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1. Toteuttajana Lapin Liikunta ry
Hankkeen toteutuksesta vastasi Lapin Liikunta ry, joka on Suomen pohjoisin liikunnan aluejärjestö, jonka
perustehtävänä
on
suomalaisten hyvinvoinnin
edistäminen liikunnan ja
urheilun
avulla
sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen erityisesti paikallisella tasolla.
Toiminta-alueena koko Lapin maakunta.
Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin –esiselvityshankkeen aikana painopiste oli luonnollisesti Pohjoisimman
Lapin Leaderin toiminta-alueella. Esiselvityshankkeen aikana hankekoordinaattori liikkui Rovaniemen
toimipisteeltä käsin Pohjois- ja Itä-Lapin alueella tehden esiselvitystyötä.
Lapin Liikunta ry hallinnoi ja toteutti Leader -hankkeen (hanketunnus 74649) Elinvoimaa Pohjoisimpaan
Lappiin 1.8.-31.10.2018 välisellä ajalla.

2. Hankekuvauksen tiivistelmä Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin esiselvitys-hankkeesta
Kolme kuukautta kestävän Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen tarkoituksena oli selvittää
lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla. Selvitys antaa pohjaa
kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan uudenlaisen, jatkuvuutta
tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Tässä esiselvityshankkeessa kerättiin
tietoa osallistaen ja eri tahoja kuullen, jotta kehittämishankkeen toimenpiteistä saadaan mahdollisimman
kustannustehokkaita varsinaiseen kehittämishankkeeseen.
Kohderyhmänä olivat Pohjoisimman Lapin Leader -alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä
muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta tavoitimme lapset ja
nuoret. Esiselvityshankkeessa tehtiin kaksi kyselyä, joista toinen kohdistettiin kouluille ja toinen järjestöille
ja kyläaktiiveille. Lisäksi järjestettiin kohtaamisia, joista osa osoitettiin suoraan kouluille koulupäivän aikana.
Järjestöt ja kyläaktiivit tavoitettiin iltatilaisuuksissa.
Esiselvityshankkeen ja sitä mahdollisesti seuraavan varsinaisen hankkeen toteuttamisesta hyötyvät
asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Esiselvityshankkeen jälkeen
toteutettava varsinainen kehittämishanke hyödyntää esiselvityshankkeesta saatuja tuloksia.
3. Raportti
3.1 Hankkeen tavoitteet
Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää hankekuntien eri toimijoiden ja tahojen sekä alueen
nuorten kiinnostusta ja tarvetta uusiin toimintatapoihin lasten ja nuorten aktivoimiseksi. Esiselvityshankkeen
kesto oli kolme kuukautta, minkä jälkeen käynnistetään varsinainen 2-vuotinen kehittämishanke.
Esiselvityshankkeen aikana aktivoitiin lapsia ja nuoria tunnistamaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
hyvinvointiin. Lisäksi selvitettiin lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea
kestävällä tavalla. Selvitys antoi pohjia kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle siten,
että toiminta tukee lasten- ja nuorten osallisuutta ja viihtymistä kotiseudulla sekä vahvistaa
kotiseutuidentiteettiä.
Määrälliset tavoitteet
Esiselvityshankkeessa tehtiin kaksi kyselyä, joista toinen kohdistettiin kouluille ja toinen järjestöille ja
kyläaktiiveille. Tavoitteena oli järjestää 30 kohtaamista, joista 16 osoitetaan suoraan kouluille koulupäivän
aikana ja 14 kohtaamista järjestöille ja kyläaktiiveille iltatilaisuutena.

Tämän esiselvityshankkeen toteutumista arvioitiin määrällisesti seuraavin mittarein:
* Kohdattujen koulujen määrä 16
* Kohdattujen lasten ja nuorten määrä 400
* Vastattujen kyselyjen määrä vanhemmilta 100
* Iltatilaisuuksien määrä 14
* Kohdattujen järjestöjen määrä 35
*Kohdattujen kylä- ja järjestötoimijoiden määrä 40
* Palautuneiden kyselyiden määrä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan 500
* Ideoinnin pohjalta käynnistyneiden kokeilujen määrä 20

Tämän esiselvityshankkeen toteutumista arvioitiin laadullisesti seuraavin mittarein:
* Kyselyiden ja keskusteluiden pohjalta nousseiden ideoiden toteuttamiskelpoisuus
* Arvioidaan osallistujajoukon laajuutta ja moninaisuutta:
- Lapset ja nuoret
- Koulujen henkilökunta
- Vanhemmat
- Oppilaskunnat
- Nuorisovaltuustot
- Vanhempaintoimikunnat
- Urheiluseurat
- Kyläyhdistykset
- Nuorisojärjestöt
- Sosiaali- ja terveysjärjestöt
- Muut järjestöt

3.2 Toteutus
a. aikataulu, resurssit ja toteutuksen organisaatio
Hankkeessa oli käytettävissä yksi Lapin Liikunnan päätoiminen työntekijä, joka toimi hankekoordinaattorina.
Muina henkilöresursseina oli talous- ja kirjapitoasioiden asiantuntija.

VKO 34 Sodankylä
Päivätilaisuudet

Iltatilaisuudet

MA

Iltatilaisuus Syväjärven Kyläyhdistys

TI
Vaalajärven koulu
KE
Vuotson koulu
TO
Järvikylien koulu
Harrastemessut Sodankylä
VKO 35, Utsjoki ja Inari
MA
Utsjokisuun ja Nuorgamin koulut
TI
Karigasniemen koulu
KE
Inarin Sevettijärven alakoulu
TO
Ivalon ala- ja yläkoulu
PE
Inarin ala- ja yläkoulu
VKO 37, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski
MA
Sodankylä Torvisen koulu
TI
Pelkosenniemen koulu
KE
TO Savukosken koulu (Korvatunturin koulu)

Iltatilaisuus Vaalajärven Kyläyhdistys

Seurailta kunnantalolla

iltatilaisuus Utsjoen kunnantalolla
iltatilaisuus Karigasniemen Kylätalolla
seuratapaaminen Sevetin Peura
iltatilaisuus Ivalon kunnantalolla

iltatilaisuus Torvisen koululla

VKO 38, Kemijärvi ja Salla
MA
TI
Kemijärvi, Hillatien koulu, Isokylän koulu
KE
Salla, Sallatunturin koulu
TO
Kirkonkylän koulu

iltatilaisuus liikuntahallilla

iltatilaisuus Sallan kunnantalolla

PE
Viikot 36 ja 39-44 Tulosten purkaminen ja toiminnan jäsentäminen sekä esiselvityshankkeen päätteeksi kylätai kuntakohtaisten muistioiden raportointi varsinaista kehittämishanketta varten.

b. kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kustannusmalli Flat rate 15 % (prosenttimääräinen korvaus)
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio
Kustannuslaji
Haettu euroa
Hyväksytty euroa
Palkat
11 224,00
11 224,00
Vuokrat
Ostopalvelut
200,00
200,00
Matkakulut
3580,00
3580,00
Muut välittömät kulut
1400,00
1400,00
Laskennalliset yleiskustannukset, 15 % 1683,60
1683,60
Kokonaiskustannukset
18 087,60
18 087,60
Kustannukset yhteensä
(ilman tuloja)
18 087,60
18 087,60
Haettu yht. : 18 087,60
Myönnetty yht. : 18 087,60
Tukea myönnettiin yhteensä 13 023,08 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja
muu julkinen rahoitus yhteensä on 90.0 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrää
(EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus.
Toteutuma
Henkilöstökulut sivukuluineen 9 347,62 euroa
Vuokrakulut 450 euroa (sis. hoitovastike ja sähkö, kone ja laitevuokrat)
Matka- ja majoitusmaksut 2 937,40 euroa.

