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Käsitteet
Barents Urheilu = Tarkoittaa Suomessa olevaa toimikuntaa, joka edistää Barents Urheilun asioita
Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Barents Konferenssi = Järjestetään joka neljäs 4.vuosi. Konferenssiin osallistuu edustus kaikista
jäsenmaista, missä päätetään tulevien kilpailujen ajankohdat ja isäntämaat.

Barentsin Urheilukomitea (Barents Sports Committee, BSC) = Ylin päättävä elin Barents
Konferenssien välillä. Kokoonpanossa kaksi edustajajäsentä kustakin jäsenmaasta. Komitea päättää
kilpailtavat lajit kesä- ja talvikilpailuihin.

Barents Games = Vuorovuosin järjestetään Barentsin Kesäkisat (Barents Summer Games, BSG) ja
Barentsin Talvikisat (Barents Winter Games, BWG).

Kansalliset järjestöt = Nimitystä käytetään järjestöistä tai toimikunnista, jotka koordinoivat
Barents Urheilua omassa maassaan. Suomessa se on nimeltään Barents Urheilu toimikunta. Järjestöt
toimivat linkkinä muiden maiden kansallisiin järjestöihin. Järjestöt johtavat vuorovuosina
kilpailujen järjestämistä tai lähettävät urheilijoita muiden maiden Barents kilpailuihin.

Barents Urheilu
Taustaa
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen toimintamuoto, joka kohdistuu 15–
25 vuotiaisiin nuoriin. Barents Urheilu on Barentsin alueen laajinta kulttuuriyhteistyötä. Suurin
Barents Urheilun tapahtumista on Barents Games, jossa kisataan olympialaisten tapaan useassa eri
lajissa kesällä ja talvella. Vuonna 2013 alkaneessa uudessa entiset kalottiottelut korvaavassa ja
yhdistävässä Barents Games -järjestelmässä ja muissa eri toiminnoissa on vuosittain mukana noin
3500 ihmistä.
Lapin Liikunta koordinoi ministeriön antamaa erityistehtävää, jolla on laajempaa liikuntapoliittista
merkitystä. Se näyttelee tärkeää osaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja sisältää suuria
mahdollisuuksia myös alueen teollisuuden ja matkailun kehittämiselle. Suomen Barents Urheilua
johtaa ja toteuttaa Lapin Liikunnan alla oleva Barents Urheilun toimikunta. Jäseninä ovat Lapin
Liikunta ry, Kainuun Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Toiminnan
taloudellisena perustana Suomessa on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus.
Barentsin alueen asukkaiden yhteistyö ulottuu kauas historiaan. Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja
Pohjois-Norjan välistä urheilijavaihtoa on tapahtunut 1930-luvulta lähtien. Luulajassa vuonna 1950
pidetyssä Felleskomitean kokouksessa tehtiin sopimus Pohjoiskalotin alueen urheiluyhteistyöstä
Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä. Vuoteen 1997 saakka yhteistyötä
kutsuttiin Kalottiurheiluksi. Rajat ylittävä urheiluyhteistyö oli luontevaa, sillä alueella on pitkät
etäisyydet ja heikot liikenneyhteydet etelään sekä maiden suurimpiin kaupunkikeskuksiin.
Sopimuksen avulla haluttiin pitää yllä perinteeksi tulleita yhteistyön malleja sekä luontevaa yhteyttä
kalottialueen kansojen kesken. Toisten tukeminen yli lajirajojen ja osaamisen vahvistaminen koettiin
merkitykselliseksi. Yhteistyön alkuvaiheessa toiminta keskittyi muutaman lajin kilpailutoimintaan.
(Barents Sports 2020, Lapin Liikunta ry 2020).
Vuonna 1960 silloinen Norjan Itä-Finnmarkin (Øst-Finnmark), nykyinen Finnmarkin Urheilupiiri
(Finnmark Idrettskrets) ja Murmanskin läänin Urheilukomitea (Sports Committee of Murmansk
Oblast) allekirjoittivat kahdenvälisen sopimuksen rajat ylittävästä urheiluyhteistyöstä. Myös
Venäjän, Suomen ja Ruotsin urheilujärjestöillä oli tuolloin olemassa kahdenvälisiä sopimuksia. Tällä
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tavoin luodut yhteydet Venäjään toimivat mallina myöhemmälle Barentsin alueen yhteistyölle.
Venäjä haluttiin kutsua Barents Urheilutoimintaan mukaan tutuksi tulemisen ja rauhantyön vuoksi.
Vuosina 1992–1993 Barents urheiluun mukaan tuli poliittisen yhteistyön aspekti, missä neljän maan
ulkoministerit aloittivat neuvottelut Barents yhteistyöstä urheilun avulla. Luulajan konferenssissa
vuonna 1994 keskusteltiin Venäjän yhteistyön mahdollisuuksista ja 1997 Oulaisten konferenssissa
tehtiin päätös, että Venäjä otetaan mukaan Barents urheilun piiriin. Venäjän tultua virallisesti mukaan
yhteistyöhön vuonna 1997 Kalottiurheilun nimi muutettiin Barents Urheiluksi. Venäjä oli mukana
ensimmäisissä otteluissa 1999. (Barents Sports 2020).

