OPETUS-JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Määräraharivin "Liikunta elämänkaarella -hanketukiin" avustukset vuonna 2018 (veikkausvv., mom. 29.90.50.08.2)

Hakija

Hankkeen nimija sisältö

Myörito2Öl8

Alle kouluikäiset
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö ja verkostot lapsen
liikkumisen edistäjinä 2017-2019. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman ja alle
kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen alue-ja
paikallistasolla verkostotyön, varhaiskasvattajien osaamisen
Lounais-Suomen Liikunta ja

i/ahvistamisen sekä sisältöjen ja koulutuksen kehittämisen avulla.

Urheilu ry

Hiiden liikunnan aluejärjestön yhteishanke.

70000

Kouluikäiset
Frygga relationer inom idrott - ökar barns motion och rörelseglädje.

Turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön kehittäminen lasten ja
Folkhälsans Förbund rf

nuorten urheiluseuratoiminnassa. Yhteishanke MLLn kanssa.

50000

Drop out kuriin. Työllistämismallin luominen kilpauran lopettaville
nuorille. Kouluttaminen ohjaajiksi harrastetoimintaan.

Harrastustoiminnan lisääminen vertaisohjaajien ja koulujen
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

yhteistyöllä. Yhteistyö Liikkuvan koulun kanssa.

43000

Sporttitetti. Mallin luominen kouluille nuorten TET-jakson
iuorittamiseen liikuntaseurassaja koulujen liikuntatoiminnassa.

Foteutus yhteistyössä eri lajiliittojen, WAU ry:n ja muiden
Nuorten Akatemia ry

iikuntaorganisaatioiden kanssa.

61470

Liikuntaa lapsen ja nuorten arkeen 2017-2018. Liikunnan
/ahvistaminen seurakuntien lapsi-ja nuorisotyössä ja erityisesti
iosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien lapsiperheiden

Nuori kirkko ry

iikuntamahdollisuuksien tukemisessa.

36000

»o You Think You Can Muuv? 5.-9. luokkalaisten tanssityöpajan
Suomen kansallisooppera ja -

evittäminen yhteistyössä Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen, alueen

baletti sr

:oimijoidenja Liikkuva koulu -ohjelman kanssa.

14000

-iiku mun kaa. Luodaan matalan kynnyksen liikuntaa koulupäivän

yhteyteen, kehitetään koulujen välkkäritoimintaa sekä kehitetään
deoita soveltavaan liikuntaan koulupäivän aikana. Yhteistyössä
Dlympiakomitean, liikunnan aluejärjestöjen, Vammaisurheilu ja Suomen Voimisteluliitto ry

iikunta VAU:n ja Reumaliiton kanssa.

60000

Nuoret aikuiset/opiskelijaliikunta
Elinkeino-, liikenne-ja

ympäristökeskusten sekä työ-ja

-iikettä Sivarin. Liikunnallisuuden lisääminen siviilipalvelukseen:

elinkeinotoimistojen kehittämis-

iikunnan integrointi opetussuunnitelmaan ja Sivarin liikuntaoppaan

ja hallintokeskus

aatiminen.

40000

Myllä aktiiviseksi. Vähän liikkuvien palvelupolkumallinja
lyvinvointitutoroinnin kehittäminen. Istumisen vähentäminen ja

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

iikkeen lisääminen innovatiivisin digitaalisin ratkaisuin.

20000

/ähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden aktivoiminen ja
opiskelijoiden istumisen vähentäminen yhteiskunnallisen
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Tiarkkinoinninyiite^

Satakunnan ammattikorkeakoulu

iataSport-Satakunnan korkeakoululiikunta. Korkeakoululiikunnan

0^_

cehittäminen Satakunnassa.

30000
56800

(orkeakouluopiskelijoiden hyvinvointipassin suunnittelu ja
:oteuttaminen sekä liikunnan palveluketjun kehittäminen. Kohteena
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

ieinäjoen ammattikorkeakoulu. Hyvinvointipassi suunnitellaan

°1.

/hteistyössä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa.

Työikäiset

30000

Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta. Ryhmämuotoisen

liikuntaneuvonnan mallin kehittäminen osaksi kuntien liikunnan
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

palveluketjua.

50000

Työhyvinvoiva koulu. Kouluhenkilöstön hyvinvoinnin ja liikunnan
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheil lisääminen viidessä Lounais-Suomen kunnassa.

