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Tilaisuuden ohjelma
9.00-9.30 Ajankohtaiset EU-asiat ministeriön näkökulmasta

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, OKM
kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, OKM

9.30-10.15 EU Sport -hankeraportti 2017–2020 ja EU-hankeosaajien 
koulutusprosessi 2021-

Erityisasiantuntija Timo Hämäläinen, PLU, liikunnan aluejärjestöt
Hankekoordinaattori Anni Kettunen

Tauko

10.30-11.00 Ajankohtaiskatsaus EU-politiikkaan liikuntajärjestönäkökulmasta

Apulaisjohtaja Heidi Pekkola, Euroopan olympiakomiteoiden EU-
toimisto 

11.00-11.15 Erasmus+ Sport -tietoisku

Vastaava asiantuntija Terhi Liintola, Opetushallitus



Ajankohtaiset EU-asiat 

ministeriön näkökulmasta
Liikunta- ja urheiluyhteisön EU-aamukahvit 23.11.



Ajankohtaista EU:ssa

• EU:n agendan keskeisenä teemana edelleen korona ja sen vaikutukset
jäsenvaltioihin - joulukuun Eurooppa-neuvoston keskeinen asia.

• Brysselissä rajoitukset edelleen voimassa mm. rajoitetuissa
kokousjärjestelyissä. Keväälle Ranska suunnitellut pj-kaudellaan paluuta
normaaliin.

• Agendalla jatkavat myös von der Leyenin komission isot teemat eli
vihreät siirtymät ja digitalisaatio - eivät vielä ole suoraan vaikuttaneet
urheilusektorille.

• Ranskan PJ-kaudella kuitenkin vihreä urheilu prioriteettiteemana ja
mahdollisesti myös EU Sport Forumin agendalla.
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Ajankohtaista EU:ssa

• Neljäntenä teemana EU:n globaaliyhteistyö; perinteisen Länsi-Balkan ja Itäisen
kumppanuuden yhteistyön lisäksi kiinnostus lisääntynyt sekä Afrikkaan että
USA:n ja Kiinan suuntaan.

• Urheilussa Erasmus+ sportin kautta on jo tehty lähialueyhteistyötä ja urheilu
mukana Kiinan kanssa käytävässä dialogissa, mutta tulevina vuosina
hankeyhteistyötä kolmasmaayhteistyö on tarkoitus ottaa tiiviimmin osaksi
Erasmuksen hankeyhteistyötä.

• Ensi vuodelle komissio on tehnyt aloitteen European Year of Youth 2022
teemavuodesta. Valmistelut ovat vielä kesken, mutta ajatuksena on, että tuodaan
esiin nuorten ääntä ja edistetään nuorten mahdollisuuksia.

• Tarkoituksena on järjestää erilaisia tapahtumia, lisätä tiedotusta ja edistää
tutkimusta tulevien toimenpiteiden perustaksi. Toteutuksessa järjestöt ovat
keskeisessä roolissa, myös liikunta- ja urheilujärjestöt voivat osallistua.
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Urheilutyöryhmän 

kuulumiset (working

party on sport)



Urheilutyöryhmä Slovenian PJ-kaudella

• Vastuuhenkilö EU-asioissa liikunnan vastuualueella 

kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi 1.10 alkaen(Heidi 

Sulanderin sijaisena)

• Lisäksi vastuullani liikuntaa koskeva säädösvalmistelu ja liikunnan 

kokonaisuuteen liittyvät juridiset kysymykset 

• Erasmus+ ja EU-rakennerahastot liikunnan osalta
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Urheilutyöryhmä Slovenian PJ-kaudella

• Urheilutyöryhmässä on valmisteltu syksyn aikana päätelmiä
elinikäisestä liikunnasta sekä päätöslauselmaa eurooppalaisen
urheilumallin keskeisistä piirteistä

• Elinikäisen liikunnan osalta päätelmien taustalla ovat neuvoston
suositus terveyttä edistävästä liikunnasta sekä aiemmat aiheeseen
liittyvät neuvoston päätelmät. Päätelmät perustuvat urheilun
työsuunnitelmaan vuosille 2021-2024.

• Päätelmissä esitetään fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnallisia ja
terveyshyötyjä ja korostetaan monitoroinnin merkitystä tilanteen
kartoituksessa sekä pohjana kehittämistoimille. Esimerkkinä mainitaan
myös kansallisen tason säännölliset väestön, erityisesti lasten ja nuorten
fyysisen aktiivisuuden mittaukset.
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Eurooppalaisen urheilumallin keskeiset piirteet

• Päätöslauselmassa todetaan eurooppalaisen urheilun järjestäytymisen perustuvan
yhdistymisvapaudelle sekä arvoille, kuten urheilun eri tasojen välinen solidaarisuus,
oikeudenmukaisuus, integriteetti, avoimuus, sukupuolten tasa-arvo ja hyvä hallinto.

