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Lapin materiaalipankki | Simo Vilhunen

Mahottomastimahollisuuksia!
Liikunta-alalla on globaalisti valtava potentiaali
• Globaalit megatrendit muuttavat alaa

→ Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen 
kiinnostaa ihmisiä

→ Digitaaliset ratkaisut tuovat uusia ulottuvuuksia ja 
uudenlaista kysyntää

→ Työelämän ja elämäntyylin muutos vaatii joustoa myös 
muilla elämänalueilla

Suomessa liikunta-ala elinkeinona kasvanut koko 2000-luvun
• Kasvua taantumasta huolimatta
• Paljon nuoria kasvavia yrityksiä

Urheilu linkittyy muihin aloihin ja eri alojen välisissä kytköksissä 
on valjastamatonta potentiaalia

• matkailu, liikenne, terveydenhuolto, peliteollisuus..



Lapissa on osaajia ja 
tekijöitä

• Loistavaa työtä tekevät 350 urheiluseuraa + muut hyvinvointia 
edistävät yhdistykset 

• Liikunta-alan korkeakoulu → harvinaista Suomessa
• Hyvä liikuntainfrastruktuuri ympäri Lappia 

• Erityisesti talvilajeissa
• Lappilaisilla hyvät liikuntamahdollisuudet
• Urheilumatkailulla suuri merkitys
• Mahdollistaa myös ”living lab” –toiminnan

• Lumiosaaminen, jolle on kysyntää myös maailmalla
• Pienuus on vahvuus! Lapin asukasmäärä mahdollistaa 

tehokkaan sektorit ylittävän yhteistyön

Lapin materiaalipankki | Lappset Group & Arto Komulainen



Mikä Arctic Sport?
• Tuo yhteen lappilaiset urheilu- ja liikunta-alan 

toimijat sektorirajat ylittäen
• Verkoston tarkoituksena edistää yhteisiä 

tavoitteita, jotka perustuvat mm. Lappi-
sopimukseen ja Lapin liikuntastrategiaan:

• Yhteisöllisyys, tunnettuus ja osaamisen 
kokoaminen

• Liikunnasta elinvoimaa
• Kilpa- ja huippu-urheilun osaamisen 

vahvistaminen
• Avoin verkosto: mukanaolo vaatii vain aikaa, 

kiinnostusta ja vastavuoroisuutta 
• Teematapaamisia eri aiheista eri kokoonpanoilla

Lapin materiaalipankki | Juha Kauppinen









Miksi Arctic Sport?
• Haasteiden kanssa ei tarvitse kamppailla yksin 

→ Kokemusten ja asiantuntemuksen 
jakaminen

• Yhdessä voi tarttua mahdollisuuksiin, joihin ei yksin 
resurssit riitä

→ Pienikin toimija voi päästä mukaan 
hankkeisiin, joilla kehitetään Lapin 
liikuntakenttää 

• Mielessä idea? 
→  Verkostosta sparrausapua ideoiden 
muuttamiseksi konkreettisiksi

Lapin materiaalipankki





Miten pääsee mukaan?
Pääset mukaan postituslistalle

Menemällä osoitteeseen https://arcticsport.fi ja vastaamalla 
kyselyyn

TAI
Ottamalla yhteyttä pirkko.sivonen@lapinliitto.fi ja kertomalla 

sähköpostiosoitteesi ja mahdolliset sinua kiinnostavat teemat

#ArcticSportLaplandarcticsport.fi

https://arcticsport.fi/
mailto:pirkko.sivonen@lapinliitto.fi


Kiitos!
arcticsport.fi   #ArcticSportLapland

Lapin materiaalipankki

Lapin materiaalipankki | Eeva Mäkinen
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