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Aluetasolla Lapissa on tunnistettu liikunta-, urheilu- ja 

hyvinvointialojen potentiaali ja mahdollisuus luoda 

hyvinvointia alueelle.

Asian edistämiseksi olemme alueena mukana 

ClusSport kumppanuudessa sekä Inno4Sports -

hankkeessa
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ClusSport - kumppanuus

EU alueiden välinen yhteistyöverkosto, 

jonka tavoitteena on kasvattaa alan 

merkitystä EU tasolla, sekä jakaa alan 

erityisosaamista kumppanialueiden välillä 

alueellisen kasvun ja hyvinvoinnin sekä 

uusien työpaikkojen luomiseksi. 

• Täydentävä osaaminen

• Toisilta oppiminen

• Yhteistyöhankkeet

• EU rahoitus

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sport

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sport
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Inno4Sports -hanke

Työkalu/resurssi, jolla edistetään edellä mainittuja Lapin 

tavoitteita aluetasolla sekä EU –tasolla

Lapissa on paljon alan osaamista, mutta toimijat ovat tällä hetkellä 

pitkälti hajallaan. Jotta paras potentiaali saadaan käyttöön ja uusia 

innovaatioita syntyy, on tärkeää että verkotutaan ja tehdään 

tiiviimpää yhteistyötä -> Lapin liikunta- ja urheiluverkosto, jota 

koordinoidaan ja kehitetään hankkeen resursseilla 

EU –tasolla hankkeen avulla paikalliset sidosryhmämme pääsevät 

verkostoitumaan kansainvälisesti, sekä parastamaan ja oppimaan 

muilta alueilta

https://www.interregeurope.eu/inno4sports/

https://www.interregeurope.eu/inno4sports/
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Kyselyn tuloksia

Vastauksia Yht. 35 (kysely vielä auki)
• Urheiluorganisaatio tai seura 18

• Kunta tai elinkeinoyhtiö 6

• Koulutus- tai tutkimusorganisaatio 3

• Yritys 2

• Muu kehittämisorganisaatio 2

• Joku muu 4

Esiin nousseet keskeisimmät tarpeet verkostolle:
• Alan toimijoiden välinen yhteistyö, jossa tunnistetaan toistemme 

osaaminen ja yhteiset tavoitteet sekä intressit 

• Yhteinen viestinnän kanava ja tehokas tiedottaminen 

• Yhteistyö kilpailujen ja tapahtumien organisoinnissa
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Päivän annista saatuja ideoita ja toiveita jatkosta

Ei ainakaan luotaisi uuttaa järjestelmää joka tarvitsee luoda ja kasata ja toimijoiden oppia. -> Seuratoimijoiden aika 

kuluu jo nyt järjestelmien hallintaan. Ajetaan sisään jo olemassa olevaan verkostoon (esim. Suomi Sport)

Yhteinen viestinnän kanava / alusta -> Tieto helposti löydettäväksi – yhden pysähdyksen taktiikka (Linkkejä jo 

olemassa oleviin tietolähteisiin, järjestelmiin ym)

Miten saadaan foorumin avulla yhteen ja synergia etuja tämän toiminnan puitteissa. Kaveri ei ole kilpailija – ajatuksella. 

-> Linkki valtakunnalliseen toimintaan ettei ”pullossa” tehdä vain maakunnallista toimintaa

Selkeitä teematapaamisia – konkretiaa 

Ehdotuksia: Seurojen välinen benchmarkkaus, Laajempi hyvinvointi näkökulma yhdeksi teemaksi

Yritysten mukaan saanti ja heidän näkökulma mukaan (liikuntaseteli) -> Huom! Liikuntasetelin tuoma kilpailuasetelma.

Etäosallistumisen mahdollisuus kokouksiin

Valmentajien osaamisen linkittäminen yhteen (Sateenkaari Lapin valmentajille –Suomen valmentajien alainen) -> 

Seurapäiville mukaan valmentajien klinikka –idea? 

Alueellinen Säätiö  

Lappiin tarvitaan laajempi liikunnan toimielin, joka koostuu ydinasiantuntijoista (strategian päivitys vastuulla –

Koordinointi ryhmä, jonka tehtävää tämä on.)
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