• Arvopohjaisen järjestäytyneen eurooppalaisen urheilun piirteitä ovat autonomisuus,
demokraattisuus, alueellisuus sekä pyramidirakenne käsittäen tasot ruohonjuuresta
ammattimaiseen urheiluun ja niin seura- kuin maajoukkuetason kilpailut ja sisältäen
mekanismit, joilla varmistetaan taloudellinen solidaarisuus ja kilpailujen reiluus ja
avoimuus

• Päätöslauselmassa jäsenvaltioita, komissiota ja urheiluliikettä kehotetaan tukemaan
EU:n lainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti urheilun eurooppalaisen
mallin keskeisiä piirteitä, joita ovat yhdistymisvapaus, pyramidirakenne, nousu- ja
putoamismahdollisuuden sisältävät avoimet sarjat, ruohonjuuritason huomioon ottava
toimintatapa ja solidaarisuus, rooli kansallisen identiteetin muodostumisessa,
yhteisöjen luominen ja vapaaehtoistoimintaan perustuvat rakenteet sekä sen
sosiaaliset, koulutukseen, kulttuuriin ja terveyteen liittyvät tehtävät.
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• Päätelmät ja päätöslauselma tarkoitus hyväksyä koulutus-, nuoriso-, 

kulttuuri- ja urheiluneuvostossa 29.-30.11.2021.

• Lisäksi neuvostossa ministerit keskustelevat urheilijoiden 

kaksoisurista

• Ranskan PJ-kaudella 1/2022 teemaana ennakkotietojen mukaan 

kestävä urheilu, josta tavoitteena hyväksyä päätelmät huhtikuun 

neuvostossa

• Lisäksi komission suunnitelmissa on järjestää EU Sport Forum 

toukokuussa 2022 Ranskassa.   
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Euroopan neuvosto ja 

UNESCO

#bibendum #adipiscing



Euroopan neuvoston ajankohtaiset 1/3

• European Sports Charter 13.10.2021 

• https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter

• Article 4 – The sports movement 

1. Non-governmental, non-profit sports organisations, bound by the requirements and limits imposed on them by 
legislation in accordance with international standards.

2. The development of the voluntary ethos and movement in sport should be further encouraged. Public authorities and 
the sports movement should maintain framework conditions that favour the active involvement of volunteers in sport.

3. Sports movement organisations fully enjoy the freedom of association enshrined in the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms. They enjoy autonomous decision-making processes and should choose 
their leaders democratically in accordance with good governance principles. 

4. Sports movement organisations earning revenue from the sports entertainment market should be committed to 
financial solidarity between high-level sport and grassroots sport, among different sports and across all regions of the 
world.

10 | 23.11.2021

https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter


Euroopan neuvoston ajankohtaiset 2/3

• Child Safeguarding in Sport (CSiS)

• Conclusions of the Council and of the Representatives of the 
Governments of the Member States meeting within the Council on 
safeguarding children in sport (Council of the EU, 2019)

• The Recommendation of the Council of Europe on gender 
mainstreaming in sport (2015),

• The Council of Europe Convention on the protection of children 
against sexual exploitation and sexual abuse (Lanzarote Convention, 
2007)

• The Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence (Istanbul Convention, 2011)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XG1212(01)&qid=1606317759642&from=EN
https://rm.coe.int/16804c9dbb
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210


Euroopan neuvoston ajankohtaiset 3/3

• Guidelines on Integrity in Sport - Kazan Action Plan (KAP): 
16809f321d (coe.int)

• Macolin Convention The Convention on the Manipulation of Sports 

Competitions (the Macolin Convention) (coe.int)

• Saint-Denis Convention Safety, Security and Service (the Saint-

Denis Convention) (coe.int)

• Anti-Doping Convention Anti-Doping (coe.int)
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https://rm.coe.int/sports-integrity-guidelines-action3-kazan-action-plan-en/16809f321d
https://www.coe.int/en/web/sport/t-mc
https://www.coe.int/en/web/sport/safety-security-and-service-approach-convention
https://www.coe.int/en/web/sport/anti-doping-convention


UNESCO

• Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport 

(CIGEPS) Intergovernmental Committee for Physical Education and 

Sport (CIGEPS) (unesco.org)

• Fit for Life: using sport to drive health, education and equality 

outcomes (unesco.org)

• International Convention Against Doping in Sport International 

Convention against Doping in Sport (unesco.org)

13 | 23.11.2021

https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/cigeps
https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/fitforlife
https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/convention


KIITOS



EU-aamukahvit 23.11. 

Hanke-esimerkit

Hankekoordinaa*ori
Anni Ke*unen
annimaria.ke*unen@gmail.com
0408356536



Huomionarvoisia asioita:
- Toteu*ajataho
- BudjeD ja julkinen tuki

- Hankkeen kesto
- Hankkeen kuvaus

v Selvityksen lii*eenä hankelistaus, jonka 
avulla voi tutustua vuosien 2017-2020 
liikuntaa edistäneisiin hankkeisiin

Hanke-esimerkit toimivat oivana apuvälineenä 
omassa hankesuunni4elussa!  



LYHYESTI HANKKEIDEN TRENDEISTÄ

KORONAN VAIKUTUS:

- Uudet toimintamuodot ja –tavat (etä, digitalisaaOo) 

- Luontoliikunta (reiOt, toiminnan järjestäminen)

LAJEJA, JOTKA NOUSIVAT ERITYISESTI ESIIN:
- Ampumaurheilu, moo*oriurheilu, hevosurheilu

+ luontoliikunta



Esimerkkejä Leader-ryhmien rahoiFamista liikuntaa
edistäneistä hankkeista vuosina 2017-2020 

h*ps://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot



Harrastemahdollisuuksien ja olosuhteiden edistäminen



SUUNNISTUSKARTTAHANKE 

Toteu*aja: RasO-Kurikka r.y. 

