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Puheenjohtajan tervehdys  
  
Viime vuoden tammikuussa koko lappilainen liikunta- ja urheiluväki kokoontui Santaparkin hulppeisiin 
tiloihin juhlimaan, verkostoitumaan ja tapaamaan tuttuja. Harvapa tuolloin tiesi, että siihen kokoontumiset 
sitten lähes loppuivatkin viime vuoden osalta. 
  
Korona -pandemia sulki koko yhteiskunnan viime vuoden maaliskuusta lopuksi kevääksi. Myös Lapin 
Liikunnan oli reagoitava; suunnitellut koulutukset ja tapahtumat oli peruttava ja koska toimintamme 
perustuu pitkälti fyysiseen läsnäoloon, henkilöstö lomautettiin täyssulun ajaksi. 
  
Kesä kuitenkin vapautti tilannetta ja toimintaa päästiin taas ajamaan ylös. Oikeastaan koko loppuvuoden 
olemme pystyneet olosuhteisiin nähden tekemään alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaisesti töitä, toki 
syksyä kohden tautitilanteen taas pahetessa osaa toiminnasta on jouduttu sopeuttamaan olosuhteisiin. 
  
Poikkeuksellisen vuoden osalta erityisiä haasteita ja onnistumisia olivat varsinaisen perustehtävän 
ulkopuoliset projektit. Barents urheilun fuusioiminen osaksi Lapin Liikunnan toimintaa oli hieno 
onnistuminen ja kansallisesti aluejärjestöjen välisessä yhteistyössä otettiin uusi ja merkittävä askel uuden 
kattojärjestön perustamisessa. 
  
Lapin Liikunnan henkilöstö pystyi erinomaisesti sopeutumaan tilanteeseen ja ottamaan nopeasti käyttöön 
erilaiset etätyömenetelmät ja -välineet. Keskeistä hyvään onnistumiseen oli henkilöstömme 
huippuosaaminen ja koko työyhteisön hyvä yhteistyöhenki.  
  
Haluan kiittää Lapin Liikunnan henkilöstöä ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäri Lappia tämän 
poikkeuksellisen vuoden läpi viemisestä. Viime vuosi osoitti, miten yhteistyöllä voimme selättää aivan 
poikkeuksellisetkin haasteet. Tällä yhteisen tekemisen hengellä on erinomaista ponnistaa nyt ulos kriisistä ja 
uuden rakentamiseen! 
  
Mika Riipi 
Puheenjohtaja 
Lapin Liikunta ry 
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Lapin Liikunta missio, visio ja arvot 
 

Lapin Liikunnan missiona on edistää liikunnallista elämäntapaa vahvistaen tietotaitoa jäsenyhteisöissä. 
Liikunnallista elämäntapaa tuetaan esimerkiksi järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. 
Lapin Liikunnan jaettu visio on tehdä Lapista maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö ja tehdä liikunta 
osaksi arkea kaikille Lapissa. Visio on yhteinen muiden Lapin liikunta-alan toimijoiden kanssa. Alla arvot, jotka 
ohjaavat toimintaamme. 
 
Asiantuntijuus 
Perustamme toimintamme asiantuntijuuteen, joka meillä on käytettävissämme liikunnan ja urheilun alalta. 
Asiantuntemus merkitsee luotettavuutta yhteistyökumppanina sekä hyvää laatua ja vaikuttavuutta 
lappilaisten hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuksen edistämisessä. Asiantuntijuudellamme toteutamme myös 
yhteiskuntavastuutamme. 
Luovuus 
Arvostamme muuttuvan maailman edellyttämää jatkuvaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä. Etsimme 
aktiivisesti uusia, entistä tehokkaampia tapoja toimia tavoittaaksemme yhä useampia lappilaisia liikunnan ja 
urheilun pariin. Lapin omaleimaisuus on vahvuutemme ja innovaatioiden lähteemme. 
Eettisyys 
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. 
 

Hallinto 
 

Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa 

kokoontuva hallitus. Päättävänä elimenä toimii kevätkokous toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. 

Kokouksissa hyväksytään sääntöjen määräämät asiat.  

 

Lapin Liikunta tarjoaa jäsenistölleen taloushallinto- ja toimistopalveluja. 

Asiakkaina on lajien alueorganisaatioita ja urheiluseuroja sekä muita liikuntaa 

lähellä olevia jäsenyhteisöjä. Palvelupaketit on räätälöity asiakkaan 

tarpeisiin.  Osalle asiakkaista tehdään ainoastaan kirjanpito ja tilinpäätös, toiset 

taas ostavat myös palkkahallinnon.  Osa isoista toimijoista hankkii Lapin 

Liikunnalta koko taloushallinnon toimet. Taloushallinnon asiakkaita oli 18 kpl.  

 

Vuosikokoukset 
 

Vuosikokous 25.8.2020 Rovaniemi 

Vuosikokous pidettiin myöhäisempänä ajankohtana, koska Suomi eli poikkeusaikaa Covid-19 vuoksi. 

Elokuussa vahvistettiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää 4.574,13 

euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki vuodelle 2019 veikkausvoittovaroista oli 168.500 

euroa. 
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Syyskokous 24.11.2020 Rovaniemi 

Vahvistettiin vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, joka päättyi loppusummaan 1.050 euroa. 

Erovuorossa oleva varapuheenjohtaja Aatos Keskitalo valittiin vuosille 2021-2022 jatkamaan kauttaan. 

Lisäksi erovuoroisista jäsenistä Johanna Suopanki (varajäsen Marja-Leena Engelberg), Jari Lempinen 

(varajäsen Juha Yliniva) ja Anna-Liisa Keskitalo (Matti Salminen) valittiin jatkamaan ja uudeksi jäseneksi 

valittiin Pekka Hämäläinen (varajäsen Ville Hallikainen). 

 

Hallitus 
 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Suurin osa kokouksista pidettiin etänä verkon kautta. 

Hallituksen varsinaisina jäseninä 2020: 

Puheenjohtaja Mika Riipi (Rovaniemi) ja vpj. Aatos Keskitalo (Pello) 

Johanna Suopanki (Sodankylä), Jaana Huovinen (Rovaniemi), 

Pentti Määttä (Posio), Anna-Liisa Keskitalo (Kolari), Heli 

Lukkariniemi (Tornio), Pirkko Pehkonen (Kemi), Jari 

Lempinen (Rovaniemi) ja Harri Rapo (Rovaniemi) 

Hallituksen tärkeimmät päätökset 

Lapin Liikunnan hallitus päätti ottaa vastaan Barents Urheilun 

johtamisen ja koordinoinnin. Barents Urheilun toimikunnan on 

tarkoitus aloittaa Lapin Liikunnan alaisuudessa vuoden 2021 

alusta. 