Vuonna 2014 toimintaan tehtiin merkittävä muutos. Jäsenmaat sopivat uudesta toimintamallista,
jonka myötä yksittäisistä kilpailutapahtumista (kalottiottelut/Barents ottelut) siirryttiin suurempaan,
useamman lajin yhteiseen Barents Games -tapahtumaan. Vuorovuosin kesälajien kesäkisat (Barents
Summer Games) ja talvilajien talvikisat (Barents Winter Games) kokoavat nuoret urheilijat ja
taustajoukot yhteen yli laji- ja maarajojen. Uusi toimintamalli tuo kisoille enemmän näkyvyyttä ja on
osanottajille hienompi tapahtuma, jossa he tapaavat muitakin kuin oman lajinsa urheilijoita. Edelleen
tavoitteena on, että lajit voivat halutessaan järjestää omia lajikohtaisia otteluita osana seuran
varsinaista toimintaa Barents kesä- ja talvikisojen välivuosina. Ensimmäinen virallinen uuden
toimintamallin mukainen talvikisa järjestettiin Norjan Tromssassa onnistuneesti vuonna 2014. Sitä
ennen toimintamallia testattiin vuonna 2009 ja 2013 Luulajassa. Nykyisin kisoissa ja muissa eri
toiminnoissa on vuosittain mukana noin 3500 henkilöä. (Barents Sports 2020, Lapin Liikunta ry
2020).

Jäsenmaiden yhteinen toimielin on Barents Sport Committee (BSC), suomeksi Barentsin
Urheilukomitea. Urheilukomiteassa on kustakin maasta kaksi edustajaa ja se kokoontuu säännöllisesti
3–5 kertaa vuodessa. Komitea päättää muun muassa kesä- ja talvikisojen lajit ja kilpailutapahtumat.
Lisäksi joka neljäs vuosi järjestetään Barents konferenssi, joka on Barents Urheilun ylin päättävä elin.
Konferenssi on yhteinen iso tapahtuma, jossa on seitsemän virallista edustajaa kustakin jäsenmaasta
(kaksi alle 25-vuotiasta). Samaan yhteyteen pyritään järjestämään myös muiden maiden urheilulajien
väliset konferenssit. Lisäksi jokaisella jäsenmaalla on oma kansallinen päättävä elin. Suomessa tämä
taho on Barents Urheilu ry. Barents Urheilun jäsenmailla on yhteinen koordinaattori, jonka
palkkaukseen osallistuvat taloudellisesti Norja, Ruotsi ja Suomi. Kansainvälisen koordinaattorin
työntekijän työpanos kohdistetaan 80 % Barents Urheiluun ja 20 % Pohjois-Norjan urheilun
kehittämiseen. (Barents Sports 2020).
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Toimintaympäristö
Barentsin alueeseen kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoiset alueet.
Barentsin alue käsittää maa-alueet Barentsinmeren ympärillä ja pohjoiskalotissa. Alue ulottuu
lännestä Norjan Nordlandista itään Novaja Zemljaan ja Ural-vuoristoon ja etelään Pohjanlahteen sekä
suuriin järviin Laatokkaan ja Äänisjärveen. Alueella asuu yli 5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat laajalla,
noin 1,6 miljoonan neliökilometrin alueella. Merkittävimpiä luonnonvaroja ovat metsät, kala-,
malmi- ja öljyvarat.

