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Omasta terveydestä huolehtiminen on kasvava trendi ja sen
mukana kiinnostus liikunta- ja hyvinvointituotteisiin ja palveluihin. Samalla työelämän ja kulutustottumusten
muutos, digitalisaatio ja uudet teknologiat luovat
uudenlaista kysyntää ja valtavia mahdollisuuksia
tuotekehitykselle. Inno4Sports –hankkeella halutaan tukea
eurooppalaisia alueita nousemaan tämän kehityksen
aallonharjalle.

Lappi on mukana Inno4Sports –hankkeessa
saadakseen liikunta-alan potentiaalin paremmin
hyödynnetyksi ja saadakseen älykkään erikoistumisen
ohjelman paremmin tukemaan alan kehittämistä.
Hankkeessa halutaan edistää liikunta-alan liiketoiminnan
ja innovaatioiden kehittymistä viidellä eurooppalaisella
alueella.
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TOIMINTA
PÄHKINÄNKUORESSA

6/2018-11/2022
Hankeaika
Ensimmäinen vaihe 2018-2020, toinen
vaihe 2021-2022

1 525 282 €
Budjetti
Lapin osuus 262 763€

5 aluetta
Etelä-Alankomaat, Alankomaat
Valencia, Espanja
Hajdu-Bihar, Unkari
Lappi, Suomi
Lodz, Puola
EPSI

HANKKEEN
25+ hyvää
käytäntöä

IDEA

5 toimintasuunnitelmaa
Klikkaamalla karttaa saat lisätietoa alueista

1. vaihe - Alueiden välinen oppiminen & tiedonjako | 6/2018-11/2020

Alueellisen
tilannekuvan
hahmottaminen

Alueiden välinen
oppiminen &
Typekäytäntöjen
something
hyvien
kerääminen
Opintomatkat
kumppanialueille &
etätapaamiset
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Toimintasuunnitelman
laatiminen
Hyvien käytäntöjen
muokkaaminen Lappiin
sopiviksin

2. vaihe Toimintasuunnitelman
toteutus ja
seuranta
Share
12/2020-11/2022
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HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ
TOIMINTASUUNNITELMAAN

Mitä opimme?

Elävät laboratoriot ja
innovaatio hubit
luomassa uusia
innovaatioita ja kasvua

Toimijoiden välinen
yhteistyö ja avoin
innovaatio -ajattelu
tukemassa uutta
liiketoimintaa

Digitalisaation ja
teknologian valtavat
mahdollisuudet
liikuntaliiketoiminnassa ja
aktiivisen elämäntavan
edistämisessä

Urheilukellojen GPStiedot työkaluna
liikkumista tukevassa
kaupunkisuunnittelussa

Ympäristöön ja
liikuntavälineisiin
upotettu teknologia
tukemassa eri ikäisten ja
tasoisten liikkumista ja
terveellisiä elämäntapoja

Liikuntapaikat,
matkailu ja
urheilutapahtumat
elävinä laboratorioina

Mitä seuraavaksi?
1

2

Arctic Sport -verkoston
vahvistaminen

Älykkäiden liikuntareittien
pilotointi

Tavoitteena vahvistaa Arctic
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Tavoitteena vahvistaa Arctic
Sport -verkostoa siten, että
se tukee liikunta-alan
liiketoiminnan ja
innovaatioiden kehittämistä

Verkoston toimijoiden

välisen yhteistyön
tiivistäminen
Innovaation hub -mallin
kehittäminen



Tavoitteena edistää uusien
teknologioiden käyttöönottoa
ja niiden luomaa uudenlaista
liiketoimintaa Lapissa

Esiselvitys: kumppaneiden
ja mahdollisuuksien
kartoittaminen
Älykäs reitti -konseptin
laatiminen ja pilotointi



Lopulliset toimintasuunnitelmat julkaistaan hankkeen nettisivuilla 2/2021

Mitä Lapista opittiin?
Hankekumppanit vierailivat Pyhätunturilla ja
Rovaniemellä syyskuussa 2019 ja olivat erityisen
kiinnostuneita kestävästä matkailusta,
palvelumuotoilusta ja Arctic Sport -verkostosta.

KUINKA SINÄ VOIT HYÖTYÄ?

1

Inno4Sports -hankkeen
toimintasuunnitelman toteutuksessa
keskiössä on Arctic Sport -verkosto

2

Verkosto on avoin kaikille ja tähtää
vahvempaan alueelliseen yhteistyöhön ja
tiedonjakoon

3

Tavoitteena on kaikkien liikunta-alan
toimijoiden (ml yritykset seurat kunnat)
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toimijoiden (ml. yritykset, seurat, kunnat)
toimintaedellytysten parantaminen

Miten pääsee mukaan?
Liitymällä postituslistalle saat ajankohtaista tietoa
tulevista tapaamisista. Tuo rohkeasti esiin ideoitasi sekä
yhteistyötoimenpiteille että verkoston toiminnalle, mm.
olemalla yhteydessä hankehenkilöstöön.

LISÄTIETOA

Inno4Sports Interreg Europen sivuilla
Inno4Sports Lapin liiton sivuilla
Inno4Sports Twitterissä
Arctic Sport -verkosto

Pirkko Sivonen
Projektipäällikkö, Inno4Sports
Lapin liitto
pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi
+358 40 828 6011
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