10000

Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallinnonrajat ylittäen. Rakennetaan
liikuntaneuvonnan palveluketjun liikuntaneuvontaosio kolmen
sairaanhoitopiirin (Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjois-

Pohjanmaa) alueelle. Yhteishanke Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilun sekä Kuopion yliopistosairaalan Sydänkeskuksen kanssa.
Urho Kekkosen

Yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Diabetesliitonja

Kuntoinstituuttisäätiö

Mielenterveyden Keskusliiton kanssa.

150 000

Ikääntyneet
Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman koordinointi;
Liikunta tutuksi ja tavaksi - eläkevuodet edessä. Liikuntaan aktivointi
Ikäinstituutin säätiö

gläkkeelle siirtyneiden kohderyhmälle.

100 000

Loimaa vanhuuteen - hyvien terveysliikunnan toimintatapojen

iuurrutus. Valtakunnallinen ikääntyvien 75+ liikuntaohjelma.
Poikkisektoraalisten koordinaatiomallien levittäminen kuntiin.
Ikäinstituutin säätiö
Elämänkulku

Liikkuen läpi elämän -seminaarin järjestäminen.

75000

Puistogolfilla henkeä. Puistogolf-toimintaaja sen kehittämistä
srityistä tukea tarvitseville, 2. asteen oppilaitoksille, yläkouluilleja
Suomen Golfliitto

aerheille. Yhteishanke Hengitysliiton kanssa.

50000

Perheliikunnan kehittämishanke. Uusien matalan kynnyksen
:oimintamallien luominen. Materiaalin tuottaminen yhdessä kuuden
Suomen Latu

srganisaationja perheliikuntaverkoston kanssa.

50000

Matalan kynnyksen liikunnasta liikkuvaan elämäntapaan. Matalan
<ynnyksen luistelutoimintaa lapsille ja perheille luistelukoulujen,
Itapäiväkerhojen ja tapahtumien avulla. Toteutetaan neljän eri
Suomen Luisteluliitto ry

uistelulajin Multiskate -konseptia.

50000

»uunnistus.fi -kuntosuunnistusportaali. Teknisen

3alvelukokonaisuuden kehittäminen palvelemaan kaiken ikäisten
<untosuunnistajien harrastamista ja uusien suunnistajien mukaan
Suomen Suunnistusliitto ry

:uloa.

15000

Entyjslnkunta
Eläkeläiset R. Y. Pensionärerna R.

-iikumme tanssien 2018 - 2020. Tanssitoiminnan kehittäminen

F.

iläkeläisille ja maahanmuuttajille.

40000

Hengitä ja hengästy-jatkohanke. Hengityssairaiden liikunnan
isääminen arjessa sekä liikunnan saaminen osaksi hengityssairauksien
innaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Toimintamallin levittäminen

Hengitysliitto ry

jusien sairaanhoitopiirien alueelle.

23000

Iolku luontoon 2017-2019. Uiko-ja luontoliikunnan sekä soveltavan

iikunnan kehittämishanke yhteistyössä Soveltava Liikunta ry:n kanssa,
Metsähallitus, Luontopalvelut

latkoa Rohkeasti luontoon hankkeelle.

37000

askeleita arkeen 2017-2019. Matalan kynnyksen liikuntaa
Mielenterveyden Keskusliitto ry

nielenterveyskuntoutujille.

6000

rosimiehen selkätreeni. Tarkoituksena juurruttaa toimintatapoja,

Selkä liitto ry

oilla liikunnan pariin saadaan selkäkivuista kärsiviä miehiä.

20000

ioveltavaa liikuntaa ruotsinkielisiin kuntiin. Toteutetaan yhteistyösse
Soveltava Liikunta SoveLi ry

:olkhälsanin kanssa.

69000

.iikkuva yhdistys - Hyvä! yhdistys. Matalan kynnyksen
iikuntatoiminnan vahvistaminen ja yhdistystoiminnan uudistaminen
-akentamalla valmennusohjelma yhdistysten liikunta-aktiiveille. Viider

Suomen Sydänliitto ry

cansanterveysjärjestön yhteishanke.

34350

Valtin kanssa liikkujaksi hanke 2017-2019. Valtti-toimintamallin
levittäminen oppilaitoksiin. Vammainen lapsi tai nuori saa
henkilökohtaisen ohjaajan liikuntaan sote-, liikunta-, tai kasvatusalan
Suomen Vammaisurheilu ja -

opiskelijasta. Paikallisten ja alueellisten liikuntapalveluketjujen

liikunta VAU ry

rakentaminen.

