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Nostetta kansainvälisestä 
yhteistyöstä 

Lappi on mukana kansainvälisessä yhteistyössä nostaakseen 
liikunta-alan profiilia, täydentääkseen osaamistaan ja  
parantaakseen yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.   
 
Interreg Europen rahoittamassa Inno4Sports -hankkeessa 
jaetaan hyviä käytäntöjä liikunta- ja urheilu-alan yrittäjyyden 
ja innovaatioiden tukemiseen. Hankkeessa nostetaan  
kahdeksan kumppanin voimin liikunnan ja urheilun roolia 
alueellisissa kehitysohjelmissa sekä edistetään sektorit ja 
toimialat ylittävää yhteistyötä.  
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kumppanit laativat  
toisilta opittujen hyvien käytäntöjen pohjalta toiminta- 
suunnitelmat, joilla edistetään hankkeen tavoitteita  
aluetasolla. Toisessa vaiheessa toimintasuunnitelmat 
viedään käytäntöön. 
 
Lue sisäsivuilta kuinka voit vaikuttaa yhteiseen kehittämis- 
toimintaan, päästä hyötymään lappilaisesta ja kansain- 
välisestä osaamisesta sekä saada tukea oman toimintasi 
kehittämiseen!

Inno4Sports 

Cluster Sports and Technology
| Brabantin alue, Alankomaat
Teknologiakeskittymä kehittämässä älykkäitä  
ratkaisuja urheiluun ja hyvinvointiin

Asociación Instituto de Biomecánica  
& Valencian Institute of Business  
Competitiveness | Valencian alue, Espanja
Asiantuntemus urheiluinnovaatioista  
ja soveltavasta tutkimuksesta urheilun,  
terveyden ja matkailun aloilla

MSE Cluster Ltd & University of Debrecen,  
Institute of Sport Sciences | Debrecen, Unkari
Toimijoiden välistä yhteistyötä edistävä  
organisaatio ja liikuntatieteellinen tiedekunta  
alueellisena tiedon keskuksena

Lapin liitto | Lappi, Suomi 
Kompakti urheilun ja liikuntamatkailun  
elävä testilaboratorio, asiantuntemusta  
lumirakentamisessa ja luontoliikunnassa

VERDE Foundation for Sport Innovations  
| Lodzin alue, Puola 
Innovaatiot osana alueellista urheilun  
ja hyvinvoinnin kehittämistä
 
European Platform for Sports  
Innovation (EPSI) | Bryssel, Belgia
Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto  
ja alan edunvalvontajärjestö

1,525,282.00 € kesäkuu 2018 
Budjetti

–marraskuu 2022 
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Lapin Materia
alipankki | Juha Kauppinen

Lapin Materia
alipankki | Terhi Tuovinen
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Paikallinen yhteistyö 
ja kehittäminen pohjana 
kansainvälistymiselle

Alueellisten voimavarojen ja rakenteiden 
kehittäminen EAKR, ESR ja Maaseuturahaston 
sekä kansallisten urheilu-, innovaatio- ja tutkimus-
rahoitusten tuella. 

Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet 
yhteistyön mahdollistajina – ClusSport-kumppanuus  
Lähialueyhteistyö matalan kynnyksen kansainvälistymisenä 
Interreg Nord, Interreg Baltic Sea ja Kolarctic CBC  
-rahoituksella.

Erasmus+ Sport kasvattamassa osaamispohjaa 
Interreg Europe aluekehityksen vauhdittajana 
Horizon 2020 vahvistamassa alueen TKI-kapasiteettia 
COSME tukemassa pk-yritysten toimintaedellytyksiä
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Lappi 
– innovatiivisin 
ja yrittäjähenkisin 
arktinen alue

Arctic Sport -verkosto luomassa 
liikunta- ja hyvinvointialojen 
menestystarinoita