Tukea käytettiin yhteensä 12 318,44 euroa. Lapin Liikunnan omarahoitus hankkeessa on 1 368,72 euroa.
Ulkopuolista rahoitusta hankkeessa ei ole ollut.

c. Raportointi ja seuranta
Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen aikana (elo-syyskuu 2018) kerättiin pohjatietoa Itäja Pohjois-Lapin lasten ja nuorten sekä järjestötoimijoiden tarpeista. Selvityksessä haettiin vastauksia siihen,
miten voidaan lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta sekä miten järjestötoimintaa voidaan
elävöittää. Pohjatiedon kerääminen osoittautui erittäin merkitykselliseksi liikunnan lisäämiseksi Itä- ja
Pohjois-Lapissa.
Esiselvityshankkeessa tehtiin kaksi erillistä kyselyä, joista toinen kohdistettiin kouluille ja toinen järjestöille
sekä kyläaktiiveille. Järjestimme kouluille 18 tilaisuutta ja 10 järjestöiltaa yhteystyössä kuntien liikunta- ja
vapaa-aikatoimien kanssa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus vastata liikuntakyselyyn, sekä keskustella oman
kylän liikunnan toiveista ja tutustua toisiin kylän toimijoihin. Netissä olevaan kyselyyn vastasivat 3-6
luokkalaiset, 7-9 luokkalaiset, vapaaehtoistoimijat ja lasten vanhemmat.
Esi- ja alkuopetuksessa olevat oppilaat osallistuivat myös kyselyyn, jossa käytettiin toiminnallisia menetelmiä
kuten piirtämistä ja liikuntatehtäviä. Kolmannen luokan oppilaat ja sitä vanhemmat oppilaat, opettajat,
vanhemmat ja vapaaehtoiset vastasivat sähköiseen tai paperiseen kyselylomakkeeseen.
Esiselvityshankkeessa kyläläiset kohdattiin kouluilla, alueen tapahtumissa ja järjestöilloissa. Iltatilaisuudet

järjestettiin yhteistyössä kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Kyselyjen tulokset avasivat koulujen ja
järjestöjen liikunnallista nykyhetkeä ja tulevia kehityskohteita.
Kyselyyn saimme vastauksia yhteensä 686.
Esiselvityshankkeen aikana saimme kohtaamisia yhteensä 735 henkilön kanssa.
Itä- ja Pohjois-Lapin aktiivisimmat järjestökeskittymät ovat Ivalo, Sodankylä ja Kemijärvi. Määritys on suoraan
kuntakeskusten asukasluvuista ja siellä toimivien järjestöjen määrästä. Kunnat joissa toimii aktiivisia
järjestöjä ovat kiinnostuneita järjestötoiminnan keskinäisen yhteistyön kehittämisestä, osaamisen
lisäämisestä ja yhteisten tapahtumien tuottamisesta kuntalaisille.
Kunnat joissa toimii aktiivisena muutamia lasten liikuntaa toteuttavia järjestöjä/tahoja (Salla, Pelkosenniemi,
Savukoski ja Utsjoki) on toiveena saada vinkkejä liikunnallisiin toimintoihin (lajien säännöt, lajiesittelyt,
ohjaajien opastus) tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen ja perustaa kuntiin yhteinen
järjestöfoorumi. Järjestöfoorumin tavoitteena on paikallisen liikunta- ja urheilukulttuurin vahvistaminen,
tiedon jakaminen, vaikuttaminen ja osallistaminen. Toiminnalla kehitetään paikallista yhteistyötä.
Kaikki esiselvityshankkeen kyselyyn osallistuneet koulut ovat kiinnostuneita lisäämään toiminnallisten
opetustapojen menetelmiä oppitunteihin. Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman mukaan lähes kaikki Itäja Pohjois-Lapin koulut ovat kirjanneet itsensä Liikkuviksi kouluiksi. Käytännön tasolla Liikkuva koulu -toiminta
on kuitenkin hyvin pientä ja opettajat esittivät toiveita saada vinkkejä liikunnan lisäämiseen koulussa. Koulut
esittivät kiinnostusta harrastustoiminnan kehittämiseen (uudet kerhot) ja liikunnan lisäämiseen olemassa
olevien kerhojen kautta yhteistyössä aktiivisten järjestöjen kanssa. Koulun salit ja pihaympäristö ovat
avainasemassa järjestöjen toiminnan toteutuksessa.
Toteutuneita tilaisuuksia 2018
Tämän esiselvityshankkeen toteutumista arvioitiin määrällisesti seuraavin mittarein:
Tavoite

Toteutunut

* Kohdattujen koulujen määrä

16

18

* Kohdattujen lasten ja nuorten määrä

400

687

* Vastattujen kyselyjen määrä vanhemmilta

100

11

* Iltatilaisuuksien määrä

14

10

* Kohdattujen järjestöjen määrä

35

28

*Kohdattujen kylä- ja järjestötoimijoiden määrä

40

6

* Palautuneiden kyselyiden määrä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan 500

649

* Ideoinnin pohjalta käynnistyneiden kokeilujen määrä

10

20

Tämän esiselvityshankkeen toteutumista arvioitiin laadullisesti seuraavin mittarein:
* Kyselyiden ja keskusteluiden pohjalta nousseiden ideoiden toteuttamiskelpoisuus