Koronavuosi toi tullessaan haastavia päätöksiä. Keväällä henkilökunta jouduttiin lomauttamaan 

kalentereiden tyhjennettyä tapahtumista ja koulutuksista. Päätös tehtiin sen hetkisen tilanteen mukaan, 

jolloin Suomi siirtyi poikkeustilaan, eikä loppuvuoden tilanteesta ollut tietoa. Epävarmuustekijöistä 

huolimatta alkusyksyn koronatilanne Lapissa oli rauhallinen ja muutamia tärkeitä tapahtumia ja koulutuksia 

päästiin järjestämään.  

 

Ansiomerkit 
 

Ansiomerkit 

Jari Lempinen, Suomen Jääkiekkoliitto / Lapin alue. Kultainen ansiomerkki. 

Palkitsemiset gaalassa 

Elämänura (7.) UNO-palkinto Irma Rautio, Keminmaan Naisvoimistelijat                               

Lapin liikuntapalkinto (14.) Maratonpyöräilytapahtuma, Alatornion Ahjo 
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Henkilöstö 
Lapin Liikunnan toimisto sijaitsee osoitteessa 

Hallituskatu 20 B 7, Rovaniemi 

 

Lapin Liikunta ry:n toimihenkilöt 2020 

Maarit Toivola, toiminnanjohtaja 

Eeva-Liisa Aula, taloussihteeri 

Suvi Karusaari, seurakehittäjä 

Iida Kallo, terveysliikunnan kehittäjän sijainen (26.11.2020 asti) 

Anssi Kiuru, lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä 

 

Osaamisen lisääminen 
 

Henkilökunta on lisännyt osaamista osallistumalla Liikunnallisen elämäntavan kouluttajakoulutukseen 

Varalassa 7.-8.8. ja verkostojohtamisen koulutukseen loppuvuodesta. Valtakunnalliset toimialakohtaiset 

koulutustilaisuudet ja seminaarit ovat olleet etänä koko vuoden. Seurakehittäjä on osallistunut 

etäkoulutuksina Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK ry) Häirintävapaa urheilu -koulutus, Helsingin 

NMKY:n moninaisuuden johtamisen koulutus ja Olympiakomitean urheilujohdon huippukohtaaminen. 

Terveysliikunnan kehittäjä osallistui Liikkujan Apteekki -kouluttajakoulutukseen sekä Firstbeat-

mittauskoulutukseen. Lasten liikunnan aluekehittäjä osallistui Opetushallituksen Liikkuvat -ohjelman 

webinaareihin. Toiminnanjohtaja osallistui Paltan työaikalaki urheilujärjestöissä, muutokset 

työehtosopimukseen ja urheilujärjestöjen työsopimuskoulutuksiin.   

 

Jäsenistö 
 

Lapin Liikunnan toiminta-alue on Lapin maakunta. Lapin Liikunnan jäseninä on urheiluseuroja, laji- ja 

piirijärjestöjä, kuntia, oppilaitoksia sekä maakuntaliitto. Jäseniä on yhteensä 135 

 

Urheiluseurat Oijärven Tempaus 
 

Suunta 2000 

Aavasaksan Kisa Oulangan Seutupojat Swimming Club Rovaniemi 

Aavasaksan Urheilijat Ounasjoen Voima Taekwon-Do Tornio 

Aida Ounasvaaran Atleettiklubi Taipumattomat 

Alatornion Pirkat Ounasvaaran Hiihtoseura Tervolan Naisvoimistelijat 

Arctic Agility Team Ounasvaaran Latu Tervolan Terävä 

Arctic Cheer All-Star Palloseura Kemi Kings Tornion Kennelkerho 

Astanga Jooga Lappi Palotievan Pojat Tornion Naisvoimistelijat 

Avalanche Ski Club Pellon Ponsi Tunturi-Kiekko 

Etelä-Portimo –72 Perungan Pojat Tähtiampujat 

FC Santa Claus Juniorit Pohjan Jousi Utsjoen Kuohu 

Hetan Hukat Posion Ampujat Viirin Viri 

Immelän Vihurit Posion Pyrintö Woman Volley 

Inarin Ilves Raanujärven Loimu Ylitornion Voimistelu ja Liikunta 

Inarin Tai-Shin-Mun Ranuan Peura  
Inarin Yritys Ranuan Rata-Karhut  
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Laji – ja piirijärjestöt 
Jokijalan Pallo –85 Revontulitanssijat Lapin Hiihto 

Jääskön Luisto ROKOKOO Lapin Suunnistus 

Karungin Kataja Rovaniemen Roller Derby Lapin Yleisurheilu 

Kemijärven Urheilijat, 
hiihtojaosto 

Rovaniemen Ampujat ja 
Metsäveikot 

Länsi-Pohjan Yleisurheilu 

Kemijärven Urheiljat, 
suunnistusjaosto 

Rovaniemen Keilailuliitto Pohjois-Suomen Kaukalopallo 

Kemin Golf Klubi ry Rovaniemen Kiekko SJL ry Lapin alue 

Kemin Naisvoimistelijat Rovaniemen Käyttökoirat SPL:n Pohjois-Suomi 

Keminmaan Naisvoimistelijat Rovaniemen Lappi TUL:n Lapin Piiri 

Keminmaan Urheilijat Rovaniemen Maratonhiihtäjät  

Keminsuun Kisa Rovaniemen Melojat Oppilaitokset 
Kittilän Kotaveikot Rovaniemen Miekkailijat Lapin Urheiluopisto 

Kittilän Naisvoimistelijat Rovaniemen Palloseura Peräpohjolan Kansanopisto 

Kittilän Palloseura Rovaniemen Pöytätennis -60  

Kittilän Urheilijat Rovaniemen NMKY Kunnat ja maakuntaliitto 
Koyama Rovaniemen Reipas Enontekiön kunta 