Barentsin alue on arktisella alueella, jolle on ominaista kova ilmasto, harvaan asutut alueet ja pitkät
etäisyydet. Alueiden kansat ovat pitäneet yhteyttä toisiinsa tuhansien vuosien ajan kaupan ja
kulttuurin välityksellä. Aluetta ovat asuttaneet pitkään suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset,
venäläiset sekä alkuperäiskansat, kuten saamelaiset ja vähemmistöt, kuten meänkieliset. Väestön
ikääntyminen, poismuutto ja kaupungistuminen ovat merkittäviä tekijöitä alueen väestökehityksen
kannalta. Aluetta leimaavat suuret sisäiset hyvinvointierot, hallinnolliset eroavaisuudet sekä
taloudellisten mahdollisuuksien ja resurssien erilaisuus. Sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden
eroista huolimatta alueet kohtaavat monia yhteisiä haasteita, kuten sen, että alueet sijaitsevat kaukana
sekä maidensa pääkaupungeista että suurista markkinoista. Yhtenä suurena tulevaisuuden haasteena
alueella on ilmastonmuutos. Arktinen alue, mihin myös Barentsin alue kuuluu, lämpenee
ilmastonmuutoksen vuoksi nopeammin kuin mikään muu alue maailmassa (Barents Sports, Tennberg
ym. 2017).

Barents YLIB nuoret johtajat
Olemme havainneet tarpeen lisätä nuorten johtajien ja nuorten tapahtumavapaaehtoisten osuutta
urheilussa. Sitoutumisemme nuoreen johtajuuteen haluaa haastaa urheilujoukkueet ja urheilujohtajat
ajattelemaan uudella tavalla. Haluamme myös antaa nuorille kokemusta urheilun parissa ja
tapahtumavapaaehtoisena toimimisesta sekä työkaluja tulevaisuutta varten. YLIB (Young Leaders In
Barents) toiminta pyrkii kannustamaan nuoria mukaan urheilujohtamiseen tarjoamalla heille
osaamista ja näyttämön, jossa he voivat harjoittaa johtajuutta ja osallistua aktiivisesti
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urheilutapahtumiin. Toiminnan avainteemoja ovat: johtajuus, elinovimainen seuratoiminta ja
kansainväliset verkostot.

Suomen YLIB nuoret johtajat tekevät yhteistyötä Ruotsin, Norjan ja Venäjän nuorten edustajien
kanssa. Ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa vuonna 2021 etäyhteyksien kautta. Koronan
hellittäessä tapaamisia tullaan järjestämään enemmän kansainvälisesti. Osallistuminen on nuorille
maksutonta. YLIB:n kohderyhmänä ovat nuoret, 18–25-vuotiaat ja mielellään englantia puhuvat
urheilujohtamisesta kiinnostuneet henkilöt. Nuorten johtajien tapaamiset koostuvat sekä
webinaareista, seminaareista, hallituksen kokouksista, että Barents kilpailuista.

Toiminnan tavoitteet:
•

Antaa nuorille mahdollisuus oppia toisiltaan yli kansallisten rajojen; akateemisesti
kulttuurillisesti ja sosiaalisesti

•

Antaa nuorille mahdollisuus kehittyä johtajina ja tapahtuma vapaaehtoisina

•

Tarjota nuorille kulttuurillista ymmärrystä yli kansallisten rajojen

•

Antaa nuorille ymmärrystä urheilun rakenteesta kaikissa neljässä jäsenmaassa

•

Antaa nuorille ammatillista painoarvoa, käytännön kokemusta ja motivaatiota osallistua
urheiluun

•

Antaa nuorille mahdollisuuden kehittää omaa lajiaan

Antidoping -sääntö ja kielletyt aineet
Kansainvälinen Barents Urheilu ja Barents Games noudattavat WADAn kansainvälisiä antidoping
säännöksiä. Barents Sport / Barents Games toimii dopingista puhtaan urheilun puolesta ja tekee
yhteistyötä niiden kansallisten lajiliittojen kanssa, jotka ovat mukana kilpailujen järjestämisessä.
Säännöt perustuvat urheilijoiden perusoikeuksiin osallistua puhtaaseen urheiluun, edistää terveyttä ja
urheilijoiden oikeusturvaa. Doping kaikissa muodoissaan on kiellettyä Barents Urheilussa sekä
Barentsin Kisoissa kansainvälisten antidoping säännösten mukaisesti.

