Taulukko. Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset vuonna 2016 (veikkausvoittovarat)

Hakija

Hankkeen nimi ja sisältö

Avustus 2016
(€)

Kouluikäiset

Lasten Liikunnan Tuki ry

En skola i rörelse - också i Svenskfinland. Laaja-alainen ruotsinkielisten
koulujen Liikkuva koulu -koordinointi- ja kehittämishanke.
Liiku, tutki ja oivalla! Kehitetään ja jaetaan uusia pelillisiä malleja liikkuvan
oppimisen toteuttamiseksi erityisesti yläkoulussa. Usean kunnan ja
järjestön yhteistyöhanke.
Juokseva koulu voi paremmin-Juoksusankarit. Oppilaiden ja opettajien
koulupäivän liikunnallistaminen juoksun avulla sekä ohjaaminen juoksun
harrastamisen pariin vapaa-ajalla.
Pallosankarit - erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan motivointi.
Jalkapallo- ja muuta liikuntaa sisältävien soveltavan liikunnan tapahtumien
järjestäminen.
Toiminta tavaksi! Toiminnallisen oppimisen kehittämishanke erityisesti
ylemmille luokille ja koulun kerhotoimintaan.

Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö LIKES

ACTive Youth! - Vertaistoimintaa vähän liikkuvien nuorten liikunnallisen
elämäntavan edistämiseksi. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen toimintamallin
luominen yläkouluun, jossa tukioppilaat toimivat hyvinvointiohjaajina.

60 000

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Tukea harrastamiseen. Laaja-alainen kouluikäisten lasten ja nuorten
liikunnan edistämisen ja ylipainon ehkäisyn sekä terveyden ja liikunnan
edistämisen rakenteiden kehittämishanke vv. 2014-2016.

15 000

Finlands Svenska Idrott Cif Rf

Joensuun kaupunki

Koululiikuntaliitto KLL ry

Koululiikuntaliitto KLL ry

23 700

40 000

50 000

20 000
50 000

Pyöräilykuntien verkosto ry ja
Pyöräliitto

Suomen Golfliitto ry
Suomen Hiihtoliitto ry ja Suomen
Ampumahiihtoliitto ry
Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy

Arkimatkat aktiivisiksi - pyöräilykasvatus 2.0. Varhaiskasvatus- ja
kouluikäisten lasten sekä perheiden pyöräilyn edistämishanke.
Move kids up and down. Golfliiton, Keilailuliiton ja Ski Sport Finlandin
yhteinen koulupäivän liikunnallistamisen ja perheliikunnan
kehittämishanke.
Lumilajit liikuttavat. Koulupäivän liikunnallistaminen lumilajien avulla.
Laaja-alainen yhteishanke kahden liiton eri lajien kesken.
ToiMeen! - Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen.
Juurrutetaan uusia liikunnallisuuden toimintatapoja ja -menetelmiä
yläkouluille aineenopettajien käyttöön.

Suomen Tennisliitto ry

So You Think You Can Muuv ? -tanssityöpajan jatkokehittäminen.
Peruskoulun 5.-9. luokkalaisille paikalliset ja alueelliset työpajat ja kilpailut
sekä materiaalintuotantoa oppilaille ja opettajille.
Angry Birds -talviliikunnan kehittämishanke. Uuden, elämyksellisen ja
innostavan talviliikuntatavan kehittäminen 6-10 –vuotiaille yhteistyössä
Rovion kanssa.
Pelin ja liikunnan iloa -hanke. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen ja
koulupäivän liikunnallistamishanke.
Valtakunnallinen Yhteiset Pallot -hanke. Lasten liikunnan
monipuolistaminen ja kokonaismäärän kasvattaminen lento- ja pesäpallon
yhteistoiminnan avulla - toimintamallin valtakunnallistaminen. Yhteishanke
Lentopalloliiton kanssa.
Mailapelit varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen tukena.
Yhteishanke Suomen Sulkapalloliiton, Suomen Squashliiton, Suomen
Pöytätennisliiton ja Suomen Racketlonliiton kanssa.