Kuivaniemen Yritys Rovaniemen Taitoluistelijat Inarin kunta 

Lapin Ampujat Rovaniemen Tai-Shin-Mun Kemin kaupunki 

Lapin Jousi Rovaniemen Verkkopalloseura Kemijärven kaupunki 

Lapin Lukko Ruonan Nuorisoseuran Urheilijat Kittilän kunta 

Lapin Pursiseura Sallan Karhut Kolarin kunta 

Lapin Sudet Sallan Palloseura Lapin liitto 

Lapin Veikot Santa Claus Golf Muonion kunta 

Levi Ski-Club Santa Claus Ski Team Pellon kunta 

Lohijärven Kuohu Santa’s United Ranuan kunta 

Meri-Lapin liikunnan ja 
terveyden edistämisyhditys 

Savukosken Kuohu Rovaniemen kaupunki 

Midnight Divers Savukosken Naisvoimistelijat Simon kunta 

Muonion Tunturi-Veikot SBC Levi Sodankylän kunta 

Muurolan Kisaveikot Sevetin Peurat Tervolan kunta 

Napapiirin Palloketut Sieppijärven Sisu Tornion kaupunki 

Napapiirin Pantterit Simon Kiri Ylitornion kunta 

Napapiirin Pesis-Team Sodankylän Ampujat  

Nivan Voima Sodankylän Kisasiskot  

 

   
   

Yhteenveto taloudesta 
 

Varsinainen toiminta 2020 

Varsinaisen toiminnan tuotot toteutuivat 162.517,75 ja kulut 319.401,10 euron suuruisina. Kuluja katettiin 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella 168.500 euroa. 

 

Varainhankinta 

Jäsenmaksuja kerättiin 9.050 euroa. 
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Tilikauden tulos ja tulevaisuuden näkymät 

Yhdistyksen tulos oli 23.968,88 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 budjetoitu talousarvio osoitti  

tulosta -1.550,00 euroa ja valtionapu oli budjetoitu 187.000,00 euroksi. Vuoden 2020 valtionapu pysyi 

samana, ollen 168.500,00 euroa 

 

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

järjestetään erityisjärjestelyin satunnaisesti. Etäkoulutuksista ja tilaisuuksista on tullut uusi normaali ja 

keinoja etäkouluttamiseen kehitetään jatkuvasti.   

Taseen loppusumma 

Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 284.344,14 euroa, josta oman pääoma osuus oli 199.079,38 euroa. 

  

Tuloslaskelma 
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Tase 
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Tilintarkastuskertomus 
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Seuratoiminta 
 

Seurajohdon koulutusta, konsultointia ja neuvontaa 

Urheiluseurajohdolle tarjosimme koulutusta ja konsultointiapua, jonka tavoitteena oli tukea ja vahvistaa 

seuran varsinaista toimintaa. Halukkaat seurat ovat osallistuneet seurajohdon koulutuksiin, saaneet 

neuvontaa toiminnallisen seuratuen hakuprosessissa seuratapaamisten kautta. Toteutimme osan 

koulutuksista etäyhteyksien kautta, jotka madalsivat osallistumiskynnystä ja edistivät alueellista tasa-arvoa. 

Avoimia lajikokeiluja olemme tarjonneet Sporttileirillä ja Sporttiparkki -liikuntakiertueella, johon halukkaat 

seurat ovat päässeet esittelemään toimintaansa. 

Vuokraamme seuroille toimistotiloja kokous- ja koulutuspäivien pitämiseen, sekä liikunta- ja testivälineitä 

valmennuksen tueksi. 

 

Koulutukset 
 

Urheiluseuratoiminnan osaamisen lisäämistä kasvatimme kouluttamalla hyvän hallinnon perusteita ja 

ohjaajakoulutuksia. Teimme yhteistyötä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa kouluttamalla 

urheiluseuratoimijoita häirintävapaan urheilun teemoin. 

 

Kehittämistilaisuudet 
 

Urheiluseurojen Tähtiseuratoiminnan auditointitilaisuudet toteutettiin Suomen Olympiakomitean ja Suomen 

ITF Taekwon-Do ry:n, Judoliiton ja Jääkiekkoliiton kanssa. 

Auditointitilaisuudet ja myönnetyt Tähtiseuratunnukset: 

Tornio Taekwon-Do, lasten ja nuorten liikunnan ja aikuisliikunnan Tähtimerkki 

Judoseura Koyama, Rovaniemi, lasten ja nuorten liikunnan Tähtimerkki 

Jääkiekkoseura Tunturi-Kiekko, Ivalo, lasten ja nuorten liikunnan Tähtimerkki 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki- ja muissa avustusasioissa järjestimme 

tiedotustilaisuuden 29.10, joka tavoitti 19 seuraa. Seurakohtaisesti sparrasimme 11 urheiluseuraa OKM:n 

seuratukihakuun liittyvissä kysymyksissä.  
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Omat tapahtumat 
 

Lapin Urheilugaala 
 

Osallistujamäärältään tähän asti isoin gaala kokoontui Rovaniemen SantaParkissa lauantaina 11.1.2020. 

Urheilua ja liikuntaa juhlistava gaala kokosi yhteen 374 urheilun ystävää saman katon alle. 

Organisaatiojakaumassa osallistujista suurin osa oli urheiluseuroista. Muita organisaatioita olivat muun 

muassa kunnat, oppilaitokset, yritykset ja lajiliittojen alueorganisaatiot. Gaalan oikeudenhaltijoina olivat 

Lapin Liikunta ry, Kaleva365 Oy-Lapin Kansa, Lapin aluehallintovirasto ja Santasport. Vuoden 2020 gaalan 

yhteistyökumppaneina olivat Veikkaus, LähiTapiola Lappi, Rovaniemen kaupunki, BRP Finland Oy, 

Inno4Sports, Arina, SantaPark ja Lapin Urheilutoimittajakerho. 

Lapin Urheilugaala sai näkyvyyttä mm. Lapin Kansan, Uuden Rovaniemen ja Lounas-Lapin lehtimainoksissa ja 

-jutuissa noin 15 kertaa. Tilastojen mukaan Lapin Kansan kaupalliset yhteistyöjutut gaalasta tavoittivat 6401 

lukijaa. Gaala illan aikana Lapin Kansan live-lähetystä seurasi 2914 katsojaa. Lisäksi Lapin Liikunnan 

Facebookissa tavoitimme tulevan gaalan ensimmäisellä gaalamainoksella 754 henkilöä. 