Julkinen tuki: 1 865,60 

Hankkeen budjeD: 2 870,15 

Hankeaika: 01.11.2019-31.12.2021 

”Hankkeessa toteutetaan Ras--Kurikan toiminta-
alueelle uusista maastoista uusia suunnistuskar4oja, 
uudelleen kartoitetaan ja digitalisoidaan 
kokonaisvaltaises- vanhoja suunnistuskar4oja, sekä
hankitaan kar4ojen ajantasaistamista varten uudet 
kartoitusohjelmat (Ocad19) sekä maastokäy4öön
soveltuvaa lai4eistoa niihin. Tavoi4eena on parantaa 
alueen suunnistusmahdollisuuksia, kannustaa ihmisiä
liikkumaan luonnossa, ope4aa lapsia ja nuoria 
suunnistamaan sekä mahdollistaa monipuolises- 
luonto- ja suunnistustapahtumien järjestäminen. 
Hankkeen toiminta-alueena on Kurikka. 
Kohderyhmänä on alueen asukkaat sekä
suunnistuksen harrastajat ja matkailijat."

Kuva: h*ps://rasOkurikka.net/wp-content/uploads/2020/10/kylavuori.jpg



KIIPEILYMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN
RIIHIMÄEN SEUDULLA 

Toteu*aja: Riihimäen kiipeilijät ry 

Julkinen tuki: 16 494 

Hankkeen budjeD: 27 490 

Hankeaika: 01.03.2018-28.02.2019 

”Riihimäen Kiipeilijät ry:n ylläpitämän kiipeilykeskuksen kehi4ämiseen tähtäävä
investoin-hanke. Riihimäen kiipeilykeskus Rocklands on kaikille avoin liikuntapaikka, joka 
on auki kuutena päivänä viikossa. Asiakaskunta koostuu lapsista, nuorista ja aikuisista ja 
kaikkien ikäryhmien tarpeet on huomioitu hallin ylläpidossa. Hallia kehitetään ja 
ylläpidetään erilaisten käy4ömaksujen avulla. Olemassa olevien kiipeilyseinien 
monipuolisuu4a lisätään laajentamalla kiipeilyhallia naapurihallin puolelle parvi-laan. 
Uuteen -laan rakennetaan n. 45 m2 alalle lisää kiipeilyseinää, jotka täydentävät olemassa 
olevien seinien monipuolisuu4a ja lisäävät hallin kapasiteNa suuremmille 
harrastajajoukoille. Lisäksi vanhalle puolelle rakennetaan n. 7 m korkea köysikiipeilyseinä, 
mikä varustetaan kahdella automaaNsella varmistuslai4eella."



ULKOSALIBANDYKENTÄN RAKENTAMINEN 

Toteu*aja: Ähtärin Pallo Haukat SBS ry 
Julkinen tuki: 26 000 
Hankkeen budjeD: 40 000 
Hankeaika: 01.05.2020-30.06.2020 

”Alueelta puu4uu ulkosalibandyken4ä ja lajin harrastus 
on lisääntynyt todella huoma4avas- kahden viime 
vuoden aikana. Ähtärin Pallo Haukat SBS ry:llä on 5 
joukkue4a pelaamassa Pohjanmaan alueen sarjoissa, 
sekä lisäksi eskarisäbä toimintaa. Tällä hetkellä ainut 
paikka pelata on Ähtärin Liikuntahalli. ”



VUOHIMÄEN 
AMPUMARATA 

Toteu*aja: Kyrkslä* Sky*eförening rf

Julkinen tuki: 59 795,17 

Hankkeen budjeD: 268 501 

Hankeaika: 1.4.2019-31.12.2021 

”Vuohimäen ampumaradan ensimmäisten vaiheiden toteutus. 
Hankkeessa toteutetaan 50 metrin ulkorata pienoiskiväärille ja 
pistoolille. Hankkeeseen kuuluu alueen teiden ja maanalaisten 
putkien ja kaapeleiden toteutus sekä radalle suunnitellut 
rakennukset ja rakenteet, lisäksi alue aidataan. Rakennukset 
käsi4ävät ampumakatoksen sekä taululaitesuojan. Hank- keeseen
kuuluu lisäksi ylä- ja sivukulissit. Toteu- tukseen sisältyy myös
aluevaraus myöhemmin toteute4avaa pistoolirataa ja 
ampumahallia (ei hankkeessa) varten. Selvitetään myös kunnan ja 
viereisen maa-alueen vuokranneen toimijan kanssa mahdollisuudet 
o4aa lajivalikoimaan ampumahiihto, -juoksu ja vastaavat lajit."



Toiminnan organisoinP



MOUKARIKARNEVAALIEN KEHITTÄMINEN 

Toteu*aja: KausOsen Pohjan-Veikot ry 

Julkinen tuki: 7 932,48 

Hankkeen budjeD: 9 915,60 

Hankeaika: 01.04.2018-31.12.2018 

• ”Leiri- ja kisatapahtumien uudistaminen sekä toimintakäsikirjan luominen 
tapahtumajärjestelyjen helpo*amiseksi. Leirien ja kisatapahtumien taustalla 
toimii paljon talkoolaisia sekä uusia työntekijöitä, joiden työskentelyä
toimintakäsikirja helpo*aa. Moukarikarne- vaalit järjestetään 20. kerran tänä
vuonna ja kaipaavat uudistuksia toimintaansa ja kisaorganisaaOoon. 
Tavoi*eenamme on tapahtumien laadukas järjestäminen myös seuraavina 20 
vuotena. Toimintäkäsikirjan ohjeistuksia sovelletaan käytäntöön
Moukarikarnevaaleilla ja tulevaisuudessa, uuden kentän valmistu*ua, myös
muiden isompien kisajärjestelyiden hoitamiseksi ja läpi viemiseksi. 
Toimintakäsikirjaa voidaan soveltaa myös muiden lajien tapahtumajärjestelyyn.”