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Ulkoluokka -hanke - liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa.

Suomen Kansallisoopperan Säätiö

Suomen Latu ry
Suomen Palloliitto ry

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry

60 000

60 000
50 000

40 000

50 000

17 000
70 000

50 000

50 000
20 000

Urho Kekkosen
Kuntoinstituuttisäätiö/Tampereen
urheilulääkäriasema

TEKO - Terve koululainen. Lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen ja
liikunta- ja vapaa-ajan turvallisuuden kehittämishanke.

78 000

Nuoret aikuiset/opiskelijaliikunta

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Jyväskylän yliopisto

Kainuun Liikunta ry

Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

DigiSport. Kehitetään uudenlainen liikuntaa ja teknologiaa yhdistävä
toimintamalli Hämeen amk:n seitsemällä eri kampuksella Kanta-Hämeessä
ja Eteä-Pirkanmaalla.
Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke "Sykettä
Susirajalla". Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun
liikuntapalveluiden yhdistäminen ja kehittäminen.
Liikunnan- ja terveystiedon opettajaopiskelijat liikunnallisen
toimintakulttuurin edistäjinä. Kehitetään toimintamalli, jonka avulla
liikunnanopettaja voi kartoittaa 2. asteen oppilaitoksen tai lukion
kokonaisvaltaisen liikunnan tilannetta ja edistää liikunnallisen
toimintakulttuurin syntymistä. Edistetään tulevien opettajien valmiuksia
viedä malli käytäntöön. Pilottikoulutus, joka vakiinnutetaan osaksi
opetussuunnitelmaa.
Lisää liikettä - aivot aktiivisiksi -hanke. Kajaanin lukion ja Kainuun
ammattiopiston toimintakulttuurien liikunnallistamisen kehittäminen.
Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille.
Liikuntapalvelujen kehittäminen ja yhteisen liikuntapalveluorganisaation
luominen Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulujen
välille.
Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden
identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen.

20 000

40 000

41 000

20 000

30 000
40 000

Oulun diakonissalaitoksen säätiö
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Suomen Sotilasurheiluliitto ry

Turun yliopisto
Opiskelijan Vaasa - Vasa studerande rf

HEP! - Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! Syrjäytymisuhan alla olevien
nuorten aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishanke:
terveysliikunnan palveluohjausta tukevan työkalun sekä ohjaus- ja
terveystarkastusmallien kehittäminen ja valtakunnallistaminen.
Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun
liikuntapalveluiden kehittäminen.
Liikkuva amis - liikettä amiksiin! Valtakunnallinen ammattioppilaitosten
toimintakulttuurin liikunnallistamishanke: hyvien käytäntöjen
levittäminen, aluekouluttajaverkoston perustaminen ja
koulutusmateriaalin laatiminen. Merkittävää yhteistyötä aiemman
tutkimuksen hyödyntämiseksi käytännössä.
Liikuntakipinä varusmiespalveluksesta. Varusmiespalvelusta suorittavien
nuorten liikuntakerhojen kehittämishanke.
Turun korkeakoululiikunta - yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa
opiskelu- ja työhyvinvointia. Turun yliopiston, Turun
ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian
yhteishanke.
Pois unteluus ja hervakkuus. Hanke Vaasan korkeakoululiikunnan
edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

60 000
27 650

65 000
25 000

40 000
35 000

Erityisliikunta

Hengitysliitto ry

Hengitä ja hengästy. Hengityssairaiden liikunnan lisääminen arjessa sekä
liikunnan saaminen osaksi hengityssairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja
kuntoutusta.

46 000

Metsähallitus

Rohkeasti luontoon. Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien
saavutettavuuden parantaminen luontokohteissa kehittämällä
esteettömien palvelujen kohdekuvauksia. Yhteishanke SoVeLi ry:n kanssa.