* Arvioidaan osallistujajoukon laajuutta ja moninaisuutta:
Toteutunut

- Lapset ja nuoret

X

- Koulujen henkilökunta

X

Ei täysin tavoitteiden mukaisesti

- Vanhemmat

- Oppilaskunnat

X

- Nuorisovaltuustot

X

- Vanhempaintoimikunnat

X

- Urheiluseurat

X

- Kyläyhdistykset

X

- Nuorisojärjestöt

X

- Sosiaali- ja terveysjärjestöt X
- Muut järjestöt/tahot

Seurakunnat, yksityiset yrittäjät

JULKAISTUN MATERIAALIN MÄÄRÄ
Hankkeen kotisivut 1
Facebook 1
3.3 Yhteistyökumppanit
Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen yhteistyökumppaneina olivat Lapin Liikunta ry,
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueen kunnat (koulut, liikunta- nuorisotoimet, liikuntajärjestöt ja
kylätoimikunnat). Teimme yhteistyötä kouluvierailujen osalta Pohjoisimman Lapin NuorisoLeader -hankkeen
kanssa.
3.4 Tulokset ja vaikutukset
ALAKOULULAISET
Lapset ja nuoret osallistuivat kyselyyn koulupäivän aikana. Tunti sisälsi liikuntatehtäviä, keskustelua liikunnan
suosituksista, harrastamisesta ja hyötyliikuntakäsitteen avaamista. Nuoremmat oppilaat (0-2 luokkalaiset)
osallistuivat kyselyyn, jossa käytettiin toiminnallisia menetelmiä kuten piirtämistä ja liikuntatehtäviä. Netissä
olevaan kyselyyn vastasivat 3-6 luokkalaiset, 7-9 luokkalaiset, vapaaehtoistoimijat ja lasten vanhemmat.
Kyselyyn saimme vastauksia yhteensä 686.
Alakouluikäisistä (3-6lk) suurin osa piti liikuntaa hauskana, josta saa hyvän mielen ja kavereita. Kavereiden
kanssa liikkuminen on mukavinta. Enemmistö (vastanneista 75%) ei käy koulun jälkeen minkäänlaisessa
liikunnallisessa iltapäiväkerhossa, mutta liikkuvat silti vapaa-aikana omatoimisesti (vastanneista 87%).
Alakouluikäisten suhtautuminen koululiikuntaan oli pääosin positiivista ja suurin osa viettikin välitunteja
pelaten erilaisia pelejä. Tulevat toimenpiteet keskittyy vähän liikkuvien liikunnan lisäämiseen ja liikunnallisen

kerhotoiminnan
mahdollistamiseen.
Aikaisempien
tutkimusten
pohjalta valtakunnallisen
kouluterveyskyselyn mukaan Lapissa alakouluikäisistä 44% liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.
YLÄKOULULAISET
Yläkoululaisten 287 vastauksesta hengästyttävää liikunnan määrä oli keskimäärin 3-4 kertaa viikossa (31%
vastanneista).
Liikuntaa
pidettiin
hauskana
ja
hyvää
mieltä
tuottavana.
Yläkouluikäisten välituntiaktiivisuus eroaa merkittävästi alakouluikäisistä, sillä suurin osa ei pelaa
liikunnallisia pelejä lainkaan. Myös koululiikuntaan ja oman kotikylän tarjoamiin harrastemahdollisuuksiin
suhtaudutaan negatiivisemmin kuin alakoulussa.
55% yläkoululaisista arvioi kuluttavansa ruudun äärellä (puhelin, tietokonepelit ja TV) 3-5 tuntia päivässä.
20% vastaajista arvioi ruutuajaksi olevan yli kuusi tuntia päivässä. Kyselyn tuloksiin vedoten ruutuajan suuri
tuntimäärä nuoren päivittäisissä toiminnoissa osoittavat suuntaa tilanteen vakavuudesta ja passiivisen
elämäntapaan kasvamisesta.
Vastanneista yläkouluikäisistä yli puolet (84%) sanoi harrastavansa liikuntaa koulun ulkopuolella.
Omatoimista liikuntaa harrastetaan eniten kavereiden kanssa ja yksin (65%). Liikuntamuodoista mainittiin
pallopelit, jääkiekko, ratsastus ja alppilajit. Vanhempien ja sisarusten kanssa liikuttiin harvemmin.
Säännöllistä liikunnan esimerkiksi urheiluseuroissa, tai muussa nuorisojärjestössä sanoi harrastavansa 28%
vastaajista. Tämä määrä johtunee vähäisistä harrastusvaihtoehdoista kylillä. Kyselyyn tuli nuorilta toiveita
mitä haluaisi tehdä, mutta siihen ei eri syistä ollut mahdollisuutta (pitkät etäisyydet, kyydin puuttuminen).
Kuten aikaisemmin todettiin niin mm. kouluterveyskyselyn mukaan Lapissa yläkouluikäisistä vain 19% liikkuu
terveytensä kannalta riittävästi. Mitä liikuntaa harrastat -kysymykseen 39% vastaajista kirjoitti, ”en mitään,
tai en harrasta mitään”.
Esiselvityshankkeen kyselyssä yläkouluikäisten oppilaiden toiveissa oli saada omalle paikkakunnalle
liikuntalajikokeiluja ja kaikille avoimia harrastekerhoja. Alla muutamia nostoja nuorten kyselystä.
"Meijän kylässä ei ole mitään fyysistä harrastusryhmää/joukkuetta ja semmoinen olisi mukava jossakin
lajissa"
"Jalkapallojoukkue olisi tosi kiva ja siihen jotain turnauksia... edes kerho"
Isommissa kuntakeskuksissa (Sodankylä, Kemijärvi ja Inari) oman kylän harrastusmahdollisuuksiin oltiin
melko tyytyväisiä. Pienillä kylillä (Sevettijärvi, Nuorgam, Pelkosenniemi) liikuntakerhoista eivät lapset
osanneet edes haaveilla.
Esiselvityshankkeen tuloksista nähdään, että vanhemmat tukevat lapsensa liikuntaharrastamista
kannustamalla, kustantamalla ja kuljettamalla. Silti moni lapsi ja nuori vastasi, etteivät vanhemmat tue
liikkumista ja harrastamista millään tavalla. Ilmiö on polarisoitunut, osa vanhemmista harrastaa lapsen
kanssa liikuntaa ja kuljettaa jopa satoja kilometrejä harjoituksiin eri paikkakunnalle, kun taas osa
vanhemmista ei tue lapsen liikkumista tai harrastamista juuri lainkaan.
OPETTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA
Opettajille suunnattuun kyselyyn vastasi 31 opettajaa, vastausmäärään oltiin tyytyväisiä. Opettajien
vastauksista ilmeni kiinnostus toiminnallisten työtapojen vahvistamiseen omassa opetustyössä. Lapin
Liikunta on viimeisen 8 vuoden aikana lisännyt opettajien osaamista juuri toiminnallisissa
opetusmenetelmissä. Kyselystä ilmeni myös, että 40% vastanneista on mukana vapaaehtoistoiminnassa
työpäivän jälkeen. Myös osa esiselvityskyselyyn vastanneista opettajista piti vanhempien tietotaidon
lisäämistä tärkeänä osana lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisessä. Kerhotoiminnan järjestämistä harkitsee
lähes puolet opettajista (45%) ja heillä on myös kiinnostus ohjata liikuntaa koulun jälkeen kerhoissa. Oman

ammattitaidon lisäämistä toivottiin liikuntalajien ja sääntöjen opastuksella, toiminnallisen oppimisen
koulutuksella ja koulun jälkeiseen kerhotoimintaan liittyvällä opastuksella.
Alla nostoja koulun henkilökunnan kyselystä.
"Luulisin, että kaikki liikuntaan liittyvä koulutus on tervetullutta!
kouluttaa välituntiliikunnan edistäjäksi ja innostajiksi"
"Toiminallisuuteen liittyvää koulutusta, miten lisätä vireyttä yhteisille välitunneille"