ILO - INNOLLA LUONNOSTA 
OSALLISTUEN 

Toteu*aja: Konneveden 4H-yhdistys r.y. 

Julkinen tuki: 37 218,78 

Hankkeen budjeD: 43 786,80 

Hankeaika: 01.01.2020-31.07.2022 

”Hankkeen tavoi4eena on edistää Konnevedellä nuorten osallisuu4a ja luontosuhde4a 
nuoria innostavin tavoin Hankkeen myötä nuoret oppivat lisää muun muassa 
lähiruoasta, luontoliikunnasta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan 
toimintaan. Hankkeen tavoi4eena on luoda pitkäjänteisiä yhteistyörakenteita
paikallisten yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille. Toiminnoissa tuodaan näkyväksi
paikallisten yhdistysten ja järjestöjen harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetään näiden
yhteistyötä. Hankkeen kantavia teemoja ovat posi-ivisuus, läsnäolo, op-mismi, omien 
vahvuuksien löytäminen ja yhteistyö."



VILLI KORTTI:

Joogaohjaus/Anja Karvonen
Julkinen tuki: 3172
KokonaisbudjeK: 0
Hakemustyyppi: Yritystuki
Hankeaika: 24.11.2019-22.04.2022

Hankkeen kuvaus: Haetaan kokeilurahaa maaOlan yhteyteen laajenne*avaan 
toimintaan joogaohjaukselle.



Esimerkkejä ELY-keskusten rahoiFamista liikuntaa
edistäneistä hankkeista vuosina 2017-2020 



KENTTÄ KYLÄLLE 2 

Toteu*aja: Savitaipaleen Urheilijat ry 
ELY-alue: Kaakkois-Suomi 
Julkinen tuki: 255 000 
Hankkeen budjeD: 340 000 
Hankeaika: 3.4.2019-31.12.2020 

”Savitaipaleen Urheilijoiden tarkoituksena on rakentaa Savitaipaleen Jäähallin viereen edellisellä
ohjelmakaudella rakennetun tekonurmikentän yhteyteen juoksuradat, hyppypaikat ja 
kuulantyöntöpaikka. Hanke on ajankohtainen, koska Savitaipaleella ei ole kunnollista yleisurheilijoille 
tarkoite4ua harjoi4elupaikkaa ja alueen nuoret harrastajat joutuvat kulkemaan Lappeenrantaan 
harjoi4elemaan. Ken4ää tullaan hyödyntämään myös koululaisten liikunnan opetuksessa, mistä
ajasta seura veloi4aa ken4ämaksuja. Muina aikoina ken4ä on vapaas- alueen asukkaiden 
käytössä."



YHDISTYKSISTÄ
HYVINVOINTIA 
Toteu*aja: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry 

ELY-alue: Pohjois-Pohjanmaa 

Julkinen tuki: 322 000 

Hankkeen budjeD: 322 000  (Huom! 100% tukitaso)

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021 

”Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt sekä koko 
elämänkaaren laajuudella Pohjois-Pohjanmaan asukkaat. Hankkeessa tarjotaan yhdistyksille 
yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia (johto, talous, verotus, ohjaus ja yhteisöllisyys) 
sekä kehi*ämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta, yhdistysten keskinäinen sekä
yhdistyksien ja kunOen välinen yhteistyö kehi*yy ja paranee. Yhtenä isona tavoi*eena on 
liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen 
liikuntatoimintoja koko elämänkaarelle sekä yhdistystoimijoiden ja ohjaajien koulutusta tarpeiden 
mukaisesO kehi*ämällä ”Liikkuva Pohjois-Pohjanmaa” -malleja. Yhdistyksien halutaan huomioivan 
liikunnallinen elämäntapa ja oma roolinsa paikallisena akOvoijana. Näitä akOvoivia toimenpiteitä
voivat olla toteu*amassa siis muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat."



Esimerkkejä rakennerahastoista (ESR, EAKR) tukea saaneista
liikuntaa edistäneistä hankkeista vuosina 2017-2020 



EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO 
ELI EAKR

Usein kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeita



HARRASTUSPASSI

Toteu*aja: HALTU OY 
ELY-alue: Keski-Suomi 
Julkinen tuki: 134 400 

Hankkeen budjeD: 268 800 
Hankeaika: 31.12.2019-31.8.2021 

”Harrastuspassi on nuorille suunna4u 
mobiilisovellus, josta nuori löytää alueensa 
maksullisen ja maksu4oman harrastustarjonnan 
sekä erilaisia etuuksia ja nuoren omiin 
kiinnostuksen kohteisiin perustuvia 
harrastusideoita."



FRIBA - FRISBEEGOLFIN LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 
KESKI-SUOMESSA 

Toteu*aja: Jyväskylän AmmaDkorkeakoulu Oy 

ELY-alue: Pirkanmaa 

Julkinen tuki: 42 944 

Hankkeen budjeD: 61 350 

Hankeaika: 1.1.2017-31.10.2017

”Hankkeen tavoi4eena on selvi4ää frisbeegolfin liiketoimintapoten-aali 
Keski-Suomessa. Selvityksen kohteena ovat frisbeegolfin harrastajien 
palvelutarpeet, kenNen (49) nyky-lan kartoitus, matkailupalveluita 
tarjoavien yritysten haasta4elut sekä teknologian mahdollistama 
lisäarvo frisbeegolfiin. Tuloksena on osapuolten yhteinen raporN joka 
sisältää kehi4ämissuunnitelman liiketoiminnan edistämiseksi.” 