37 000

Lihastautiliitto Ry

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Selkäliitto ry

Lihaksista viis - Liikkumaan siis. Lihastautia sairastavien aikuisten liikunnan
lisäämishanke.
Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa (KAISLA) -hanke.
Lisätään erityistukea tarvitsevien liikuntamahdollisuuksia
liikuntapalveluorganisaatioiden ja korkeakoulu opiskelijoiden osaamisen
kehittämisellä.
Tosimiehen selkätreeni. Opiskelijamiesten ja yli 30-vuotiaiden miesten
selkäterveyden ja liikkumisen kehittämishanke.

15 000

20 000
20 000

Työikäiset
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Suomen Golfliitto ry
Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö-Tvy Ry

Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta.
Työhyvinvoiva koulu. Kouluhenkilöstön toimintakulttuurin
liikunnallistaminen Lounais-Suomen kunnissa.
Golf55+ -terveysliikuntahanke. Matalan kynnyksen golf-harrastamisen
lisääminen 50-65-vuotiaiden ja naisten keskuudessa.
Liiku 2 -työttömien liikuntahanke. Toimenpiteinä yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa terveys- ja kuntokartoitukset, säännölliset liikuntapalvelut ja
vaihtuvat lajikokeilut sekä ravintotiedot ja -taidot.

41 840
30 000
35 000

15 000

Ikäihmiset
Eläkeliitto ry

Ikäinstituutin säätiö
Ikäinstituutin säätiö

Virtaa eläkepäiviin: luonto, vesi ja liikunta hyvinvointia tuottamaan.
Koulutusta ja muita tukitoimia vertaisohjaajille.
Voimaa vanhuuteen - hyvien terveysliikunnan toimintatapojen juurrutus.
Valtakunnallinen ikääntyvien 75+ liikuntaohjelma.
Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman koordinointi:
Liikunta tutuksi ja tavaksi - eläkevuodet edessä.

40 000

70 000
70 000

Aktiivinen ikääntyminen. Eurooppalaisen hankkeen kansallinen osa, jossa
luodaan tutkimusperustaisesti 55-65 -v. harjoitusohjelma ja kehitetään
ikääntyneiden liikuntaa kuntokeskuksissa ja -saleilla. Lisäksi kehitetään
ikääntyneiden sote-liikunta palveluketjuja.

50 000

Folkhälsans Förbund rf

Gåkampen. En motionskampanj som aktiverar 60 000 personer under 10
veckors tid i Svenskfinland.

40 000

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

AATELI - Alueellinen terveyttä edistävän liikunnan palvelumalli ja
tuotteistaminen Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -hankekunnissa.

70 000

Suomen Latu ry

Perheliikunnan kehittämishanke. Uusia toimintamalleja, koulutusta ja
materiaaleja yhteistyössä kuuden organisaation kanssa.

50 000

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten
Yhdistysten Urheiluliitto ry

Liikkuva seurakunta - Liikunnan lisääminen ja seurayhteistyön
kehittämisen kehittämishanke 2014-2016.

40 000

Suomen Suunnistusliitto ry

Suunnistus.fi -kuntosuunnistusportaali.
Altaasta avoveteen - turvallisesti. Edistetään omatoimista liikuntaa
luonnossa: kehitetään turvallista avovedessä liikkumista ja määritellään
turvallinen avovesiuinti- ja liikuntapaikka. Yhteishanke Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa.

Suomen Kunto- ja
Terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY
ry
Elämänkulku

Suomen Uimaliitto - Finska
Simförbundet ry
Tietopohja

35 000

15 000

Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö LIKES
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö
YHTEENSÄ

Kuudesluokkalaisten uimataito Suomessa. Selvitetään uimataito ja sen
muuttuminen sekä uimaopetuksen järjestäminen Suomessa, ja annetaan
toimintasuosituksia uimaopetuksen järjestämiseksi kouluissa.
Seurantahanke yhteistyössä SUH:n ja Opetushallituksen kanssa.
Liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen kehittämishanke.
Liikuntaneuvonta terveydenhuollossa -barometri.
Liikuntaneuvontabarometrin kehittäminen ja toteuttaminen sekä
liikuntaneuvonnan käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen ja
kouluttaminen.

35 000
90 000

52 000
2 164 190