Tapahtumajärjestäjän vastuu
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Lajiliitot vastaavat Suomessa järjestettävien arvokilpailuiden dopingvalvonnan järjestämisestä
heidän kansainvälisten lajiliittosääntöjen mukaisesti. Barents Urheilun tehtävä on ilmoittaa mukana
oleville lajiliitoille kotimaassa tapahtuvista kilpailusta ja toimittaa nimilista urheilijoista. Tämän
jälkeen liitot toimittavat SUEKille kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden nimilistat. Tietojen
toimittamisesta ovat vastuussa Barents Urheilun ja liittojen yhteyshenkilöt.

Urheilijan vastuu
Urheilijoilta toivotaan myönteistä suhtautumista dopingtesteihin: eettisten arvojen ja reilun pelin
hengen kunnioittamista. Barents Urheilun toimikunta suosittelee, että dopingtestiin osallistuva
urheilija ottaa mukaansa täysi-ikäisen avustajan. Avustaja voi olla esimerkiksi valmentaja, tai
joukkueen huoltaja. Avustaja on urheilijan seurana ja tukena dopingtestissä käytännön asioiden
hoitamisessa. Urheilijalla on oikeus avustajan lisäksi myös tulkkiin.
Testitilannetta nopeuttaakseen urheilijan olisi hyvä tietää jo testiin tullessaan oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan, sekä itse dopingtestimenettelystä. Ohjeet urheilijalle antaa oma lajiliitto ja
SUEKin kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa verkkosivusto:
https://suek.fi/antidopingtoiminta/kielletyt-aineet-ja-menetelmat/

Suositeltava tapa on myös, että urheilijalla on aina ajan tasalla oleva lista kaikista käyttämistään
lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Tällöin esimerkiksi mahdollinen
dopingtestitilanne nopeutuu ja helpottuu ja käytettyjen valmisteiden nimet tulevat oikein, eikä mitään
käytettyä valmistetta unohdeta listasta.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU-lääkehaku pohjautuu Maailman
antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, jonka mukaan
lääkeaineet

on

luokiteltu

kielletyiksi,

ehdoin

kielletyiksi

ja

sallituiksi.

WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien listat löytyy verkosta:
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list

Verkkosivut ja sosiaalinen media
Suomen verkkosivut: https://www.lapinliikunta.com/seura/barents-urheilu
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Kansainväliset sivut: www.barentssports.com
Kansainväliset sosiaalisen median sivut:
Facebook https://www.facebook.com/barentsgames
Instagram https://www.instagram.com/barents_games/

Suomen Barents Urheilu
Tehtävä ja Tavoite

Tehtävä
Barents Urheilun tehtävänä on edistää nuorten
kansainvälistä yhteisöllisyyttä järjestämällä
kilpaurheilutoimintaa

ja

urheilijavaihtoja

Barentsin alueella.

Tavoite
Tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja
kehitystä antamalla heille mahdollisuuden
tutustua naapurimaiden nuoriin ja kulttuuriin

Toiminta-alue

liikunnan avulla. Haluamme osallistaa nuoria

Kainuun Liikunta: Kainuun 8 kuntaa

Barentsin

Lapin Liikunta: Lapin 21 kuntaa

suunnitteluun,

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu:

kasvattamaan heistä uusia johtajia. Tavoitteena

Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa

on ylläpitää ja edistää yhteistyötä eri liikunta-

alueen
hallintoon

urheilutoiminnan
ja

pyrkiä

ja urheiluorganisaatioiden sekä sidosryhmien
kanssa.
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Arvot
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus.
“Liikuntaa yli rajojen”
”Sharing the arctic spirit”

muiden kanssa. Toimintamme on avointa ja
tieto on kaikille toimintaan osallistuville
tahoille yhteisesti löydettävissä. Avoimuutta
edistää yhteistyö lajiliittojen ja alueiden
kanssa.

Kansainvälisyys
Tarjoamme

nuorille

mahdollisuuksia

kansainvälistyä ja toimia kansainvälisessä

Ystävyys

ympäristössä Barents Urheilun toimintoihin

Pyrimme luomaan ja vahvistamaan toveruutta

osallistuessaan. Barents kisat ovat loistava

yli rajojen, kulttuurien sekä lajien. Tavoitteena

mahdollisuus

on levittää iloa ja lisätä suvaitsevaisuutta.

nuorten

väliseen

kanssakäymiseen ja verkostoitumiseen yli
kansallisten rajojen.