 

Lapin Urheilugaalassa 2020 palkitut 

 

  

Palkintoluokka Palkinnon saaja 

Lapin liikuntapalkinto Alatornion Ahjon Maratonpyöräilytapahtuma 

Liikkuva koulu-seurayhteistyö Ounasrinteen koulu verkostoineen 

Lapin Liikkuvin työpaikka SSEP Finland Oy 

Vuoden lappilainen urheiluseura Kolarin Kontio ry 

Elämänura Uno-palkinto Irma Rautio 

Keminmaan Naisvoimistelijat 

Kaksoisurapalkinto Sini Pyy 

Vuoden valmentaja Juuso Toivola 

Naisten jääkiekkomaajoukkue 

Veikkauksen Jokeri-palkinto Jouko Uusitalo 

Vuoden liikuntapaikkateko Rovaniemen kaupunki, 
Ounasrinteen monitoimikenttä 

Lapin Urheiluopistosäätiön hopeinen plaketti Ari Moilanen 

Lapin Urheiluopistosäätiön kultainen plaketti Markku Halonen 

Vuoden nuori urheilija (Allun lautanen) Aino Luostarinen, 
Ounasvaaran Atleetti Klubi 

Lapin paras urheilija Anni Vuohijoki, 
Rovaniemen Reipas 

Sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma 

(Lapin Kansan yleisöäänestys) 
Levi Arctic Challenge 
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Lajiliittojen nimeämät lajien parhaat lappilaisurheilijat vuonna 2019 

 

Lajien parhaat nimi Laji Seura 

Juho Kangas Ballhockey Peräpohjolan Poropojat 

Julia Pätsi Taekwon-Do Arctic Taekwon-Do 

Oona Antinjuntti Tankotanssi Team Mind Body Yoga 

Petri Korhonen Amerikkalainen jalkapallo Rovaniemi Nordmen 

Johanna Isojärvi Ampumahiihto Ounasvaaran Hiihtoseura 

Juho Autio Ammunta Rovaniemi, Oulun Metsästys- ja 
Ampumaseura 

Eemeli Laurinolli Kaisabiljardi Rovaniemen Biljardikerho 

Jerry Saarikangas Cheerleading Arctic Cheer All-Star 

Anne Kreivi Darts Team Darts Kemi 

Juho Kurula Golf Levi Golf 

Andreas Alamommo Mäkihyppy Ounasvaaran Hiihtoseura 

Joonas Sarkkinen Maastohiihto Ounasvaaran Hiihtoseura 

Olli Salmela Yhdistetty Ounasvaaran Hiihtoseura 

Turo Torvinen Alppihiihto Santa Claus Ski Team 

Inka Limingoja Jousiammunta Pohjan Jousi 

Markus Lambacka Judo Koyama 

Henri Joki-Erkkilä Jääkiekko RoKi Hockey 

Joonas Hiltunen Jääpallo Länsi-Rajan Konkarit 

Juha Ollonqvist Keilailu Kemi, Oulun Palloseura Keilaajat 

Emilia Klemetti Koripallo Rovaniemen NMKY 

Peetu Mäkinen Lentopallo Team Lakkapää 

Carola Niemelä Lumilautailu Mountain Club Ounasvaara 

Varpu Wiens Miekkailu Länsi-Pohjan Miekkailijat 

Aki Pesonen Watercross Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat 

Fatma Hajizadeh Nyrkkeily Rovaniemen Reipas 

Lauri Mähönen Paini Lapin Veikot 

Anni Vuohijoki Painonnosto Rovaniemen Reipas 

Lucas Lingman Jalkapallo Rovaniemen Palloseura 

Juha Turska Pesäpallo Simon Kiri 

Niko Heikkilä pyöräily Ounaksen Pyörä-Pojat 

Mika Sorvisto Pöytätennis Tornio, Oulun Pöytätennis -86 

Noora Pajari Kouluratsastus Meri-Lapin Ratsastajat 

Martti Lamminmäki Salibandy Santa's United 

Ville-Petteri Saarela Suunnistus Keminmaan Urheilijat 

Silja Lauri Yksinluistelu Rovaniemen Taitoluistelijat 

IceBreakers Muodostelmaluistelu Meri-Lapin Taitoluistelijat 

Hot Cakes Originals Hip hop Hotcakes, Rovaniemi, Helsinki, 
Heinola 

Emilia Prykäri 10-tanssi Keminmaa, DSC Oulu 

Timo Määttä Tikkaurheilu Posion Tikka 

Santeri Hänninen Triathlon Lapland Triathlon Levi ry 

Ronny Brännkärr Uinti Kemin Työväen Uimarit ry 

Johanna Peiponen Yleisurheilu Rovaniemen Lappi 

Sini Pyy Vammaisurheilu/Hiihto Ounasvaaran Hiihtoseura 

Jari Kyntäjä Voimanosto Aavasaksan Kisa 

Pihla Kunnari Telinevoimistelu Taipumattomat 
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Yhteistyötapahtumat 
 

Koronaturvallinen urheiluseuratoiminta 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys kokosi urheiluseurojen toimintaa ajatellen lisäohjeistuksen 

koronaturvalliseen kesäharjoitteluun. Ohjeistus työstettiin yhdessä Lapin Liikunnan ja urheiluseurojen 

kanssa, sekä hyväksytettiin Lapin Sairaanhoitopiirin asiantuntijoilla. 

Lapin Liikunta ja LSHP infektioiden torjuntayksikkö järjestivät Lapin alueen urheiluseuroille tilaisuuden, jossa 

valmisteltiin alueellista ohjeistusta syyskauden viikoittaiseen harrastustoimintaan ja urheilutapahtumiin. 

Tilaisuuteen osallistui 159 osallistujaa. 

Seurajohdon verkosto 

Seurajohdolle (puheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja seuran toimihenkilöt) on perustettu maakunnallinen 

seurajohdon verkosto, missä painopisteenä ajankohtaiset asiat ja lajirajat ylittävä tiedonvaihto. Seurajohdon 

verkosto piti ensimmäisen tapaamisen yhteistyössä Santasportin työhyvinvointihankkeen kanssa 

joulukuussa, missä sovittiin tulevan kauden tapaamisten sisällöt. Verkosto kokoontui hybridimallilla.  