Tukioppilaita

voisi

Koulujen keskinäinen yhteistyö on osalle kouluista jo luonnollinen tapa toimia, mutta koulutusta toivotaan
laajemmin muun muassa yhteisiä liikuntatapahtumia ja turnauksia. Opettajilta kysyttiin myös mitä voisimme
yhdessä tehdä lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi? Toiveissa oli järjestää haja-asutusalueille erilaisia
liikuntabuustauksia ja lajiesittelyitä sekä uusia harrasteryhmiä. Opettajat esittivät kyselyn kautta toiveita
oman kunnan liikuntapäätöksiin. Tärkeimpänä asiana toivottiin suurempaa painotusta kylien toiminnan
kehittämiseen ja olosuhteisiin.
Lähes kaikki Itä- ja Pohjois-Lapin koulut ovat kirjanneet itsensä Liikkuviksi kouluiksi. Liikkuvissa kouluissa on
tärkeää oppilaiden osallisuus ja toiminnallinen oppiminen. Koulupäivän aikana tarkoitus saada lisää liikettä
ja vähemmän istumista. Tahtotilaa liikunnan lisäämiseen löytyy, mutta käytännössä Liikkuva koulu –toiminta
näkyy hyvin vähän koulujen arjessa. Useamman vuoden mukana olleet Liikkuvat koulut (Ivalon, Kemijärven
ja Sodankylän koulut) voisivat toimia sparrauskouluina niille joilla liikunnallista toimintakulttuuria on
vähemmän.
Liikunnan merkitys hyvinvointiin ja sen tuomat terveyshyödyt on tiedostettu kuntien kouluissa ja järjestöissä.
Nyt halutaan konkreettisia työkaluja ja neuvontaa oman toiminnan kehittämiseksi ja uusien liikunnallisten
toimintatapojen luomiseksi.

JÄRJESTÖT
Järjestöille osoitetussa kyselyssä vapaaehtoiset vastasivat seuraaviin kysymyksiin:
Paikkakunta
Ikä
Missä roolissa toimit vapaaehtoistoimijana?
Kuinka monta tuntia käytät vapaa-ajastasi vapaaehtoistoimintaan?
Kuinka kauan olet ollut mukana vapaaehtoistoiminnassa?
Millaista toimintaa järjestönne tarjoaa?
Mille kohderyhmälle järjestönne tarjoaa toimintaa?
Jäsenkehityksen suunta viimeisen kahden vuoden aikana?
Yhdistyksen taloudellinen tilanne?
Kuvaile talkootehtäviäsi
Mikä motivoi sinua talkootyössä?
Mitä tukea toivoisit omiin vapaaehtoistehtäviin?
Millaista yhteistyötä olette tehneet kunnan, tai muiden järjestöjen kanssa?
Millaista yhteistyötä haluaisit tehdä alueen muiden toimijoiden kanssa?
Millaisia tapahtumia haluaisit tehdä yhteistyössä muiden alueen järjestöjen kanssa?
Millaista yhteistyötä haluaisit tehdä Lapissa yli kuntarajojen?
Missä asiassa järjestönne kaipaisi kehittämistä?
Mikä on hyvää kyläsi liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksissa?
Missä asioissa olisi vielä kehitettävää?
Vapaa sana

Esiselvityshankkeeseen tehty toinen kysely suunnattiin järjestöille. Järjestöt vastasivat kyselyyn tyydyttävästi
(37 vastausta). Enemmän tietoa saatiin järjestötilaisuuksissa käydyistä keskusteluista, jotka antoivat
tarpeellista tietoa järjestöjen nykytilasta.
Kyselyyn vastaajien keskiarvo oli jakaantunut tasaisesti 20 ikävuodesta- yli 60 -vuotiaisiin. Alle 20 -vuotiaita
seura-aktiiveja ei osallistunut kyselyyn lainkaan. Järjestötilaisuuksiin osallistuivat perinteiset urheiluseurat,
4H ja kyläyhdistykset. Kyselyyn vastanneet olivat pääosin puheenjohtajia, hallituksen jäseniä, tai ohjaajia
seurassa. Silti järjestöaktiivien seuratehtävät olivat laajat. 38 % kyselyyn vastanneista käyttää
vapaaehtoistoimintaan aikaa 2-5 tuntia viikossa, 35 % arvioi käyttävänsä vähemmän kuin 2 tuntia viikkoon ja
16 % käyttää vapaa-aikaansa harrastustoimintaan jopa 6-10 tuntia.
Kysely antoi myös kuvaa vapaaehtoistoimijoiden vaihtuvuudesta. 56% vastanneista on ollut mukana
järjestötoiminnassa yli 10 vuotta ja 16% vastaajista oli ollut mukana kahdesta-neljään vuotta. Uusia toimijoita
oli 8% vastaajista. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnassa olevat väsyvät toimimaan, jos toiminta ei saa uusia
virikkeitä tapahtumien ja koulutusten kautta.
Järjestöt yhdessä kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa ovat kunnan tärkeimpiä voimavaroja liikunnan
palveluiden tarjoajana. Järjestöt liikuttavat enimmäkseen lapsia ja nuoria. Kyläseurat tarjoavat toimintaa
koko kylälle vauvasta vaariin. Puolet kyselyyn vastanneista arvioi oman järjestön jäsenkehityksen pysyneen
viimeisen kahden vuoden aikana on vakaana (51%) Yhdistyksen taloudellinen tilanne arvioitiin järjestöissä
vakaaksi, tai kohtuulliseksi muun muassa kunnalta saatujen tukien turvin.
Suurin osa esiselvityshankkeeseen vastanneista vapaaehtoistoimijoista vastasi järjestönsä tarvitsevan
ohjaukseen ja valmentamiseen lisää osaamista. Osaavat ohjaajat takaavat laadukkaan toiminnan ja
mahdollistavat myös koulujen liikuntakerhojen järjestämisen. Esiselvityshankkeessa vapaaehtoistoimijoilta
nousi toive saada tukea avustusten hakemiseen, sillä ne koettiin hankalina ja byrokraattisina sekä pienille
seuroille vaikeasti haettavina. Myös talousosaamisen lisäämiseen ja yhteisiin koulutuksiin oli toivetta kaikissa
järjestötapaamisissa.
Kyselyn mukaan tukea tarvitaan tapahtumien järjestämiseen, leiritoiminnan kehittämiseen ja tiedon
lisäämisen mm. Barents Urheilun toiminnan malleista. Seurat ilmoittivat kehittämisen kohteiksi keskinäisen
yhteistyön
kehittämisen,
suunnitelmallisuuden lisääminen valmennuksessa, yhteisten
toimitilojen
ja salivuorojen käyttö kaikkien toimijoiden kesken. Järjestömessujen toteuttaminen koettiin tavaksi saattaa
yhteen kunnan järjestöt, koulut ja kunnan vapaa-aikatoimi. Onnistuneita aloituksia oli Kemijärven ja
Sodankylän kunnilla. Tulevina vuosina tapahtuman kehittämiseen tarvitaan kunnassa asiantuntevaa apua.
Kaikki esiselvityshankkeeseen osallistuneet kunnat olivat kiinnostuneita järjestämään oman näköisen
järjestöpäivän. Kyselyn tulosten perusteella Järjestöt ovat tyytyväisiä kaikkeen asiantuntija-apuun mitä
tarjotaan. On kehitettävä uusia yhteisen tekemisen malleja, että kaikenkokoisilla järjestöillä olisi
mahdollisuus toteuttaa omaa toimintaansa kunnassa.