AMPUMAURHEILUKESKUKSEN PERUSINFRA 

Toteu*aja: Kiteen kaupunki 

ELY-alue: Pohjois-Karjala 

Julkinen tuki: 47 300 

Hankkeen budjeD: 102 850 

Hankeaika: 1.12.2019-31.12.2021 

”Tavoi4eena on rakentaa suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle -e-, sähkö-, 
-etoliikenneyhteydet ja muu tarvi4ava infra pysäköin-alueineen. Perusinfran 
rakentaminen luo väl4ämä4ömät edellytykset ratarakennelmien sekä toimintaa 
tukevien palvelupisteiden rakentamiselle ja käy4öönotolle. Ampumaurheilukeskus 
luo monipuoliset edellytykset ampumaurheilun ja metsästysammunnan
harrastamiselle ja kilpailutoiminnalle."



EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO ELI 
ESR

Usein koulutus-, akOvoinO-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeita



LIIKUNNALLISTEN ETÄTOIMINTAMUOTOJEN 
LUOMINEN JA PILOTOINTI POIKKEUSOLOISSA 

Toteu*aja: Puijo Wolley Juniorit ry 

ELY-alue: Etelä-Savo 

Julkinen tuki: 44 660

Hankkeen budjeD: 44 660

Hankeaika: 1.5.2020-30.9.2020 

”Hankkeen tavoi4eena on poikkeus-lanteessa ak-voida kaiken ikäisiä liikunnan 
lisäämiseen ko-oloissa tai kodin läheisyydessä. Tämän piloNhankkeen avulla 
saadaan luotua yleises- kopioitavissa oleva etäyhteyksiin perustuva malli, jota 
voidaan hyödyntää mm. vähä- varaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
yhteisölliseen osallistamiseen ja liikunnan kasva4amiseen. Samalla pilotoidaan
uutena toimintamallina koko seuratoimintaverkostolle etäyhteydellä
toteute4avat seuran info-laisuudet. Hankkeen konkreeNsena 
päätoimenpiteenä luodaan etäyhteyksiin perustuva vuorovaikutusperustainen 
liikunta-alusta."



Naiset vaikuFajina 
liikunnan pelikenPllä

Toteu*aja: Suomen Olympiakomitea ry

Julkinen tuki: 181 610,00

Hankkeen budjeD: 211 610,00

Hankeaika: 15.4.2019-14.4.2021

”Naiset vaiku4ajina liikunnan peliken-llä -hankkeen tavoi4eena on vahvistaa naisten 
johtamisosaamista ja kasva4aa heidän määräänsä urheilu- ja liikuntajärjestöissä niin 
luo4amustehtävissä kuin toimihenkilöinä. Hanke jatkaa samannimisen piloNhankkeen 
koulutukselle luomaa pohjaa. Hankkeen aikana järjestetään kaksi koulutuskokonaisuu4a, joissa 
koulutetaan yhteensä 60 liikunnan ja urheilun parissa olevaa naista ympäri maata johtamis- ja 
tasa-arvoasioissa. Heistä jokainen saa oman mentorin. Tietoisuuden ja osaamisen kehi4ämisen 
lisäksi koulutukset edistävät osallistujien verkostoitumista. Hankkeen aikana kootaan julkaisu, 
johon kootaan -etoa tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa, kuvataan 
johtamiskoulutusmalli sekä muita hankkeen yhteydessä toteute4uja hyviä käytäntöjä. Hankkeen 
koulutuskokonaisuudesta saadaan luotua malli, jota voidaan hyödyntää paitsi Suomen 
Olympiakomitean, myös muiden tahojen koulutuksissa, joiden tavoi4eena on parantaa tasa-
arvoa.”

Kuva: h*ps://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/naiset-vaiku*ajina-liikunnan-pelikenOlla/



HYVÄ -hanke, 
hyvinvoiva 
Vieremä

Toteu*aja: Vieremän kunta

Julkinen tuki: 165 567

BudjeD: 206 959

Hankeaika: 1.8.2020-31.7.2023

”Hanke tähtää Vieremällä työssäkäyvien fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen sekä vahvempaan osallisuuteen. Hanke nopeu4aa 
työntekijöiden henkistä ja fyysistä toipumista koronakriisin passivoivista vaikutuksista. 
Hankkeessa palkataan yksi hanketyöntekijä, jonka tehtävänä on yhteistyössä yritysten, 
yhdistysten, kuntalaisten ja kunnan kanssa järjestää työkyvyn sekä fyysisen-, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehi4ämiseen tähtäävää toimintaa. Hankkeen 
lopputuloksena syntyy vähiä resursseja tehokkaas- yhdistävä pysyvä toimintamalli 
edellä maini4uun toimintaan. Lisäksi hankkeessa järjestetään aihepiiriin lii4yviä 
luentosarjoja, -etoiskuja ja kokeiluja esimerkiksi oikeaan ravitsemukseen, 
painonhallintaan, päihteisiin ja hyvinvoinnin seurantaan lii4yen. Hankkeen aikana on 
tarkoitus kehi4ää ja vakiinnu4aa Vieremälle hyvinvoin-- ja liikuntafoorumi, joka 
mahdollistaa kuntalaisten suoran vaiku4amisen ympäristöönsä.”