Yhdenvertaisuus
Barents

urheilu

antaa

yhdenvertaiset

Kunnioitus

mahdollisuudet kaikille harrastaa ja osallistua

Olemme avoimia ja kunnioittavia kaikkia

toimintaan. Otamme huomioon paraurheilun

ihmisiä kohtaan niin Barentsin alueella kuin

kilpailuja suunnitellessa ja toimimme tiiviissä

sen ulkopuolella.

yhteistyössä
Paraurheilun

mukana

olo

kanssa.
samassa

kisatapahtumassa muiden lajien kanssa on

Rehellisyys
Olemme

Paralympiakomitean

rehellisiä

vuorovaikutuksessa

ja

kaikessa

kommunikaatiossa

tärkeää

yhdenvertaisen

ja

tasapuolisen

harrastamisen mahdollistamiseksi. Pyrimme
myös toiminnallamme edistämään alueiden
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välistä tasa-arvoa lisäämällä kansainvälistä
yhteistyötyötä eri maiden nuorten kesken.

Hallinto
Suomen Barents Urheilua johtaa ja koordinoi vuodesta 2021 alkaen Lapin Liikunnan alla oleva
Barents Urheilun toimikunta, joka koostuu siirtymävaiheen jälkeen kuudesta jäsenestä, joista yksi on
puheenjohtaja. Ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva Barents-konferenssi. Konferenssiin
osallistuu enintään seitsemän edustajaa kustakin jäsenmaasta sekä lajien edustajat, yksi edustaja
jokaisesta lajista. Konferenssin pääasioina ovat toimintaraportit ja strategiasuunnitelma. Lajien
yhdyshenkilöt kokoontuvat vuosittain suunnittelemaan tulevia kilpailutapahtumia. Osallistuneille
korvataan

matkakulut

ja

Barents

Urheilu

toimikunta

tarjoaa

kokouspuitteet.

Jokainen

kilpailutapahtuma on oma erillinen tilaisuutensa ja budjetti määräytyy mukana olevien lajien,
kilpailumaan mukaan ja saatavien avustusten mukaan.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin. Asioiden
valmisteluun ja nopeaan päätöksentekoon osallistuu pienempi työryhmä, joka koostuu toimikunnan
puheenjohtajistosta ja sihteeristä. Toimikunnan jäsenistö koostuu toimihenkilöistä ja vapaaehtoisista.
Toimikausi on kalenterivuosi.

Barents Urheilun toimikunta noudattaa Lapin Liikunta ry:n vastuullisuusohjelmaa, mikä sisältää
Lapin Liikunnan toimet hyvästä hallinnosta, turvallisesta toimintaympäristöstä, tasa-arvosta,
yhdenvertaisuudesta ja kestävästä kehityksestä. https://www.lapinliikunta.com/seura/vastuullisuus/.

BU toimikunta toimii itsenäisesti laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa, joka on
vahvistettu Lapin Liikunnan päättävissä elimissä. Toiminta- ja taloussuunnitelma tulee olla Lapin
Liikunnan toiminnanjohtajalla syyskuun loppuun mennessä. Vuosiraportti tulee puolestaan palauttaa
helmikuun loppuun mennessä. BU toimikunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa
vuodessa.

Toimikunnan jäsenistä 1–2 tulee olla mahdollisuuksien mukaan nuorisojäseniä. Nuorisojäsen on
määritelty

alle

30-vuotiaaksi

liikunnasta

ja

urheilusta

kiinnostuneeksi

henkilöksi

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin Liikunnan alueelta.
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Barents Urheilun toiminnan taloudellisena perustana Suomessa on Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämä valtionavustus. Lisäksi myönnetään erillisavustus jäsenmaiden yhteisesti palkkaaman
kansainvälisen koordinaattiorin kustannuksiin. Barents Suomi hakee molempia avustuksia vuosittain.
Järjestön toiminta perustuu vapaehtoisuuteen ja toiminnassa oleville ei makseta työstä palkkaa.

Barents Urheilun kehitysaskeleet
•

Toimikunnan toimintatavat uudistetaan, sekä verkkosivut ja viestintätavat
yhtenäistetään ja luodaan toimikunta, joka palvelee Barents Urheilua.