4. Kuntakohtaiset raportit ja pohdinta
Sodankylän kunta
Sodankylässä järjestettiin keskustelutilaisuus missä
esiteltiin esiselvityshanketta yhteistyössä
kunnan
liikunta- ja vapaa-ajan toimen kanssa. Kunnantalolla osallistujia oli 14 eri urheiluseurasta- ja
järjestöstä. Lisäksi esiselvityshankkeen puitteissa järjestimme pienemmät tapaamiset Järvikylien
ja Vaalajärven kyläseurojen kanssa. Seurat kokoontuvat kunnan kutsumana kerran vuodessa. Toiveena
seurojen välisen yhteistyön lisääminen yhteisten tapahtumien ja koulutusten kautta.

Sodankylän
kuntakeskuksen
ympäristö
on
ollut
hyvin
aktiivinen
harrastustoiminnan
mahdollistaja ja puitteet harrastamiseen ovat
hyvät. Uuden jäähallin
valmistuminen
2019 tuo laajemmat harrastamismahdollisuudet jääurheilun
pariin. Haasteena syksyllä
2018 koulujen käyttökielto
opetuksessa
ja salien
varaustilanne iltakäyttöaikaan. Tähän
saadaan
ratkaisuja uuden koulukeskuksen myötä. Uusi koulu on ratkaisu Sodankylääkin vuosia vaivanneeseen
vanhojen koulutilojen sisäilmaongelmiin. Tällä hetkellä merkittävä osa kouluista työskentelee väistötiloissa.
Kylien tilanne (Syväjärvi, Vaalajärvi ja Torvinen ja Vuotso)
Vierailut kylien koululla ja kyläyhdistyksen tapaamisissa antoi kokonaiskuvaa neljän kylän tämänhetkisestä
tilanteesta. Elinvoimaisessa Syväjärven kylällä on vireä paikallinen kyläyhdistys mikä järjestää kyläläisille
toimintaa. Lähellä oleva Vaalajärven kyläyhdistyksen kanssa on toivetta tiivistää yhteistyötä ja näin laajentaa
toimintaa. Koulukyytikeskustelu tulisi avata kylien liikuntaan liittyvissä asioissa.
Lapsiperheet tuovat uusia toimijoita ja harrastajia kylälle. Harva kyläkeskuksen urheiluseura voi tarjota
toimintaa välimatkojen ja ohjaajaresurssin vuoksi. Yhteisissä keskusteluissa todettiin, että syrjäkylillä
harrastamisen mahdollisuudet ovat pienemmät. Lapin Veikkojen suunnistusta on tuotu kylille, mikä on hyvä
esimerkki lajin jalkauttamisesta. Kuntakeskusten urheiluseurat eivät näe tätä omaksi toiminnakseen, koska
seuran päätyö tehdään lähellä jäseniä. Kyläyhdistykset arvostavat matalankynnyksen toimintaa, mikä on
helposti saavutettavissa ja lähellä kotia. Kyläseuroille harrastustilojen käyttäminen on toiminnan
jatkuvuuden kannalta elinehto, mikä vaatii hyvää yhteistyötä koulun ja kunnan kanssa. Torvisen koulun
liikunnanopetuksessa ja kyläläisten liikuttamiseen ei ole sisäliikuntasalia lainkaan käytössä. Ulkoliikunta on
ainut vaihtoehto liikkumiseen mikä rajaa liikunnallisten taitojen oppimista. Torviseen odotetaan uusia ideoita
liikunnan toteuttamiseen.
Vuotson koululla on aktiivista erilaisten liikuntatempausten ja hankkeiden kautta ja Saamenkielipesätoiminta
pitää kylän vireänä. Koulu ottaa kaikki ideat toiminnallisesta oppimisesta ja liikunnan lisäämisestä
opetukseen mukaan. Leader -rahoituksella perustettu kylän oma kuntosali on aktiivisessa käytössä ja tuo
elinvoimaisuutta kylän liikuntarjontaan. Inarin kunnan puolelta saadaan liikunnan ammattilaisen apua
kuntosaliohjaukseen. Koulun tiloissa toimii yksi palloilukerho ilta-aikaan lapsille.
Utsjoen kunta
Pitkien välimatkojen Utsjoella on sisäliikuntaan mahdollistavat tilat erinomaiset, jos vertaa kunnan
asukaslukuun ja lapsimäärään. Karigasniemen uusi liikuntasali, Utsjokisuun uimahalli, kunto- ja liikuntasali
tuovat hyvät mahdollisuudet liikkumiselle. Karigasniemen kylän seurantalo ei sovellu kerhotilaksi, koska tilaa
käytetään kahvilana ja matkailijoiden infotalona, jonka vuoksi vapaapalokuntatoiminnan kokousten ja
harjoitusten pitäminen sisällä on haastavaa. Nuorgamissa koulun liikuntasali ja kentät mahdollistavat
pienimuotoisen kerhotoiminnan. Aktiivisia urheiluseuroja ovat Tenon Voima Nurgamista, Ailigas Sääsket
Karigasniemeltä ja Utsjoen Kuohu Utsjoen kylältä. Yksityiset liikuntayrittäjät, Utsjoen Seurakunta, MLL,
VPK ja liikunta- ja vapaa-ajan toimi tekevät tiivistä yhteistyötä. Karigasniemellä uuden Njálla liikuntahalli valmistui koulun yhteyteen vuonna 2016. Uusi liikuntasali on laittanut kylän
sisäliikuntaharrastamisen uudelle tasolle. Salin seinässä oleva kiipeilyseinä on harvoin käytössä, koska
auktorisoidut köysitoiminnanohjaajakurssin (KTO) läpäisseet ohjaajat puuttuvat. Tähän voisimme tulevan
hankkeen kautta auttaa ja saada ammattilaisen opastusta kylälle. Olosuhdekeskustelut ovat tärkeitä kunnan
päättäjien kanssa mm. Norjan Kaarasjoen uimahallin hyödyntämisestä mikä on 20 kilometrin päässä
Karigasniemeltä. Utsjokisuun koulun
uimahalliin
matkaa
Karigasniemeltä
on 100
kilometriä. Poronhoito, kalastus, metsästys kuuluu Saamenmaalla asuvien elämäntapaan ja ovat
saamelaisten
perinteisiä
elinkeinoja. Sen
vuoksi paras
ajankohta toiminnan
kehittämiselle
on syyskausi. Karigasniemen koulu uutena liikkuvana kouluna toivoo apua ja opastusta toiminnallisen
oppimisen menetelmiin ja erilaisten liikuntamuotojen monipuolistamiseen.
Inarin kunta
Inarin kuntakeskuksen (Ivalo) harrastetarjonta on laajaa. Nousussa joukkuelajien nousu. Jääkiekko
on yksi kylän suosituimmista liikuntaharrastuksista. Jalkapallojaosto perustettiin vuosi sitten Lapin Susien
alle ja seura on saanut sparraus- ja koulutusapua Palloliitolta. Tavoite olisi saada vetoapua myös pienille
lajeille ja sujuvampaa yhteistyötä kunnan liikuntatoimen kanssa. Tulevassa hankkeessa yhteenliittäminen ja