Selvityksen liiFeenä
on hankelistaus, jossa
on listaFuna kaikki
vuosina 2017-2020 
toteutetut liikuntaa
edistävät hankkeet



Kiitos! J
Kysymyksiä, palaute*a, ajatuksia yleisesO ym. saa lai*aa sähköposOlla tai puhelimitse! 

YhteysOedot ensimmäisessä diassa.



Ajankohtaiskatsaus EU-politiikkaan

liikuntajärjestönäkökulmasta

EU-aamukahvit

23.11.2021

Deputy Director Heidi Pekkola

EOC EU Office



EOC EU –toimiston partnerit



Mitä me teemme?



Mitä me teemme?

Edunvalvonta –“Approaching the right people at the right time with the 

right topic”



Mitä me teemme?

Projects

Information

Seminars



Ajankohtaiset liikuntapoliittiset aiheet



Tämän hetken aiheita

European Sport 
Model

State Aid

VAT / Tax 
exemption

Athletes rights

Dual careers

Skills / Qualifications

Energy & 
climate

Environment

Media rights / 
Piracy / 

Broadcasting

Digitalisation

Good 
governance / 

Integrity

COVID recovery

Human rights

Gender 
equality

Youth

Volunteering

Safe sport

Inclusion

Antidiscrimination

Physical 
activity

Health

Sport 
diplomacy

Enlargement policy 
/ Neighbourhood

Development

SPORT POLICY



EU:n kilpailupolitiikka ja eurooppalainen urheilumalli

Mikä taho voi järjestää

kilpailuja/urheilutapahtumia

ja millä ehdoilla?

Yksittäisten urheilijoiden

oikeudet vs. kollektiivinen

urheilun kehitys

Lajiliittojen oikeus päättää

oman lajinsa säännöistä, 

kilpailukalenterista, 

turvallisuudesta

Urheilupyramidin tulevaisuus? Arvoperusta?



Muutama esimerkkitapaus
• Norjalainen alppihiihtäjä Henrik Kristoffersen ei saanut käyttää 

varusteissaan henkilökohtaista sponsoriaan, joka oli eri kuin 

Norjan hiihtoliiton sponsori

• Haastoi Norjan hiihtoliiton

• Liitto lopulta voitti perustellen, että heidän 

sponsorisopimuksestaan saadut tulot ovat tarpeen koko urheilun 

kehityksen tukemiseksi

toukokuu 2019

• Molemmat järjestöt järjestävät omia kilpailujaan - FIBA järjestää 

maajoukkueiden karsinnat - EuroLeague Euroliigaa

• Kilpailukalenteria koskeva kiista

• Suuri vaikutus maajoukkueen "vahvuuteen" riippuen siitä, ketkä 

pelaajista ovat "käytettävissä"

Ongoing

UEFA – Euroopan Superliiga

• EU-tuomioistuin selvittää, syyllistyikö Uefa asemansa väärinkäyttöön 

kieltämällä osallistumisen Superliigaan

• Superliigan tavoite on murtaa Uefan valta-asema eurooppalaisen 

jalkapalloilun kansainvälisten kilpailujen järjestäjänä ja säätelijänä

• Keväällä 2022 tuomioistuimen kuuleminen sidosryhmille

• Mahdollinen ennakkotapaus lajiliittojen roolista ja toimivallasta – päätös

mahdollisesti 2023

Ongoing



Mitä tarkoittaa eurooppalaiselle urheilumallille?

Rajoitusten tulee:
1. pyrkiä oikeutettuun

urheilutavoitteeseen

2. olla luontaisia urheilun 

toiminnalle

3. oltava oikeasuhteisia ja 

rajoitettu siihen, mikä on 

välttämätöntä

Kaupalliset
intressit

Integriteetti, terveys, 
turvallisuus, 

osallistuminen, 
rekrytoiminen, 

urheilulajin kehitys

Polittinen tuki eurooppalaiselle urheilumallille tärkeää



• Euroopan Parlamentin raportti: EU sports policy: assessment and possible ways forward

hyväksytään tänään

• Ei oikeudellisesti sitova, mutta Parlamentin visio EU:n liikuntapolitiikan tulevaisuudesta
• Muun muassa Euroopan urheiluviikko on alunperin idea Parlamentin aiemmasta raportista

• Vahva kannanotto mm.:

• Eurooppalaisen urheilumallin puolesta, tunnustaa ao. pääpiirteet ja niiden kehittämisen
• Arvot, vapaaehtoistoiminnalle pohjaava toiminta, solidariteetti, pyramidi, lajiliittojen rooli, 

urheilumeriitteihin perustuva nousu ja putoaminen

• Urheilun ja liikunnan EU-rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen

• Urheilun ja liikunnan valtavirtaistamiseen

• Ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon

PARLAMENTIN RAPORTTI LIIKUNTAPOLITIIKASTA

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318_EN.html


Green Deal



EU:n ilmastolaki ja politiikkatoimet

EU:n ilmastotavoite

• Päästövähennystavoite (1990 tasosta) 

vähintään 55 % vuoteen 2030 

mennessä

• 2050 – hiilineutraalius

EU:n ilmastolaki
• Astui voimaan 29.7.2021

• Päästövähennystavoitteet laillisesti sitovia

Fit for 55 
• Ehdotuspaketti ilmastoon liittyvän EU-

lainsäädännön ja -politiikkojen 

tarkistamiseksi/hyväksymiseksi.