79800
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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Määräraharivin "Liikkuva koulu -ohjelmaan" avustukset vuonna 2018 (veikkausvv., mom. 29.90.50.08.1)

Hakija

Hankkeen nimi ja sisältö

IVIyöntö2018

Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin. Kuntien ja
koulujen tukeminen aktiivisen koulupäivän ja liikunnallisen
iltapäivän edistämisessä. Yhteishanke 15 liikunnan aluejärjestön
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

kesken, yhteistyössä Olympiakomiteanja Liikkuvan koulun kanssa.

400 000

En skola i rörelse - ocksä i Svenskfinland. Koordinera och arrangera
programmet pä svenska genom workshops, seminarier,
nätverksträffar och rastisverksamhet samt handledning av

Finlands Svenska Idrott Cif Rf

mentorer.

29000

Arkimatkat aktiiviseksi - pyöräilykasvatus 2.0. Varhaiskasvatus-ja

kouluikäisten lasten sekä perheiden pyöräilyn edistäminen.
Pyöräilykuntien verkosto ry

Yhteishanke Koululiikuntaliitonja Pyöräliiton kanssa.

100 000

Terve koululainen (TEKO). Edistetään koululaisten terveellisen ja
turvallisen liikkumisen lisäämistä peruskoulun 5.-9. luokilla.

luotetaan materiaalia ja toimintamalleja sekä levitetään hankkeen
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

tuotoksia.

78000

Smart Moves. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen, istumisen
/ähentäminenja muiden elintapojen parantaminen 2. asteen
nuorilla. Tuotetaan opetusmateriaaleja ja toimintamalleja

ammattioppilaitoksiin ja lukioihin. Tukee Liikkuva koulu Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

<ärkihankkeen toimeenpanoa 2.asteen osalta.

80000

Liikettä aniksiin -juurtumalla osaksi arkea. Valtakunnallinen
Suomen ammatillisen koulutuksen

ammattioppilaitosten toimintakulttuurin liikunnallistamishanke.

kulttuuri-ja urheiluliitto, SAKU ry

Fukee Liikkuva koulu -kärkihankkeen toimeenpanoa 2.asteen osalta.

33750

loon yli esteiden. Lähikoulujen soveltavan liikunnan edistämisen
<ehittämishanke. Kehitetään osaamista ja tapahtumia koulussa seks

uodaan ideapankki koulupäivän soveltavan liikunnallistamisen
:ukemiseksi. Yhteishanke Jyväskylän yliopiston ja Suomen
Valteri-koulu

i/ammaisurheilunja -liikunnan kanssa.

95700

'allosankarit - erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan motivointi.

Soveltavaa jalkapalloa ja muuta soveltavaa liikuntaa sisältävien
:apahtumien järjestäminen koululaisille yhteistyössä Suomen
Koululiikuntaliitto KLL ry

'alloliiton kanssa.

20000

Foiminta tavaksi! Toiminnallisen oppimisen kehittämishanke
Lasten Liikunnan Tuki ry

Deruskouluunja koulun kerhotoimintaan.

45650

Suunnistaen lisää liikettä koulupäivään ja perheiden arkeen.
(ehitetään toimintamalleja oppitunneille, välituntiliikuntaan ja
<oulupäivän aikaiseen harrastustoimintaan. Luodaan malli
Suomen Suunnistusliitto ry

aerhesuunnistukseen.

20000

Jlkoluokka - liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa.
-iikunnallistetaan koulupäivää siirtämällä perusopetuksen
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

3ppitunteja luokasta luontoon. Levitetään hankkeen toimintamallit.

20000

Vlailapelit varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen
:ukena. Hyvien toimintamallien juurruttaminen, uusien

:oimintamallien kehittäminen sekä liitto-ja seuratason
Tiailapeliyhteistyön vakiinnuttaminen. Yhteishanke Suomen

iulkapalloliiton. Suomen Squashliiton ja Suomen Pöytätennisliiton
Suomen Tennisliitto ry

<anssa.

50000

<ids on Board. Hankkeen pääpainopisteenä on liikunnallistaa
coulupäivää ja tarjota matalan kynnyksen lumilautailutoimintaa
Suomen Lumilautaliitto ry

(ouluille/lapsilleja nuorille.

50000

Liikuttaako. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijaliikunnan
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

kehittämishanke.
Mikä saa mut liikkumaan? Korkeakoulujen liikunnallistaminenja

22000

matalan kynnyksen palvelumalli vähän liikkuville opiskelijoille.
Mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen Teknillinen yliopisto.

50900

Liikuntaa länsirannikolle. Vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden
Vaasan yliopisto

YHTEENSÄ

liikuntapalveluiden kehittämishanke.

45000
1140 000