seurojen välinen yhteistyö toisi lisäarvoa kunnalle. Inarissa on hyvä toimintamalli, seurojen seurayhtymä.
Se toimii Lapin Kairan, Lapin Susien ja Inarin Yrityksen kanssa. Seurayhtymän tehtävä
on talkoilla yhdessä isojen
tapahtumia. Toimintamallia
voisi tulevaisuudessa
laajentaa ja
näin saataisiin jaettua talkoovuoroja suuremmalle joukolle
Ivalon kylän
lapsien
kerhotoiminta on
pienempää
mitä
Inarissa.
Lapsia
liikuttaa Inarin nuoristotoimen Vintti mikä perustettiin kylälle 7-vuotta sitten. Paikka on lapsille ja nuorille
tärkeä kohtaus- ja harrastuspaikka. Viikko on jaettu pienien (alakoululaiset) isojen (yläkoululaisten)
illoille. Ohjelmassa matalan kynnyksen liikuntaa ja samoissa tiloissa kokoontuu myös partiolippukunta Inarin
Tunturisudet. Esiselvityksen kyselyssä 60% Inarin alakoululaista kertoi käyvänsä Vintti -nuorisotilalla, tai
partiossa. Näin ollen Vintti on kylän tärkein mahdollistaja alakouluikäisten harrastamiseen.
Yläkouluikäisistä vain harva kertoi käyvänsä enää nuorisotalolla, tai partiossa. harrastavansa jotain vapaaaikana. Muutama kertoi kouluntilaisuudessa, että kulkevat Ivalossa harrastamassa pari kertaa viikossa. Inarin
kylän kuntosali vaatisi myös kuunostamista. Opettajien vastausten mukaan tämä toisi lisää harrastamisen
mahdollisuuksia Inarin kylän nuorille. Inariin tarvitaan lisää liikunnallista toimintaa yläkouluikäisille.
Sevettijärvellä ei ole koulun jälkeistä kerhotoimintaa lainkaan. Lapset liikkuvat koulun jälkeen
kotona ja lähitalon lapsien kesken. Koululla pelataan lentopalloa kerran viikossa ja sinne saa tulla kaikki
pelaamisesta kiinnostuneet. Koulun henkilökunta on erittäin kiinnostunut välkkäritoiminnasta.
” Luulisin, että kaikki liikuntaan liittyvä koulutus on tervetullutta! Tukioppilaita voisi
kouluttaa välituntiliikunnan edistäjäksi ja innostajiksi.”
Kylältä löytyy yksi urheiluseura pian 70 vuotta vanha Sevetin Peurat, mutta he eivät
tarjoa viikottaista kerhotoimintaa. Seura järjestää kesäisin Inariviikon yhteydessä yleisurheilukilpailut ja
hiihtokilpailut talvella. Seura hallinnoi koulun tiloissa olevaa kuntosalia ja seuran jäsenillä on oikeus käyttää
salia jäsenmaksua vastaan. Kuntosalille avaimia jaettu 26. Kylän tapahtumien lisäksi seura auttaa
vuosittain työllistämään kolme paikallista nuorta kesätöihin kesä-elokuun ajan. Kesätyö on
Kolttien perinnetalolla yhteistyössä Saamelaismuseosäätiön kanssa.
Tulevia seuran projekteja on vanhan tanssilavan kunnostus. Inarin kunnanhallitus on
myöntänyt Sevetin Peuroille luvan korjata ja sähköistää Sevettijärvellä sijaitseva vanha tanssilava. Seuralla
on meneillään rahoitushanke Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa lavan remontista. Puheenjohtaja
Veikko Feodoroff arvioi, että lavan kunnostamisen myötä kylän elämä vilkastuu ja voidaan järjestää
lavatanssien lisäksi erilaisia tapahtumia ja koulutusta. Remontti on tarkoitus toteuttaa talkoillen kahden
vuoden aikana 2018-2020.
Pelkosenniemi
Vajaan tuhannen asukkaan Pelkosenniemi on Lapin pienin kunta. Viikottaista kerhotoimintaa koulun (1-2
luokkalaisten) iltapäiväkerhon lisäksi järjestävät
MLL,
4H
ja Vapaapalokunnan
nuoriso-osasto.
Urheiluseuroja kunnassa ei ole. Valmiina toimiviin järjestöihin on mahdollisuus tuoda liikunnallisuutta
koulutusten ja tapahtumien kautta. Esiselvityshankkeesta selvisi, että osa lapsista käy harrastamassa
Kemijärvellä yhteiskyydein. Kylän nuorille on mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun ja nuorisotalolla
käymiseen. Viikottaista harrastamista toivottiin esiselvityhankkeen kautta:
”Meijän kylässä ei ole mitään fyysistä harrastusryhmää/joukkuetta ja semmoinen olisi mukava jossakin
lajissa”
Matalan kynnyksen liikuntakerhot ovat esiselvityksen jälkeen tervetulleita kylälle. Kunnassa on haasteita
koulujen kelvottoman sisäilman kanssa ja kaikki (poislukien esikoululaiset) oppilaat opiskelevat
väestötiloissa. Kunnan koululaiset pääsevät uuteen kouluun kesän 2019 jälkeen, jos alustavat suunnitelmat
toteutuvat. Nämä asiat vaikuttavat liikunnan harrastamiseen ja sisäliikuntamahdollisuuksiin kunnassa.
25 kilometriä kylältä sijaitseva Pyhätunturi tarjoaa luontoliikuntamahdollisuuksia kyläläisille ja kausikortin voi
ostaa edullisempaan hintaan.
Alla esiselvityskyselystä nousseita lajeja mitä Pelkosenniemen kylän lapset haluaisivat harrastaa
3.-6.lk
Halutaan harrastaa