Arctic Sport -verkosto 

Lapin liiton hallinnoiman Inno4Sports -hankkeen myötä Lapin liikunta-alan toimijoille on perustettu avoin 

Arctic Sport -verkosto. Lapin Liikunta on yksi verkoston perustajajäsenistä yhdessä Lapin liiton, Lapin AMK:n, 

Santasport Lapin Urheiluopiston ja Lapin Yliopiston kanssa. 

Arctic Sport -verkostossa on laaja joukko toimijoita eri sektoreilta urheiluseuroista ja kuntien liikuntatoimista 

yrityksiin ja oppilaitoksiin. Verkosto jakaa kokemusta ja asiantuntijuutta erilaisten tilaisuuksien ja uutiskirjeen 

muodossa. Urheiluseuratoimijat ovat tervetulleita mukaan yhteistyöprojekteihin, jolla kehitetään Lapin 

liikuntakenttää. 
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Lasten ja nuorten liikunta 
 

Liikkuva koulu sekä Liikkuva opiskelu -toimintojen tavoitteena on ollut saada kouluja sekä oppilaitoksia 

toteuttamaan Opetushallituksen Liikkuvat –ohjelmia. Liikkuvan koulun sekä Liikkuvan opiskelun tavoitteena 

on ollut saada oppilaat sekä opiskelijat liikkeelle koulupäivien aikana, muun muassa toiminnallistamalla 

opetusta. Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -kehittämistyön päätoimenpiteinä ovat olleet perusopetuksen 

osalta vakiinnuttaminen sekä tukeminen toiminnan jatkamiseksi ja oppilaitosten puolella verkostojen 

kehittäminen sekä toiminnan aktivoiminen. Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toiminnat olivat osana 

aluejärjestöjen yhteistä Lisää Liikettä -hanketta. 

 

Liikkuvan varhaiskasvatuksen osalta valtakunnallisena tavoitteena on ollut saada esimerkiksi 

sparrauskäyntien avulla mahdollisimman moni varhaiskasvatuksen yksikkö liittymään Liikkuva 

varhaiskasvatus -ohjelmaan. Maakunnallinen tavoite oli edistää valtakunnallisen ohjelman tavoitteita ja 

tukea ohjelmaan mukaan lähteviä yksiköitä liikunnallisemman arjen kehittämistyössä. Lisäksi tavoitteena on 

ollut maakunnallisen varhaiskasvatusverkoston luominen ja verkoston kautta viestiminen sekä ohjelman 

tarjoamista kehittämistyökaluista että Lapin Liikunnan tarjoamista tukipalveluista. 

Liikkuva varhaiskasvatus -kehittämistyön yksi suuri painopistealue on ollut toimivan paikallisen verkoston 

kehittäminen sekä kuntien ja yksiköiden saaminen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Liikkuvan 

varhaiskasvatuksen osalta Lapin Liikunta oli ensimmäistä vuotta mukana aluejärjestöjen yhteisessä Liikkuva 

lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa, jonka toimintasuunnitelman mukaisesti Lapin Liikunta on ollut 

edistämässä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista. 

Sekä Liikkuvan koulun että Liikkuvan varhaiskasvatuksen osalta järjestettiin webinaaritilaisuudet vuoden 

lopussa. Alun perin seminaareiksi suunnitellut tapahtumat jouduttiin siirtämään verkon yli pidettäviksi ja tätä 

varten miettimään toteutus uudella tavalla sekä hankkimaan osaamista verkkoalustan hallintaan. 

Varhaiskasvatuksen webinaariin osallistui 96 henkilöä etäyhteyksin. Liikkuva koulu -webinaari puolestaan 

keräsi perusopetuksen henkilöstöä paikalle noin 40 henkeä. 

 

Koulutukset 
 

Koulutukset muunsivat kaiken muun toiminnan tavoin muotoaan, pääosin verkon yli pidettäviksi 

tapahtumiksi. Koulutuksia pidettiin sekä varhaiskasvatukseen että opiskeluun. Merkittävänä tapahtumana 

koulutusten osalta oli myös Peräpohjolan Opistolle pidetty lasten liikunnan koulutuskokonaisuus, joka 

pystyttiin pitämään kontaktikoulutuksena. 

Koulutuksia pidettiin myös avoimina etäkoulutuksina yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle pidettiin koulutuksista Vekaravipellys, Henkilöstön hyvinvointikoulutus, 

Vanhempainilta yhdistettynä henkilöstön koulutukseen, Liikuntaa pienissä tiloissa ja Nassikkapaini. 

Oppilaitoksille pidettiin Liikuntatutor-koulutusta. 
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Kehittämistilaisuudet 
 

Kehittämistilaisuudet ovat Liikkuvat -ohjelmien sparraus tai mentorointitapahtumia, joissa keskustellaan 

kyseisen varhaiskasvatusyksikön, koulun tai oppilaitoksen etenemisestä ohjelman toteutuksessa, sekä 

pohditaan yhdessä tapaa, jolla kehittämistyötä voidaan jatkaa. Lähtökohtana on aina kyseisen toimijan 

nykytila, jonka arviointiin käytetään ohjelmista löytyvää Nykytilan arviointi -työkalua. Useat 

kehittämistilaisuudet olivat osana hankkeita, sparrauksina kouluille sekä varhaiskasvatusyksiköille. 

Oppilaitosten tilaisuuksia pidettiin muutamia ja toimintaa saatiin aktivoitua Lapin kunnista Simossa, 

Muoniossa sekä Sodankylässä. Ammattiopisto Redun kanssa jatkettiin yhteistyön rakentamista Liikkuva 

opiskelu -ohjelmaa koskien ja aiempaa yhteistyötä Ammattiopisto Lappian kanssa pidettiin yllä. Lapin Liikunta 

oli myös ylläpitämässä perustamaansa ylialueellista Liikkuva opiskelu -verkostoa, johon kuuluu hankkeita 

Lapista, Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta sekä Keski-Pohjanmaalta. Vuoden 2020 aikana saatiin tähän jo 

alustavaa tukea Kainuulta sekä Pohjois-Pohjanmaalta ja verkoston kehittämistoiminnan jatkamiselle saatiin 

valettua pohjaa tulevaa varten. 

