan tapahtumakalen-

terista: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/.  

 

 

LIIKKUVA KOULU -SEMINAARI TI 8.12. VERKOSSA 

Lapin aluehallintovirasto ja Lapin Liikunta järjestävät yhteistyössä Liikkuva koulu -webinaarin, jossa esitellään Liikkuva 

koulu -toiminnan nykytilan arviointia sekä Move! -testien tuloksia. Lisäksi esitellään paikallisia kuntaesimerkkejä onnistu-

neesta toiminnasta. Tilaisuus on suunnattu Liikkuva koulu -toimintaan toteuttaville ja ylläpitäville henkilöille ja tahoille. 

Seminaari järjestetään tiistaina 8.12. etäyhteyksin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittaumislinkki löytyvät Lapin Liikunnan ta-

pahtumakalenterista: https://www.lapinliikunta.com/tapahtumat/liikkuva-koulu-seminaari/ 

MUKAVAA LOPPUVUOTTA TOIVOTTAEN: 

Maarit Toivola Anssi Kiuru  Suvi Karusaari Eeva-Liisa Aula Iida Kallo 

Toiminnanjohtaja Lasten ja nuorten Seurakehittäjä  Taloussihteeri  Terveysliikunnan  

p. 050 0808038 liikunnan aluekehittäjä Barents Urheilu  p. 040 1662063  kehittäjän sijainen  

   p. 040 0693321  p. 040 8471321     p. 040 8329 321 

     

Lapin Liikunnan uutiskirjeen löydät sähköisenä osoitteesta www.lapinliikunta.com  
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