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LAPIN LIIKUNNAN UUSI ILME
Lapin Liikunta näkyy ja kuuluu nyt uudella ilmeellä, logo on päivitetty ja
toiminta-ajatusta täsmennetty. Lapin Liikunta edistää liikunnallista
elämäntapaa vahvistaen tietotaitoa jäsenyhteisöissä. Liikunnallista
elämäntapaa tuetaan esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia.
Lapin Liikunnan uusi ilme pitää sisällään myös uuden sloganin, ”Luotu
liikkumaan”. Sloganillamme haluamme muistuttaa siitä että, jokainen, olipa
sitten pieni tai iso, nuori taikka vanha, on luotu liikkumaan. Tätä sanomaa
haluamme toiminnoillamme viestiä koko Lappiin.

VUOSIKOKOUS KESKIVIIKKONA 27.11.2019

Lauantaina
11.1.2020
SantaPark, Rovaniemi.
Tarvantie 1
Muistathan antaa äänesi
Vuoden sykähdyttävin
urheilutapahtuma äänestyksessä 1.12.
mennessä!

Lisätiedot ja
illalliskorttien
tilaukset:
www.lapinliikunta.com
p. 040 166 2063
toimisto@lapinliikunta.fi

Lapin Liikunta ry:n vuosikokous järjestetään keskiviikkona 27.11.2019 klo
19:00 alkaen Rovaniemen Kansantalolla osoitteessa Urheilukatu 1, käynti
sisäpihan puolelta.
Kokouksen esityslista ja muut kokousasiakirjat löytyvät kotisivuiltamme
www. lapinliikunta.com

LAPIN URHEILUGAALA LAUANTAINA 11.1.2020
Lapin Urheilugaala toivottaa Sinut tervetulleeksi viettämään iltaa yhdessä
lappilaisen liikuntaväen kanssa. Kaikille avoin gaala on kiitoksen osoitus
toimijoille, sidosryhmille ja yhteistyötahoille urheilun ja liikunnan eteen
tehdystä työstä ja saavutuksista.
Gaala järjestetään lauantaina 11.1.2020 klo 18-22 SantaParkissa
Rovaniemellä. Illalliskortit ovat tilattavissa 20.12.2019 asti hintaan 75 €.
Illallinen sisältää kolmen ruokalajin menun. Pukukoodina tumma puku.
Lisätietoa ja illalliskorttien tilaukset www.lapinliikunta.com, p. 040 166
2063, toimisto@lapinliikunta.fi
Tänäkin vuonna yleisöllä on mahdollisuus äänestää vuoden sykähdyttävin
lappilainen urheilutapahtuma. Anna äänesi Lapin Kansan nettisivuilla
osoitteessa https://www.lapinkansa.fi/mika-on-sykahdyttavin-lappilainenurheilutapahtuma/326898. Äänestys on auki 1.12.2019 asti.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI (SEURATUKI)
OKM:n Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan
kehittämiseen. Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat,
jotka ovat rekisteröityneet. Avustus myönnetään saajalle
harkinnanvaraisena erityisavustuksena.
Hakuaika alkaa 12.11.2019 ja päättyy 17.12.2019 klo 16.15. Hakeminen
tapahtuu sähköisesti Suomisportin kautta, joten varmista, että seurasi on
rekisteröitynyt Suomisportin käyttäjäksi. Lapin Liikunta ry tarjoaa
sparrausapua hakemuksen työstöön. Lisäksi apua saat omasta lajiliitostasi.
Seuratuen info sekä hakuohjeet päivittyvät pian opetus- ja
kulttuuriministeriön sivuille https://minedu.fi/avustukset/avustus//asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

LUMILYHTY
Suomen suosituimman ja tunnetuimman tavara-arvan Lumilyhdyn myynti on
taas alkanut! Urheiluseurat ja -joukkueet, koululuokat sekä yhdistykset
voivat hankkia varoja kätevästi ja tehokkaasti Lumilyhty-arvalla. Kahdeksan
euron hintaisesta arvasta myyjä saa tuottoa jopa 4 euroa arpaa kohden.
Lumilyhty-arpojen myyntiaika päättyy 31.12.2019. Lue lisää osoitteessa
www.lumilyhty.fi tai Lumilyhty-arvan Facebook-sivuilla tunnisteella
@lumilyhtyarpa.