jalkapallo 9, jääkiekko 5, uinti, polttopallo ja muut pihapelit, trampoliinikerho, BMX-pyöräily, pesäpallo 5,
cheerleading, pyöräily 2, juoksu, lentopallo 2, luistelu,
Liikkumista perheen kanssa
Jalkapallo 4, jääkiekko 5, uinti 2, retkeily 3, laskettelu, pesäpallo 3, lenkkeily, juoksu, pyöräily 2, vaellus,
kelkkailu 2,
Liikuntapaikat
Rollohalli 3, uimahalli, jalkapallohalli, BMX-rata, pesäpallokenttä, sählypaikka, jumppakerhot, liikuntahalli 6,
jalkapallokenttä 3, juoksurata 2, trampoliinipuisto,
Vapaa sana
”Jalkapallo on parasta!”
”Urheilu on kivaa”
”Pesäpallo on kivaa”
”Liikunta on tylsää, mutta välillä hauskaa”
”Liikunta on kivaa ja hyödykästä”
”Tykkään voimistella”
7.-9.lk
Halutaan harrastaa
voimistelu, jalkapallo 2, suunnistus, jääkiekko, pesäpallo, lentopallo 2,
Liikuntapaikat
pieni voimistelu/liikuntahalli, liikuntahalli 6, juoksukenttä, kuntosali ja tarvikkeet, parempi kaukalo, uimahalli
2
Vapaa sana
”Meijän kylässä ei ole mitään fyysistä harrastusryhmää/joukkuetta ja semmoinen olisi mukava jossakin
lajissa”
”Liikuntasali Pelkosenniemelle”
Sallan kunta
Reilun 3500 asukkaan Sallan kunnassa harrastamisen tarjonta ja puitteet ovat hyvät. Kunnasta löytyy muun
muassa jäähalli, kaksi ilmaiseksi käytössä olevaa tenniskenttää, kuntosali sekä ampumarata erinäisten
urheilukenttien ja liikuntasalien lisäksi.
Yhteistyötä tehdään Sallatunturin kanssa matkailun kanssa. Kuntalaisten etuja on edullisemmat hissi- ja
kylpyläliput tunturiin, jäähallin maksuton käyttö yleisöluisteluvuoroilla.
Esiselvityshankkeen kyselyn otanta Sallan osalta oli kaikista laajin. Saimme vastauksia kahdelta koululta
yhteensä 187. Koululaisten toiveina oli kokeilla sellaisia lajeja mitä omassa kylässä ei pääse kokeilemaan.
Kyselystä nousi erilaiset itsepuolustuslajit, tanssi ja voimistelu. Kyselystä ilmeni, että lapset jotka
harrastavat aktiivisesti haluavat harjoitella lajissaan vielä enemmän. Suosituimmat lajit ovat koripallo,
jääkiekko, jalkapallo ja alppilajit. Lapset kokevat kynnyksen korkeaksi tulla mukaan toimintaan, jos eivät ole
olleet mukana alusta asti. Tämän vuoksi matalan kynnyksen harrasteryhmät auttaisivat pääsemään mukaan
toimintaan.
Perheliikuntaa haluttiin harrastaa yhdessä tunturissa ja käymällä uimassa.
Oppilaiden toiveita:
”Hei 😊 haluaisin ratsastaa, mutta lähin talli on Kuusamossa ja vanhemmat eivät koskaan halua viedä sinne
saakka ☹ ”
”Olisi kiva, että olisi jotain liikuntaleirejä. Oppisi uusiakin taitoja.” (myös toive lajiesittelyille)
“Koululle jotain ette yläastelaisetkin saataisiin liikkeelle”
”Sallaan parempi leikkipuisto”
”Voisi olla enemmän leirejä ja urheilupäiviä.”

Opettajien ajatuksia Sallasta:
Toiminnallisen opetuksen lisäämistä arkeen. Perus liikkumisen taitojen opettamisen ohjausta.
Järjestää erilaisia tapahtumia, kuten esim. Paintball, frisbeegolf, laskettelua, K2camp
Yhteistyötä on jo nuorisotoimen kanssa
Kunnan tilaisuudessa tapasimme vapaaehtoistoimijoita urheiluseuroista, 4H:lta ja Sallan Näkövammaisten
järjestöstä. Sallan järjestöt toivoivat yhteisiä tapaamisia, järjestöfoorumia ja osaamisen lisäämistä
vammaisurheiluun- ja liikuntaan liittyviin asioihin. Kunnan puolesta järjestöjä ei kutsuta koolle säännöllisesti.
Sallan kunnan kehittämiskohteita
-matalan kynnysten liikuntakerhojen kehittäminen
-Järjestöjen ja koulun keskinäinen yhteistyö harrastemessujen avulla
-Järjestöfoorumi kuulemisen avuksi
-Vammaisurheilun ja soveltavan liikuntamahdollisuuksien kehittäminen
-Liikkuva koulu toiminnan kehittäminen

Savukosken kunta
Savukosken kunnassa on aktiivisia järjestötoimijoita kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen palveluiden lisäksi.
Yhteistyötä tehdään Pelkosenniemen kunnan kanssa liikuntapäivien järjestämisessä. Liikunnallista toimintaa
pääsee harrastamaan Korvatunturin Pallon lentopallojoukkueessa, tai yleisurheilua Savukosken Kuohussa.
Nuorisojärjestöistä partiolippukunta Korvatunturin Kävijät järjestää viikottaista ikäkausitoimintaa, retkiä ja
leirejä. Kunnassa toimii Vapaapalokunta ja MLL lapsiperheiden tukena.
Kuntaan perustetaan syyskauden aikana uusi liikuntakerho ja liikunnallisia leikkejä pidetään koulun
iltapäiväkerhotoiminnassa. Uudet iltapäiväkerhon ohjaajat kaipaavat ideoita ja opastusta omaan työhönsä.
Korvatunturin koululla on sisäilmahaasteita kuten muissakin Lapin alueen kouluilla. Lokakuussa 2018
julkistettiin tieto, että Savukoskelle rakennetaan uusi koulu. Tavoitteena on saada uusi koulurakennus
käyttöön kahden vuoden kuluttua. Koulun tiloja käyttää kaikki harrasteryhmät, joten päätös on tärkeä
harrastamisenkin kannalta.
Alla esiselvityskyselystä nousseita lajeja mitä Savukosken kylän lapset haluaisivat harrastaa
7.-9. lk
Mitä halutaan harrastaa
kuntosali, metsästys, nyrkkeily 2, miekkailu, kokeilla vesihiihtoa, jääkiekko, sulkapallo 3, tennis, yleisurheilu,
sähly
Liikuntapaikat
kuntosali 2, liikuntasali, jäähalli, leikkipuisto (Kuosku 2), palloilukenttä 2, kuntopuisto, frisbeegolfrata
Vapaa sana:
”Savukosken urheilukenttä kaipaa kunnostusta, siellä olisi mukava juosta tai hypätä korkeushyppyä”
”Urheilen enimmäkseen Sodankylässä.” (matkaa 90 km suunta)
3.-6.lk
Mitä halutaan harrastaa
uinti, sähly 2, liikuntakerho, jalkapallokerho 5, laskettelu 2, voimistelu 2, pituushyppy, ratsastus, jääkiekko,
lentopallo
Perheen kanssa
uinti 2, laskettelu, juoksu, metsässä kävelyä, retkeily, koiran ulkoilutus, koiranäyttelyt, kalastus, jalkapallo 2,
kävely
Liikuntapaikat
uusi jalkapallokenttä 3 (ei hiekka), liikuntapuisto, laskettelurinne, uusi urheilukenttä, superpark,
ratsastustalli, keilahalli, luistelupaikka 2, lentopallokenttä

Vapaa sana:
”Haluan pidemmät välitunnit.”
”Liikunta on kivaa.”
”Tykkään kylästäni.”