•

Uudistuksen myötä BU brändiä vahvistetaan ja laajennetaan Kainuun, PohjoisPohjanmaan ja Lapin toiminta-alueilla.

•

Kehitetään sähköistä viestintää (nettisivut ja sosiaalinen media) ja yhteistyötä eri
toimijoiden välillä.

•

Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja Barents Urheilun tunnettuutta toimintaalueen verkostoissa.

Kansainvälinen Barents Sports

Barentsin alueeseen kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luotis-Venäjän pohjoiset alueet.
Barentsin alue käsittää maa-alueet Barentsinmeren ympärillä ja pohjoiskalotissa. Alue ulottuu
lännestä Norjan Nordlandista itään Novaja Zemljaan ja Ural-vuoristoon ja etelään Pohjanlahteen
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sekä suuriin järviin Laatokkaan ja Äänisjärveen. Alueella asuu yli 5 miljoonaa ihmistä, laajalla,
noin 1,6 miljoonan neliökilometrin alueella.

Kuva 1 Barentsin alue

Päätöksenteko
Konferenssien välillä päätösvalta on tarvittaessa kokoontuvalla puheenjohtajakokouksella, johon
osallistuvat jäsenmaiden toiminnasta vastaavien järjestöjen puheenjohtajat ja johtavat toimihenkilöt.
Kokouksen pääasioina ovat Yhteistyövaliokunnan raportti sekä seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma. Puheenjohtajakokousten välillä toiminnasta ja raportoinnista vastaa 3–5 kertaa
vuodessa tai tarpeen mukaan kokoontuva Barents Urheilukomitea, jonka muodostavat 1–2 edustajaa
jokaisen jäsenmaan kansallisesta Urheilukomiteasta.

Toimintaa linjataan Barents Sports Committeen kansainväliseen toimintaohjeeseen ja uuteen
tulevaan strategiaan.

Kansainvälisessä Barents Sports toiminnassa työskentelee koordinaattori, joka on tiiviisti mukana
kisajärjestelyissä ja kokousvalmisteluissa. Koordinaattorin toimipaikka on Norjan Bodøssa.
Koordinaattorin tehtävänä on valmistella kokoukset ja Barents Sport komitean tehtyjä päätöksiä.

Barents Sportsilla on yksi yhteinen organisaatio: Barents Sport Committee. Se koostuu yhdestä tai
kahdesta edustajasta kustakin maasta. Jokaisella maalla on oma toimikunta, joka koostuu kunkin
maan urheilujärjestöistä/alueista.
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Maiden toimikunnat:
Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten
Barents Sports Committee Sweden, BSCS,
(RF-SISU Norrbotten)

Norja: Finnmark, Troms, Nordland
Barents Sports Committee Norway, BSCN,
(Idrettens Barentsutvalg)

Suomi: Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan
maakunnat Barents Sports Committee Finland,
BSCF, (Barents Urheilu)

Venäjä: Murmansk, Arkangeli, Karjala, Komi, Nenets
Barents Sports Committee Russia, BSCR
(Murmansk Regional Sports Committee; edustaa tässä
yhteydessä kaikkia Venäjän Barents toiminnassa mukana
olevia alueita)

Barents Games
Barents Games kilpailut ovat urheilufestivaali, joka kostuu n. 30 eri lajista. Kilpailut ovat alusta
sekä urheilu- että kulttuurivaihdolle ja mahdollistavat ihmisten välisen yhteistyön Barentsin alueen
maiden välillä. Barents kilpailujen tavoitteena on, että urheilutoimintaan osallistuisi
mahdollisimman paljon nuoria yli rajojen. Toiminnan tulisi myötävaikuttaa poliittisten,
kulttuurillisten ja sosiaalisten esteiden purkamiseen. Urheilun osalta tavoitteena on parantaa laatua
kauttaaltaan. Barents yhteistyö pyrkii toimimaan foorumina urheilijoiden, valmentajien ja
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managerien lisääntyvälle vaihdolle asiantuntemuksen ja taitojen hiomiseksi sekä suvaitsevaisuuden
lisäämiseksi. Fyysisen aktiivisuuden kannustaminen kaikille on myös tärkeä tavoite.