 

Omat tapahtumat 
 

Sporttiparkki -liikuntakiertue on huvipuistotyyliin suunniteltu ja rakennettu liikuntatapahtuma, joka 

toteutetaan syksyisin yhden viikon aikana neljässä kunnassa. Pääkohderyhmänä Sporttiparkissa ovat 

koululaiset sekä opiskelijat, mutta myös työikäisille tarjotaan liikuntaneuvontaa sekä esimerkiksi 

kehonkoostumusmittaus. Kiertue toteutetaan yhteistyössä Santasport Lapin Urheiluopiston 

liikuntaneuvojaopiskelijoiden kanssa, jotka suunnittelevat sekä ohjaavat kohderyhmille tapahtuman 

toiminnalliset rastit. 

Sporttiparkki -liikuntakiertue järjestettiin poikkeusolot huomioiden. Vuoden 2020 suunnitelman mukaisesti 

kiertueen sisältöjä muokattiin paremmin sopiviksi myös opiskelijoille. Yhteistyössä Santasport Lapin 

Urheiluopiston kanssa toteutettu kiertue järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Ranualla, Ylitorniolla ja 

Inarissa. Kohderyhmiä tavoitettiin olosuhteet huomioon ottaen hyvin ja kiertue sai liikettä aikaiseksi noin 450 

lapsen ja nuoren koulu- ja opiskelupäiviin. Kiertue järjestettiin 9.-11.2020 välisenä aikana. Toimenpiteitä on 

tehty yhteistyössä kuntien, koulujen, varhaiskasvatusyksiköiden, oppilaitosten, koulutuskuntayhtymien, 

Lapin aluehallintoviraston, kolmannen sektorin, yritysten, Liikkuva koulu- ja Liikkuva varhaiskasvatus-

ohjelman, Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.  

 

Oma leiritoiminta 
 

Sporttileiri on Lapin Liikunnan perustoimintaan kuuluva nelipäiväinen matalan kynnyksen kokonaisuus, joka 

on järjestetty alakouluikäisille lapsille kesäisin jo 40 vuoden ajan. Leirille on mahdollista osallistua päivä- tai 

yöleiriläisenä, minkä lisäksi valittavissa on nk. Yleisleirimahdollisuus sekä lajileirivaihtoehdot. Lajileirit on 

toteutettu yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Lapin Liikunta kouluttaa leirille vuosittain nuoria 

ohjaajia, jotka suunnittelevat leirin sisältöjä ja vastaavat ryhmien toiminnasta leirin aikana. 

Vuonna 2020 Sporttileiri pidettiin toista kertaa Ounasrinteen koulun liikunnallisessa ympäristössä ja tällä 

kertaa koronavirustilanteesta johtuen ajankohta oli 3.-6.8.2020. Leirin jako oli totutunlainen: yleisleiri, 

lajileirit (cheerleading, salibandy) ja soveltava leiri erityistä tukea tarvitseville lapsille. Leiri järjestettiin 

yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Ounasrinteen koulun ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. 

Rovaniemen kaupungin liikunnanohjaajien ammattitaitoa käytettiin uinninopetukseen ja valvontaan. Leirille 
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osallistui yhteensä 56 lasta. Kymmenen leiriohjaajaa koulutettiin leiriohjaustehtäviin yhdeksän tunnin 

koulutuskokonaisuuden avulla. 

Leirin urheilijavieraana kävi Rovaniemen Palloseuran jalkapalloilija Juho Hyvärinen. 

 

Lisää Liikettä 
 

Lisää Liikettä -hankkeen tavoitteena on tukea kouluja ja oppilaitoksia Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu- 

ohjelmien toteuttamisessa. Tarkoituksena on lisätä liikuntamyönteisyyttä sekä mahdollistaa lapsille ja 

nuorille fyysisen aktiivisuuden suositusten mukainen määrä liikuntaa päivittäin. 

Lisää Liikettä -hanke toteutettiin edellisvuoden mukaisesti Liikunnan aluejärjestöjen yhteisenä 

ponnistuksena koululaisten sekä opiskelijoiden liikuttamiseksi. Hankkeeseen sisältyi Liikkuva koulu- ja 

Liikkuva opiskelu -ohjelmiin liittyvät työt, kuten koulujen ja oppilaitosten mentoroinnit ja sparraukset sekä 

Välkkäri- ja Liikunta tutor -koulutukset. Työtehtäviin kuului niin ikään harrastamisen edistäminen 

kouluarjessa, Suomen harrastamisen malli, sekä Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -työpajat. Hankekausi 

alkoi maaliskuussa 2020 ja päättyi helmikuun lopussa 2021. Hankkeeseen saatu tuki hyödynnettiin 

kokonaisuudessaan hankekauden aikana. Hanketyöhön oli suunnitelman mukaisesti luettavissa 

Sporttiparkki-liikuntakiertue. Lisää Liikettä -hanketuki oli merkittävässä roolissa siinä, että mentorointi- ja 

sparraustilaisuuksia päästiin järjestämään ympäri Lapin maakuntaa. Vuoden 2020 lopulla järjestettiin 

yhteistyössä Opetushallituksen ja Lapin aluehallintoviraston kanssa Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus 

-webinaarit. Liikkuva koulu -webinaarin osallistujamäärä oli noin 40 henkilöä, kun taas Liikkuva 

varhaiskasvatus -webinaari keräsi tietokoneruutujen ääreen jopa 93 osallistujaa ympäri Lapin maakuntaa. 

 

Yhteistyötapahtumat 
 

Yhteistyötapahtumia ovat tapahtumat, joihin Lapin Liikunta osallistuu yhteistyössä liikunta-alan toimijoiden 

kanssa, mutta ei itse välttämättä vasta tapahtuman järjestelyistä. Tammikuussa Lapin Liikunta osallistui Liito 

ry:n järjestämään liikunnan ja terveystiedon opettajien valtakunnalliseen tilaisuuteen, joka järjestettiin 

Rovaniemellä. Muutoin yhteistyötapahtumat ja suuremmat massatapahtumat olivat poikkeusolojen myötä 

peruttu, tai siirretty etäopetusmuotoon, joten näissä palveluillemme ei ollut kysyntää. Tarjosimme pyynnöstä 

sparrausapua Kemin #BeActive -etätapahtumaan, mutta järjestäjät toteuttivat soveltavan osion lopulta 

omalla tavallaan.   
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Aikuisten liikunta 
 

Koulutukset 
 

Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen edistämiseksi toteutimme 3.6.2020 Liikuntaneuvonnan palveluketju 

Lappiin -koulutuksen. Toteutimme koulutuksen etäkoulutuksena yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston ja 

Liikkuva Aikuinen -ohjelman kanssa.  Koulutukseen osallistui 27 henkilöä Lapin alueen kunnista. Koulutuksen 

lisäksi järjestimme 17.11.2020 Liikkuminen yhteiseksi työkaluksi -seminaarin yhteistyössä Lapin 

aluehallintoviraston kanssa. Seminaariin osallistui noin 35 henkilöä, jotka työskentelivät erilaisissa terveyden 

edistämisen toimissa eri sektoreilla. 

