
Arctic Sport 
-verkosto
Alueellisella ja kansainvälisellä 
yhteistyöllä kohti liikunnallista ja 
elinvoimaista Lappia

#ArcticSportLapland arcticsport.fi



Alkuun interaktiivisuutta….

Kuinka tuttua EU-yhteistyö on sinulle asteikolla 1-5?

1 Ei yhtään …. 5 Tosi tuttua



Kuvat: Lapin materiaalipankki & Infogram

”From
health care
to care for 

health”



Liikunta-alan kehittäminen seuraavalla 
ohjelmakaudella

• Urheilu, liikunta ja hyvinvointialojen valtava potentiaali & globaali 
kilpailu

• Green Deal & digistrategia
• Älykäs erikoistuminen
• ”Market readiness”

• Suoran EU-rahoituksen painopisteissä korostuu entistä enemmän innovaatiot 
ja arvoketjut, jotka eivät ole kaukana markkinoille tulosta



Energiatehokas Arktinen Lumi
Liikunta ja urheilu koronaviruksen 
aikana ja sen jälkeen

SportBusiness



Taso 1:
Alueellinen yhteistyö 

kaiken pohjana



Yhteistyössä on voimaa
”We are not keeping secrets during covid-19”
- Dieter Hagleitner, Intersport Austria

”We don’t want one shop open on the main street, we
want all shops open”
- Steve Haake, Sheffield University*

• Sektorit ylittävä yhteistyö
• Knowlegde triangle –malli

Taso 1 | Alueellinen yhteistyö

Loppukäyttäjä

Yritys Tutkimusorganisaatio

*Sports & Vitality in post-COVID19 Economy –
webinaarin esitykset

https://epsi.eu/news/more-than-100-people-at-webinar-sports-vitality-in-post-covid19-economy/


Taso 1 | Alueellinen yhteistyö



Taso 1 | Alueellinen yhteistyö



Miten pääsee mukaan?
• Nettisivuilla ilmoittautuminen postituslistalle ja tietoa tapahtumista

https://arcticsmartness.eu/arcticsport/
• Tietoa tapahtumista myös uutiskirjeessä

• Miten saadaan enemmän toimijoita mukaan toimintaan ja hankkeisiin?
• Resurssien yhdistäminen: isot ja pienet yhdessä
• Tiedonjako!

 Kansainvälisessä yhteistyössä on tärkeää näyttäytyä yhtenäisenä 
rintamana

Taso 1 | Alueellinen yhteistyö

https://arcticsmartness.eu/arcticsport/
https://us3.campaign-archive.com/?u=7cb1a7b6649adfe20f5b5ab22&id=edf670f76c


Taso 2:
Yhteistyöverkostot auttamassa 

eteenpäin



ClusSport

Lisätietoa: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sport

Taso 2 | Alueidenväliset kumppanuudet

• Alueidenvälinen verkosto
• Lappi ja Etelä-Alankomaat johtavina 

kumppaneina
• 10 muuta aluetta

• Painotus uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan 
edistämisessä

• Network of Innovation Hubs
• EU-tason vaikuttaminen

• Liikunta-alan liiketoimintaa tukeva politiikka
• Liikunta hyvinvointinäkökulmasta

• Kokemusten ja ajatusten jakaminen & 
hankekumppanien löytäminen

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


Esimerkkejä muista liikunnan 
yhteistyöverkostoista
Muita verkostoja:
• EPSI

• AMK jäsenenä Lapista
• Finnish National Webinar 2.11: https://www.eventbrite.co.uk/e/epsi-national-webinar-

finland-tickets-112976620112
• Oppilaitosten verkostot
• Kuntien verkostot, esim. European Cities of Sport

Älä anna koronan estää verkostoitumista! Hyödynnä:
• Tapahtumat ja webinaarit (kv ja kansallinen)
• Rohkeasti yhteyttä mielenkiintoisiin toimijoihin / potentiaalisiin kumppaneihin
• Avaa suu eri tilanteissa, poikii usein yllättäviäkin yhteyksiä

Taso 2 | Alueidenväliset kumppanuudet

https://epsi.eu/
https://www.eventbrite.co.uk/e/epsi-national-webinar-finland-tickets-112976620112


Taso 3:
Suora EU-rahoitus yhteistyön 

työkaluna



Miten päästä käsiksi suoraan EU-
rahoitukseen?
1) Aloita heti!
2) Ideasta concept noteksi
3) Verkostot käyttöön
4) Hankeidean työstäminen

Esim. Erasmus+

Taso 3 | Suora EU-rahoitus

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/kohti-uutta-erasmus-ohjelmakautta-2021-2027


Vaihtoehto 2: Mene siivellä mukaan
• Alueellinen verkostoituminen
• Sidosryhmärooli olemassa olevissa hankkeissa

Esim. Inno4Sports 2 vaihe

Taso 3 | Suora EU-rahoitus

https://infogram.com/inno4sports-esite-92020-1hmr6gqgpv8z2nl?live


Miten saadaan koko Lappi 
hyötymään kv-verkostoista?



Kiitos!

Lapin Materiaalipankki
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