• Päätavoite - yhdenmukaistaa EU:n lainsäädäntö 

EU:n tärkeimpien ilmastotavoitteiden kanssa.

• Koko paketista neuvotellaan seuraavien 

kuukausien/vuosien aikana (uusia ehdotuksia 

tulossa).



EU:n “Fit for 55” -valmiuspaketti



EU:n “Fit for 55” -valmiuspaketti

Liikkuvuus (työmatkat, urheilijoiden, seuran ja 

fanien matkustaminen)
• Vähäpäästöiset ajoneuvot

• Tankkausinfrastruktuuri

Nousevat (energian) hinnat
• Sekä moottori- että lämmityspolttoaineiden 

kuluttajahinnat todennäköisesti nousevat 

(päästökauppa sisältää liikenteen). 

• Vaikutus (uuden) urheiluinfrastruktuurin 

rakentamiseen – kalliimmat rakennusmateriaalit? 

(hiilen "tuontivero" + päästökauppa)

Liikuntapaikat ja toimistotilat
• Uusiutuvan energian osuus kasvaa

• Rakennusten (nykyisten ja uusien) energiatehokkuuden 

lisääminen

• 3 prosenttia julkisista rakennuksista kunnostettava 
vuosittain



EU:n liikuntapolitiikan aloitteet ja toimet – Green Sport

Urheiluministereiden työsuunnitelma 2021-2024: Green Sport

Green Sport prioriteettina tulevilla EU:n pj-mailla: Ranska, Tsekki,

Ruotsi

Peer Learning Activity: kestävä liikuntapaikkarakentaminen

Münchenissä, syyskuu 2021

Komission Expert Group “Green Sport” valmistelee suosituksia

liikuntapaikoista; urheilutapahtumista; kestävän kehityksen mukaisesta

jokapäiväisestä toiminnasta urheiluseuroissa ja -järjestöissä

EOC EU –toimisto:

► Ilmastowebinaarit KOK:n kanssa

Euroopan NOCeille ja partnereille
► Aktiivinen seuranta ja

tiedonvälitys
► Osallistuminen Expert Groupiin

Muita aloitteita:

► YK:n Sports for Climate Action 

Framework
► YK:n Race to Zero -kampanja

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero/who-s-in-race-to-zero#eq-20


Kemikaalilainsäädäntö

Mikromuovit ja tekonurmikentät

Lyijykielto - ampumaurheilu

Viraston ehdottamat vaihtoehdot komissiolle

1. Mikromuoveja saa edelleen käyttää jos on asiaankuuluvat

riskinhallintatoimenpiteet. Kolmen vuoden siirtymäaika.

TAI

2. Mikromuoveja ei enää saa käyttää täyteaineena. Kuuden vuoden

siirtymäaika.
Päätös ensi vuonna.

Ehdotus lyijyhaulien myynti- ja käyttökiellosta 

• Poikkeukset ampumaurheilulle mahdollisia, jos on olemassa erityisiä 

riskinhallintatoimenpiteitä. 

• Julkisen kuulemisen ensimmäinen kierros oli 24.9. asti. Nyt ECHA:n 

komiteat antavat lausuntonsa. Päätös rajoituksesta ehkä 2023. 



Sukupuolten tasa-arvo

• Korkealla Euroopan komission yleisellä prioriteettilistalla

• Urheilu mainitaan EU:n yleisessä tasa-arvostrategiassa

• Komission High Level Group on Gender Equality in Sport – Terhi

Heinilä mukana Suomesta

• Suositukset tulossa joulukuussa/alkuvuodesta

• Aiheina: osallistuminen, valmennus, johtopaikat, sukupuoleen

perustuva häirintä, media, talous ja palkkiot,

valtavirtaistaminen..

• Urheiluministereiden työsuunnitelmassa 2021-2024 ja Euroopan

Parlamentin raportissa prioriteettina

EOC EU –toimisto + EOC

► Osallistuminen High-Level 

Group:iin
► “GAMES”-projektihakemus: 

tasa-arvosuunnitelmien teko

NOC:eille. KOK + mm. Kari Fasting 

mukana
► Euroopan Olympiakomiteoiden

sääntömuutos 2020: 30% vähintään

naisia mukana -> 2021 valittiin 7 

naista 16:sta

► Turvallinen urheilu –seminaari

8.12. kaikille Euroopan NOC:eille

ja toimistomme partnereille



EU-rahoitus



MIKSI EU-RAHOITUSTA?

ERASMUS+ TUPLAANTUNUT BUDJETTI

URHEILULLA PAREMMAT MAHDOLLISUUDET SAADA 
RAHOITUSTA MYÖS ERASMUS+:n OHELLA MUISTA OHJELMISTA

EI-EU-MAILLA PAREMMAT MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA



LIIKUNNAN/URHEILUN MAHDOLLISUUDET ERASMUKSEN ULKOPUOLELLA

• Euroopan solidaarisuusjoukot: Nuoria vapaaehtoisia liikunta-/urheiluaktiviteetteihin solidaarisuuden
ja osallisuuden edistämiseksi

• Euroopan aluekehitysrahasto: Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistaminen urheilupalvelujen avulla + pienimuotoisesti liikuntapaikat. Vahva ilmasto- ja päästöjen 
vähentämisen ulottuvuus

-> Aktiivisuus kansallisella tasolla!

• Euroopan Sosiaalirahasto Plus: Edistää kaikkien yhtäläistä pääsyä osallistavaan koulutukseen, myös 
urheilun kautta

-> Aktiivisuus kansallisella tasolla!