Lisäarvoa
kansainvälisistä
verkostoista

Vahvuuksien
kehittäminen osana 
kansainvälistä 
verkostoa

Liikunta-alan liiketoiminta
ja -johtaminen

Elämäntapa
lähellä luontoa

1600 julkista
liikuntapaikkaa

Valtakunnalliset
liikuntaohjelmat

12 hiihtokeskusta

Matkailun
vahva asema

Lumiosaaminen

Yhdistykset
liikuntapalveluiden
ja -infran tuottajina

Lappi-sopimus

Sesongin vaikutus 
urheiluun ja lajihallintaan

Lapin 
liikuntastrategia

Vahva 
seuratoiminnan 
perinne

Älykkään
erikoistumisen

ohjelma

ICT- ja peliosaaminen

Urheilukeskukset
elävinä testilaboratorioina

Muotoilu-
osaaminen

Kunnat
ja valtio Asukkaat

ja yhteisöt

Yritykset
Koulutus 

ja tutkimus-
organisaatiot

  SKI SCHOOL
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Terveelliset
elämäntavat

Uudet
innovaatiot

Osaamisen
vahvistaminen

Kestävää
kasvua

Vuosittaiset
urheilutapahtumat

Elinvoimaa

8 KG

8 kansallispuistoa

600 akatemiaurheilijaa

Huippu-urheilun 
ja koulutuksen 

yhdistäminen

Omaehtoinen
liikunnan
harrastaminen

Mitä
 ta

voitte
lemme? 

Liikunta-alalla  
on globaalisti  
valtavat  
mahdollisuudet  
ja Lapilla loistavat  
lähtökohdat tarttua  
tilaisuuteen.  
 
Arctic Sport –verkosto  
tukee sinua matkallasi  
liikunta-alan huipulle!

• Kasvua urheilu-, liikunta-,  
ja hyvinvointialoille  
• Uusia innovaatioita ja niiden  
pääsyä markkinoille

• Lappilaisen liikunta-alan  
osaamisen kasvua

• Uuden teknologian ja kestävän  
kehityksen mukaisten toiminta- 
tapojen haltuunottoa

• Terveellisiä elämäntapoja  
ja Lapin entistä parempaa  
viihtyisyyttä asuinpaikkana

1.

Mite
n sen te

emme? 
Kokemusten ja asiantuntemuksen jakaminen 
Haasteiden kanssa ei tarvitse kamppailla yksin

Mielessä idea?
Verkostosta sparrausapua ideoiden  
muuttamiseksi konkreettisiksi

Yhdessä voi tarttua mahdollisuuksiin,  
joihin ei yksin resurssit riitä 
Pienikin toimija voi päästä mukaan yhteistyö- 
projekteihin, joilla kehitetään Lapin liikuntakenttää 
Halua kasvuun? 
Mahdollisuus löytää uusia kumppaneita  
ja rahoituslähteitä Lapista ja maailmalta

Kansainvälinen yhteistyö 
Täydentävää osaamista muualta Euroopasta  
paikallisten vahvuuksien tueksi

2.

Kenelle
? 

3.
Alan yritysten, urheiluseurojen,  
kuntien, koulutusorganisaatioiden 
edustajille sekä kaikille Lapin  
liikunta-alan kehittämisestä  
kiinnostuneille!

Innovaatiot voivat olla esimerkiksi  
uudenlaisia tuotteita tai palveluja  
tai sosiaalisia innovaatioita,  
jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Urheilu edistää fyysistä ja psyykkistä  
hyvinvointia, minkä lisäksi se mm. ehkäisee 
syrjäytymistä ja edistää yhdenvertaisuutta. 

Liikunta-alan potentiaalia kasvattavat  
maailmanlaajuiset terveystrendit ja niiden  
kytkökset muihin aloihin kuten terveyden- 
huoltoon, liikenteeseen ja matkailuun.

Avoin innovaatio tarkoittaa uusien ratkaisujen  
kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  
Avoin innovaatio nopeuttaa kehitystyötä  
ja mahdollistaa resurssien ja riskin jakamisen.

Teknologia on löytänyt tiensä älypuhelimista ja sykemittareista  
älykkäisiin vaatteisiin, kuntosalilaitteisiin ja lenkkipolkuihin.  
Teknologia voi parhaimmillaan auttaa urheilijaa parempiin  
tuloksiin ja saada sohvaperunatkin löytämään liikunnan ilon.
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