Tapahtumien säännöt, määritelmät ja toiminnot
Barents Games kisoissa ovat mukana lajit, jotka Barentsin Urheilukomitea on päättänyt. Joka toinen
vuosi järjestetään Barentsin Kesäkisat (Barents Summer Games, BSG) ja joka toinen vuosi
Barentsin Talvikisat (Barents Winter Games, BWG).

Barentsin kilpailujen ja muiden tapahtumien aikataulu ja suunnittelu tehdään pitkällä aikajänteellä,
jotta ne ehditään saada kunkin lajin kansallisiin kalentereihin. Barents Games ajankohdat päätetään
vähintään kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.

Barentsin kisoihin voidaan ottaa mukaan uusia lajeja
•

Laji lähettää jostakin jäsenmaasta, yhdessä muiden maiden kanssa, hakemuksen Barentsin
Urheilukomitealle

•

BSC tekee päätöksen lajin mukaan ottamisesta ml. joukkueiden koko (urheilijat, muut
osanottajat, johtajat, valmentajat, tuomarit)

•

Osanottajia tulisi olla kaikista neljästä (4) jäsenmaasta. Joissakin lajeissa voi
poikkeuksellisesti olla mukana vain kolme (3) maata, mutta tällöin lajin tulisi aktiivisesti
pyrkiä saamaan myös neljäs maa mukaan.

•

Lajin tulee olla yksimielinen oman kilpailunsa säännöistä ja toimintatavoista.

•

BSC voi myös itsenäisesti ottaa uusia näytöslajeja Barentsin Kisoihin.

•

Kaikkiin lajeihin tulee kutsua poikia ja tyttöjä.

Ikämääritykset
•

Barentsin kisojen osanottajien tulee olla iältään 15–25 – vuotiaita.

•

Osanottokelpoisuuden ratkaisee syntymävuosi (täytettävä 15 vuotta kisavuotena).

•

Alle 15-vuotiaita osanottajia ei hyväksytä.

•

Joissakin tapauksissa on mahdollista ottaa joukkueeseen yli 25-vuotiaita, mutta vain, jos
ikähaarukassa 15–25 vuotta ei ole saatavissa riittävästi urheilijoita.
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•

15–25-vuotiaat kilpailijat saavat taloudellista tukea Barentsin kisoihin, mutta yli 25-vuotiaat
maksavat osanottonsa itse. Tämä ei kuitenkaan koske vammaisurheilijoita, mutta heidänkin
tulee olla vähintään 15-vuotiaita.

•

Kukin laji tekee Barentsin Urheilukomitealle ehdotuksensa oman kansallisen järjestönsä
kautta ikäluokista ja sarjoista.

Osanottajat
Barentsin Kisoissa taloudellista tukea annetaan BSC:n päättämälle määrälle osanottajia (ml.
johtajat, valmentajat ja tuomarit) kussakin lajissa.

Edustusmääräykset
a) Yleisenä sääntönä on, että osanottajien tulee asua siinä maassa mitä he edustavat.
b) Edustuskelpoinen on myös jonkun muun maan kansalainen, joka on asunut jossakin
Barents Urheilun jäsenmaassa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä) vähintään kolme vuotta.
c) Pysyvän oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat saavat edustaa sitä BU:n jäsenmaata
missä he asuvat.
d) “Vieraspelaajilla” ei ole edustusoikeutta Barentsin Kisoissa.
e) Kohdat a – c edellyttävät, että Barentsin Kisojen osanottajat kuuluvat johonkin Barents Urheilun
toiminta-alueella toimivaan urheiluseuraan. Edustus tulee olla tasapuolinen Barents Urheilun
toiminta-alueelta (Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa).

Lähteet
Barents Urheilun verkkosivut. Viitattu 20.4.2022. https://barentssports.com/

Dopingaineryhmät ja -aineet 2022. Maailman antidopingtoimisto WADAn luetteloon pohjautuva
kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2022. Noudettu osoitteesta:
https://suek.fi/antidopingtoiminta/kielletyt-aineet-ja-menetelmat/
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Lapin Liikunta ry:n verkkosivut. Viitattu 28.4.2020. https://www.lapinliikunta.com/seura/barentsurheilu/

Lapin Liikunta (2020) Barents Urheilun selvitys- ja kehitystyö. Noudettu osoitteesta:
https://www.lapinliikunta.com/hankkeet-ja-avustukset-2/barents-urheilun-selvitys-ja-kehity/
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