Kemijärven kaupunki
Kemijärven kunnassa liikunnan harrastamismahdollisuudet ovat hyvät. Sisäliikuntahalli, kuntosali, jäähalli ja
uimahalli ulkokentät tarjoaa palvelut kuntalaisille. Järjestöjen tapaamisessa kuultiin Kemijärven Kiekon,
Kemijärven Kaiun, Kemijärven Urheilijoiden ja kunnan liikuntatoimen kuulumisia ja toiveita liikunnan
lisäämiseen. Uinnin harrastamisessa ohjaajapula on suuri ja sen vuoksi seura ei voi ottaa enempää jäseniä.
Muissakin seuroissa pätevien ohjaajien vaje heijastuu suoraan seuran jäsenmäärään. Kemijärven Kiekko on
saanut sparrausapua taitovalmennukseen Santasportin/Rovaniemen Kiekon kautta ja pienimutoinen
akatemiatoiminta järjestyy koulun kanssa yhteistyössä. Kiekkoilijoilla sisältyy koulun yhteyteen kolme
aamuharjoitusta viikossa. Jalkapallo toinen iso laji mitä voi harrastaa Kemijärven Pallo -55 seurassa.
Kemijärven suurin haaste on koota seuratoimijat yhteen säännöllisin väliajoin, koska yhteisiä tilaisuuksia ei
ole. Kunnassa on toiveena perustaa järjestöfoorumi missä toimijat yhdessä suunnittelevat toimintaa ja ovat
asiantuntijana kunnan liikunnan- ja vapaa-ajan päätösten teossa. Tärkeänä pidetään järjestömessujen
kehittämistä ja laajentamista yhdessä koulujen ja järjestötoimijoiden välillä.

Pohdinta ja tulevien toimenpiteiden tarkastelua
Alakouluikäisten suhtautuminen koululiikuntaan oli pääosin positiivista ja suurin osa viettikin välitunteja
pelaten erilaisia pelejä. Koulun jälkeiseen kerhotoimintaan alakouluikäiset osallistuivat aktiivisemmin kuin
yläkoululaiset. Tulevat toimenpiteet tulisi keskittää vähän liikkuvien liikunnan lisäämiseen ja liikunnallisen
kerhotoiminnan mahdollistamiseen koulupäivän jälkeen.
Esiselvityshankkeen kyselyssä yläkouluikäisten oppilaiden toiveissa oli saada omalle paikkakunnalle
liikuntalajikokeiluja ja kaikille avoimia harrastekerhoja. Tämä toimenpide olisi tärkeä joka kunnassa, vaikka
olisikin tarjolla urheiluseuratoimintaa. Yläkouluikäiset nuoret kokevat kynnyksen korkeaksi tulla mukaan
urheiluseuratoimintaan, jos eivät ole olleet mukana alusta asti. Tämän vuoksi matalan kynnyksen
harrasteryhmät lähellä omaa koulua auttaisivat pääsemään mukaan harrastamisen pariin.
55% yläkoululaisista arvioi kuluttavansa ruudun äärellä (puhelin, tietokonepelit ja TV) 3-5 tuntia päivässä ja
20% vastaajista arvioi viettävänsä ruudun äärellä yli kuusi tuntia päivässä. Syrjäkylillä asuvien nuorten yksi
tärkeä verkostoitumisen väline on nettiyhteisöt, mikä antaa mahdollisuuden kuulua ryhmään asuinpaikasta
riippumatta. Kyselyn tuloksiin vedoten ruutuajan suuri tuntimäärä nuoren päivittäisissä toiminnoissa
osoittavat suuntaa tilanteen vakavuudesta ja passiivisen elämäntapaan kasvamisesta.
Esiselvityksen tulokset antoivat selkeää suuntaa siitä, että liikuntaa toteuttavat järjestöt tarvitsevat tukea
vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Yhteistyötä tulee vahvistaa kuntien liikunta- ja
vapaa-aikatoimien, koulujen ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen kanssa. Pitkien välimatkojen päässä olevat
kunnat ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä lähikuntien kanssa. Tätä kautta saadaan monipuolisempaa
toimintaa lapsille ja nuorille kurssimuotoisesti.
Tulokset kertoivat, että vapaaehtoistoimijat tarvitsevat järjestöjohtamiseen, ohjaukseen ja valmentamiseen
lisää osaamista. Osaavat ohjaajat takaavat laadukkaan toiminnan ja mahdollistavat myös koulujen
liikuntakerhojen järjestämisen. Esiselvityshankkeessa vapaaehtoistoimijoilta nousi toive saada tukea
avustusten hakemiseen, sillä ne koettiin hankalina ja byrokraattisina sekä pienille seuroille vaikeasti

haettavina. Myös talousosaamisen lisäämiseen ja yhteisiin
järjestötapaamisissa.

koulutuksiin

oli toivetta kaikissa

Lasten ja nuorten harrastaminen koetaan tärkeäksi myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tavoitteena on,
että jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa. Jokaisen lapsen ja nuoren harrastamisen mahdollistamisen
tavoite näkyy esimerkiksi harrastustakuussa. Harrastustakuulla tavoitellaan lasten ja nuorten aktivointia
siten, että jokaisella olisi vähintään yksi harrastus. Nuorisopassilla lapset ja nuoret voivat kokeilla ilmaiseksi
liikuntalajeja ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. Suunnitteilla on myös sovellus, joka tunnistaisi
harrastustarpeita ja – tarjontaa. Tavoitteena on levittää vastaavanlainen passi valtakunnallisesti ympäri
Suomea. Lapin Liikunta on tulevan Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -hankkeen myötä toteuttamassa
harrastustakuun täyttymistä yhteistyössä kuntien, paikallisten urheiluseuratoimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Kuva OKM:n tiedotteesta 27.3.2017.

5. Allekirjoittajat ja päiväys
Loppuraportti tehty Rovaniemellä 8.11.2018

Suvi Karusaari
Lapin Liikunta ry
Hankekoordinaattori
Liikunnasta Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshanke

Liite 1: 0-2 luokkalaisten piirroksia. Aiheeksi annettiin piirtää lempi liikuntaleikki-, tai peli. Kuvassa tuli näkyä
kenen kanssa leikitään, mihin leikki sijoittuu ja mitä välineitä leikkiin tarvitaan.

Luistelemassa kaverin kanssa