ARCTIC SPORT -VERKOSTO
Arctic Sport -verkoston tarkoituksena on tuoda yhteen Lapin liikunta-alan
toimijat sektorirajat ylittäen ja viedä yhteistyöllä Lappi eturivin paikoille
kehityksen kelkkaan. Arctic Sport -verkosto on avoin verkosto, johon ovat
tervetulleita yritysten, urheiluseurojen, kuntien, koulutusorganisaatioiden
edustajat sekä kaikki liikunta-alan kehittämisestä kiinnostuneet. Verkostossa
mukanaolo vaatii vain kiinnostusta, aikaa ja vastavuoroisuutta. Erillistä
sitoutumista ei tarvita, mukana voi olla omien resurssien mukaan.
Verkoston ajankohtaiset asiat pääset lukemaan sähköisestä uutiskirjeestä.
Voit tilata Arctic Sport -uutiskirjeen osoitteessa https://lapinliitto.us3.listmanage.com/subscribe?u=7cb1a7b6649adfe20f5b5ab22&id=7b858c5689
Voit myös ehdottaa juttuja uutiskirjeeseen ja jakaa kokemuksiasi muille.
Verkoston löydät somesta tunnuksella #ArcticSportLapland. Koska verkosto
on varsin tuore, voit esittää ideoita ja toiveita verkoston toiminnasta
yhteyshenkilöille, joiden yhteystiedot löydät Arctic Sportin nettisivuilta.
https://arcticsmartness.eu/arcticsport-yhteystiedot/

SEURAPÄIVÄ LAUANTAINA 7.12.2019
Seurapäivä pidetään lauantaina 7.12. klo 10.00 alkaen Santasport Lapin
Urheiluopistolla. Seurapäivän aiheina ovat muun muassa viestintä, seurojen
varainhankinta, seurojen verkostoyhteistyö sekä ajankohtaiset hankkeet.
Seurapäivään tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan
myöhemmin.

SOVELTAVAN LIIKUNNAN KOULUTUS TO 12.12.2019

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

Lapin Liikunta järjestää yhteistyössä Lapin AVI:n ja Kemin kaupungin
kanssa soveltavan liikunnan koulutuksen. Koulutus järjestetään Kemissä
Hotelli Merihovissa (Keskuspuistokatu 6-8) torstaina 12.12.2019 klo 10-16.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat kuntien erityisliikunnasta vastaavat
henkilöt sekä muut soveltavan liikunnan toimijat julkiselta, yksityiseltä ja
kolmannelta sektorilta. Kyseessä on kehittämiskoulutus, jonka teemana on
oman osaamisen, työn ja yhteistyön kehittäminen. Päivän ohjelma löytyy
kotisivuiltamme
https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/terveysliikunnan-koulutukset/
Koulutus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset pe 29.11. mennessä alla olevan linkin kautta.
https://link.webropolsurveys.com/S/F7C00E7A57C2A901

www.lapinliikunta.com

LASTEN LIIKUNNAN AJANKOHTAISET

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

Liikkuva koulu ei loppunut, vaikka tukirahoitus perusopetuksen osalta
päättyikin. Ohjelmaperhe on laajentunut varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa
liikkuen -ohjelmaan sekä toisen asteen opiskelijoita koskettavaan Liikkuva
opiskelu -ohjelmaan. Lapin Liikunta tarjoaa edelleen koulutuksia
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle erilaisilla teemoilla.
Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi Hyvinvointia varhaiskasvatukseen, alle
kolmivuotiaiden ohjaajille suunnattu Vekaravipellys tai Liikuntaa pienissä
tiloissa.
Liikkuvaan opiskeluun Lapin Liikunta tarjoaa Liikunta tutor -koulutusta
opiskelijoille. Helmikuun 2020 loppuun asti tarjoamme veloituksetta
Liikkuva opiskelu Työpajaa.
Lisätietoja lasten ja nuorten liikunnan koulutuksista löytyy osoitteesta:
https://www.lapinliikunta.com/koulutukset/lasten-ja-nuorten-liikunnankoul/

SAAMELAISALUEEN LIIKUNNAN SELVITYSTYÖ
Lapin Liikunta ry ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES on aloittanut
selvitystyön teon, jossa kartoitetaan saamelaisväestön, erityisesti lasten ja
nuorten näkemyksiä ja näköaloja liikuntakulttuurin mahdollisuuksista
saamelaisalueen kunnissa (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki).
Selvitystyössä kohdataan kuntien liikunnasta vastaavia virkamiehiä,
liikunnanohjaajia, seuratoimijoita ja yhteistyötä tehdään myös
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.
Selvitystyössä kuullaan kuntalaisten ääntä liikunnan käytännön tarpeista ja
toiveista. Jos haluat osallistua mukaan, otathan yhteyttä.
Selvitystyö valmistuu keväällä 2020.
Lisätiedot: suvi.karusaari@lapinliikunta.fi

HYVÄÄ TALVEN ODOTUSTA TOIVOTTAVAT:
Maarit Toivola
Toiminnanjohtaja
p. 050 0808038

Suvi Karusaari
Seurakehittäjä
Selvitystyö
p. 040 8471321

Elina Ahokas
Terveysliikunnan
kehittäjä
p. 040 8329321

Anssi Kiuru
Lasten ja nuorten
liikunta
p. 040 0693321

Lapin Liikunnan uutiskirjeen löydät sähköisenä osoitteesta www.lapinliikunta.com

Eeva-Liisa Aula
Taloussihteeri
p. 040 1662063