Terveysliikunnan kehittäjä järjesti avoimena koulutuksena Tervetuloa liikuttajaksi -koulutuksen 15.9.2020. 

Koulutus toteutui lähikoulutuksena Lapin Liikunnan toimistolla. Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjän 

kanssa ja yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa toteutettu työyhteisölle suunnattu Aktiivisempi arki 

-henkilöstökoulutus järjestettiin 29.10.2020 etäyhteydellä. 

Lisäksi vuoden aikana toteutettiin useita testauskoulutuksia Lapin urheiluopiston 

liikuntaneuvojaopiskelijoille kehon kuntoindeksi -mittauksista. Liikuntaneuvojaopiskelijat toimivat testaajina 

SuomiMies seikkailee -tapahtumissa. Yksi testauskoulutus toteutettiin myös Lapin ammattikorkeakoulun 

fysioterapeuttiopiskelijoille. OTO-kouluttajaksi SuomiMies seikkailee -tapahtumapäivää toteuttamaan 

koulutettiin yksi henkilö.  

 

Kehittämistilaisuudet 
 

Lapin soveltavan liikunnan verkosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Lapin Liikunta jatkoi rooliaan 

edellisvuoden tavoin verkoston koollekutsujana sekä koordinoijana. 

Liikkujan Apteekki -konseptin alueellinen kehittäminen toteutui infotilaisuuden muodossa 12.11.2020. 

Kehittämistilaisuus oli apteekkien henkilökunnalle suunnattu Liikkujan Apteekki -konseptin mukainen 

tilaisuus Liikkujan Apteekiksi ryhtymisestä ja toimimisesta. Tämän lisäksi toteutui yksi Liikkujan Apteekki 

käynti Ranualle.  

 

Omat tapahtumat 
 

SuomiMies seikkailee -konseptia toteutettiin osana perustoimintaa yhteensä neljällä 

paikkakunnalla. Tapahtumassa tehdään kehon kuntoindeksimittauksia, jotka pitävät sisällään 

kehonkoostumusmittauksen, puristusvoiman mittauksen sekä Polar-kestävyyskuntotestin. Tapahtuma on 

suunnattu työikäisille. Tapahtumissa korostettiin poikkihallinnollista yhteistyötä terveellisten elämäntapojen 

edistämistyössä. Yhteistyössä ovat mukana kuntien liikunta- ja terveystoimet sekä paikalliset 

terveysjärjestöt. Testaajina tapahtumassa toimivat Santasport Lapin Urheiluopiston 

liikuntaneuvojaopiskelijat. 

Yli 65-vuotiaille suunnattua Kunnon Mummola -konseptia toteutettiin kolmella paikkakunnalla. Yhteistyössä 

ovat mukana kuntien liikuntatoimet, Lapin ammattikorkeakoulu ja paikalliset terveysjärjestöt. Kunnon 

Mummola on yli 65-vuotiaille suunnattu tasapainoa, kehonhallintaa ja lihasvoimaa arvioiva tapahtuma. 
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Mukana tapahtumassa olivat Lapin Ammattikorkeakoulun fysioterapeutti- ja geronomiopiskelijat, jotka 

toimivat tapahtumissa testaajina ja palautteen antajina. 

 

Yhteistyötapahtumat 
 

Lapin Liikunnan ja Likiliike akatemian yhteistyön suunnittelu lähti käyntiin lokakuussa palaverin muodossa 

tulevan suunnittelulla. Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa ja terveysliikunnan kehittäjä on mukana Likiliike 

akatemian tulevissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. 

Terveysliikunnan kehittäjä osallistui Lapin Muistiyhdistyksen koordinoiman Lapin Muisti Kuntoon -hankkeen 

ohjausryhmän kokoukseen lokakuussa. Yhteistyö esimerkiksi SuomiMies ja Kunnon mummola -tapahtumien 

osalta oli suunnitelmissa. 

 

Toteutetut testit 
 

Syyskuussa kehonkoostumusmittauksia toteutettiin aikuisille Sporttiparkkikiertueen yhteydessä yhteensä 

kolmella paikkakunnalla. Lisäksi toteutettiin yksittäisiä kehonkoostumusmittauksia Lapin Liikunnan 

toimistolla. Yhteensä testauksia tehtiin noin 449 henkilölle, kun mukaan lasketaan SuomiMies seikkailee -

tapahtumat, Kunnon Mummola -tapahtumat, sporttiparkki -kiertue sekä muut yksittäiset testaukset.  

 

Liikuttava Suomi -hanke 
 

Lapin Liikunta sai Liikuttava Suomi -hankkeelta rahoitusta vuodelle 2020 alueellisen terveysliikunnan 

kehittämiseen ja toiminnan koordinointiin. Liikuttava Suomi -hankkeen toimenpidesuunnitelman mukaan 

hankkeella oli kaksi päätavoitetta. Tavoitteina olivat Liikkuva Aikuinen -ohjelman tavoitteiden mukaisesti 

edistää liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittymistä sekä Liikkuva Työelämä -ohjelman mukaisilla 

toimenpiteillä viedä liikunnan asiantuntemusta työyhteisöihin Lapin alueella. Toimenpidesuunnitelman 

mukaisia tavoitteita kohti edettiin järjestämällä liikuntaneuvonnan seminaareja ja koulutuksia sekä lisäämällä 

työyhteisöjen tietoisuutta hyvinvoinnista ja liikunnasta. 

 

Buusti 360 -Hyvinvointiohjelman toteuttaminen työyhteisöille 
 

Buusti360 on valtakunnallinen palvelukonsepti, jonka tavoitteena on aktivoida työyhteisöjä liikkumaan. 

Keskeisimpiä toimenpiteitä hyvinvointiohjelman palveluissa olivat erilaiset liikuntalajikokeilut yhteistyössä 

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

sekä kehonkoostumusmittaukset. Lapin Liikunta toteutti vuoden 2020 aikana Buusti360 -

Hyvinvointiohjelmaan kuuluvia palveluja kolmelle yritykselle. Lisäksi työhyvinvoinnista keskustelua ja Buustin 

esittelyä tehtiin muutamiin yrityksiin. 