• EU4Health: Healthy Lifestyle 4All -aloite terveyslukutaidon vahvistamiseksi ja terveellisten 
elämäntapojen ja terveellisten koulujen edistämiseksi.



KUMPPANUUSHANKKEET (COLLABORATIVE PARTNERSHIPS) 
2020 



PIENET KUMPPANUUSHANKKEET (SMALL COLLABORATIVE 
PARTNERSHIPS) 2020 



Kysymyksiä?



EOC EU Office

Avenue de Cortenbergh 71

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 73803 20

Fax: +32 2 73803 27

info@euoffice.eurolympic.org

www.euoffice.eurolympic.org
@EOCEUOffice

Heidi Pekkola

pekkola@euoffice.eurolympic.org

@h_pekkola

mailto:info@euoffice.eurolympic.org
http://www.euoffice.eurolympic.org/
mailto:pekkola@euoffice.eurolympic.org


Erasmus+ SPORT 

Rahoitusta liikunta- ja urheilusektorin  
eurooppalaiseen  yhteistyöhön

Terhi Liintola

23.11.2021

Erasmus+ kansallinen toimisto

Erasmus+ Sport yhteyspiste



Erasmus+ Sport 

(2014-2020) 

lyhyt yhteenveto edellisestä 
ohjelmakaudesta 

Erasmus+ Sport  

2021-2027

hankemahdollisuudet ja 

avustusmäärät

Vuoden 2022 
hakukierrokselle 

valmistautuminen

Opetushallituksen tuki ja 
neuvonta



Lähde: EU:n koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA



Suomalaiset koordinaattorit, joilla Erasmus+ Sport sopimus EACEA:n kanssa





Suomalaisia tahoja, jotka olleet mukana 1-2 Erasmus+ Sport hankkeessa kumppanina 2014-2020



ERASMUS+ SPORT 2021-2027  (470 milj. €)

• Kannustaa osallistumaan urheiluun 
ja terveyttä edistävään liikuntaan

• Edistää urheilun integriteettiä ja 
arvoja 

• Koulutuksen edistäminen 
urheilussa ja sen kautta 

• Torjuu väkivaltaa, rasismia, 
syrjintää ja suvaitsemattomuutta 
urheilussa EU:n urheilualan työsuunnitelma 2021-2024 

(EU Work Plan for Sport prioritites)



Erasmus+ Sport -
hankerahoitus

Yhteistyöhankkeet (cooperation partnerships)

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: vähintään 2 tahoa 2 maasta

EU-avustus: 30 000€ / 60 000 € 

• Kumppanuushankkeet: vähintään 3 tahoa 3 maasta
EU-avustus: 120 000€ / 250 000€ / 400 000€

Eurooppalaiset urheilutapahtumat (not for-profit)

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (I): 3-5 tahoa / 3-5 maata 200 000€

• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma (II): 6 tahoa / 6 maata 300 000€

• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa / 10 maata 450000€



Erasmus+ Sport hakumenettelystä

• Hankkeisiin voivat osallistua sekä  
yleishyödylliset organisaatiot että yritykset.

• Erasmus+ avustus perustuu ns. kiinteään 
korvaukseen (lump sum). Hakijat määrittelevät 
itse toiminnan. Toiminta ja tulokset arvioidaan. 

• Erasmus+ Sport avustuksesta maksetaan 70% 
ennen hankekauden alkua. Hankkeiden kesto 6 
kk – 3 vuotta. Ei edellytä omavastuuta.

• Myös ohjelmamaiden ulkopuoliset 
partneritmahdollisia, jos tuovat lisäarvoa ml. Iso-
Britannia.

• Sähköinen hakumenettely EU Funding ja 
tenders portaalin kautta. Eurooppalainen 
hankekilpailu. Haku keväisin. Hakemukset 
englanniksi.

• Opetushallituksen Erasmus+ Sport 
yhteyspiste neuvoo ja sparraa sekä 
järjestää maksuttomia 
neuvontatilaisuuksia. 

• Jokainen arvioitu hakemus pisteytetään 
(kaksi arvioitsijaa). Jokainen 
koordinaattori saa kirjallisen palautteen 
pisteineen hakemuksestaan. 



Opetushallitus neuvoo ja sparraa

• Hakuinfo vuoden 2022 Erasmus+ Sport -hakukierroksesta 9.12 klo 10-11

• Organisaation tarpeesta Erasmus+ Sport -hankkeeksi 10.12 klo 10–12

• Hakuinfo pientä kumppanuushanketta hakeville seuratoimijoille 14.12 klo 14-15

• Hakuneuvonta Erasmus+ Sport (hakemusmenettely) 11.1 klo 13-15

• Erasmus+ -hankesuunnittelu (rahoitussäännöt, toiminta) 3.2. klo 13-14

• Erasmus+ -hankesuunnittelu (vaikuttavuus ja tulosten levittäminen) 10.2 klo 14-15

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 23.2 klo 13-15 

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 2.3. klo 13-15

• Hakuklinikka / kyselytunti hakemusta valmisteleville 9.3. klo 13-15



Kiitos!
Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: https://www.oph.fi/erasmussport

Linkki Hakuwebinaarit -kaikki tilaisuutemme ovat maksuttomia 

Kysy lisää!

Terhi Liintola 

Terhi.liintola@oph.fi

puh. 0295 338 504

https://www.oph.fi/erasmussport
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/kohti-vuoden-2022-erasmus-sport-hakua-neuvontawebinaarit