Suurimmaksi haasteeksi osoittautui yritysten ja työyhteisöjen tavoittaminen, sillä konsepti on alueella vielä 

melko tuntematon. Pienempien yritysten saaminen palvelujen pariin oli kuitenkin ilahduttavaa, kuten 

myöskin hyvä yhteistyö paikallisten urheiluseurojen sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa liikuntalaji 

kokeilujen muodossa.  
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Erillisprojektit 
 

Barents Urheilun selvitystyö 

Barents Urheilun selvitystyö aloitettiin loppuvuodesta 2019. Maantieteellisesti selvitys kohdistui Pohjois-

Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueille.  

Selvitystyöhön osallistui BU:n hallituksen jäsenet, BU:n jäsenet, urheiluopistot, urheiluakatemiat, 

urheiluseurat, lajiliitot, alueorganisaatiot, urheilijat, valmentajat ja julkinen sektori.  

Selvitystyön tavoitteena oli vastata toimeksiantajan kysymykseen; Miten turvata BU tulevaisuus, kun suurin 

osa aktiivisista toimihenkilöistä oli eläköitymässä vieden tietotaidon mukanaan. Tarve oli myös siirtää BU:n 

avustus kestämättömältä pohjalta johonkin jo olemassa olevaan tukeen, hallintoa vähentäen ja kehitystyötä 

jatkaen. 

Selvitystyöllä kartoitettiin Barents Urheilun (BU) nykytila, sen toimintamalli ja -kulttuuri, resurssit ja 

tulevaisuuden näkymät. Lisäksi kartoitettiin tunnettuus, rahoitus, tiedonkulku ja laajuus. Dokumentoitiin 

olemassa olevaa tietoa, koska sitä ei ollut olemassa sekä luotiin tulevaisuudenkuva Barents Urheilun 

asemoitumisesta jatkossa. Tulevaisuuden toimintatapamalli rakennettiin selvitystyön tulosten perusteella. 

Selvitystyö oli tarpeellinen Barents Urheilun (BU) taustatiedon keräämiseksi sekä laajan yhteistyöverkoston 

ja liikuntakulttuurin säilyttämiseksi.  

Yksi keskeisimmistä tietolähteistä Barents Urheilun selvitystyössä olivat asiantuntijoiden haastattelut, kun 

dokumentoitua tietoa ei ollut saatavilla. Ilman selvitystyötä Lapin Liikunnalla ei olisi ollut riittävästi 

taustatietoa Barents Urheilun nykytilasta.  

Barents Urheilulla on merkittävä rooli monikulttuurisen, monipuolisen ja avoimen liikuntakulttuurin 

edistäjänä, joten toiminnan jatkuvuus oli hyvä turvata. Selvitystyön tekeminen tässä vaiheessa oli tärkeää 

myös BU:n tulevaisuuden kehittämistoimia ajatellen, sillä Barents Urheilun fuusioituminen osaksi Lapin 

Liikunnan toimintaa tuo vahvemmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. 

Lapin Liikunta järjesti selvitys- ja kehitystyötä sekä tulevia toimenpiteitä käsittelevään tapaamiseen 1.10, 

jossa keskusteltiin tulevaisuuden fuusioitumisvaihtoehdoista pohjaten tehtyyn selvitystyöhön ja  ministeriön 

avustusuudistukseen. Tilaisuuteen kutsuttiin Barents Urheilun hallituksen jäsenet, Kainuun Liikunnan, 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun ja Lapin Liikunnan edustus. Tilaisuudessa puheenvuoron piti 

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tarkastaja Sari Virta.  

 

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyön julkaisutilaisuus 

Inari, kulttuurikeskus Sajos 30.9.2020 

  

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyön julkaisutilaisuus pidettiin Inarissa 

kulttuurikeskus Sajoksessa 30.9.2020. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 

Lapin Aluehallintovirastolta, Lapin Liikunnalta, Saamelaiskäräjiltä ja Liikunnan ja kansanterveyden 

edistämissäätiö LIKESiltä sekä paikallisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä.   

Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvitystyössä kartoitettiin saamelaisalueen kuntien 

liikuntaan liittyviä resursseja, tarpeita ja mahdollisuuksia sekä saamelaisnuorten näkemyksiä 

liikuntakulttuurista ja liikunnan mahdollisuuksista. Selvitystyön tuloksia voidaan edelleen hyödyntää 

esimerkiksi saamelaisalueen liikunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
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Lapin Liikunta toteutti selvityksen Lapin Aluehallintoviraston toimeksiantona. Saamelaiskäräjien 

nuorisoneuvosto toimi yhteistyökumppanina selvitystyössä. 

  

Konkreettinen esimerkki selvityksen vaikutuksista on marraskuulta 2020. Tuloksia hyödynnettiin 

alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjan sitoumusten edistämiseksi. 

Maailmankonferenssin sitoumuksia käsiteltiin Saamelaisasioiden neuvottelupäivillä 16.11.2020. Vuosittain 

järjestettävien neuvottelupäivien tarkoituksena on käydä läpi ajankohtaisia saamelaisasioita ministeriöiden 

virkamiesten ja Saamelaiskäräjien edustajien kanssa. Saamelaisasioiden neuvottelupäivillä Saamelaisalueen 

liikunta ja liikunnan harrastaminen -selvityksen pohjalta saamelaisnuoret nostivat esiin luontoliikuntaan ja 

saamelaiskulttuuriin liittyvien lajien tunnistamisen ja merkityksen nuorille. Näitä ovat mm. kalastus, poroajot, 

hiihto, marjastus ja metsästys. Tavoitteena on, että liikunnan harrastamista kehitetään jatkossa 

Saamelaiskäräjien, kuntien ja urheiluseurojen kanssa yhteistyössä myös saamen kielellä, nuorten omalla 

äidinkielellä.  

Selvitystyö sai näkyvyyttä Sodankylän paikallisessa Sompio lehdessä, Yle Sápmi radiossa ja heidän 

nettisivuilla, sekä Saamelaiskäräjien ja nuorisoneuvoston nettijulkaisuissa ja kotisivuilla. 
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Yhteenvetotaulukko toiminnan määristä 
 

Liite 1. 
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