
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen sporttipläjäys, heinä-elokuu 2021
Kesä oli kaunis ja sporttista auringonpaistetta täynnä.Suomi pärjäsi hienosti futiksen 
EM-turnauksessa ja Tokion olympialaisista saimme kaksi pronssimitalia. Tansania 
lähetti kolme maratoonaria Tokioon ja tuloksena olikin yksi pistesija eli 7. sija miesten 
maratonilla. Tansanian uusi naispresidentti Suluhu Samia reagoi maansa urheilume-
nestykseen melkoisella tavalla. Lue siitäkin tästä tiedotteesta!

Tervetuloa mukaan liikunnan ja kehityksen kiehtovaan maailmaan!
Ari Koivu, Toiminnanjohtaja, Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry, p. 040-765 99 00
LiiKe osallistui SuomiAreenaan 15.7.2021. SuomiAreenassa mietittiin, miten ”Jalkapallo tukee kestä-
vää kehitystä - vai tukeeko?” Mukana olivat valmentaja Rive Kanerva, Palloliiton varapuheenjohtaja 
Katri Mattsson, Presidentti Tarja Halonen, LiiKen puheenjohtaja Ville Kaunisto ja LiiKen toiminnan-
johtaja Ari Koivu. Lue artikkeli keskustelusta täältä ja katso 45 minuutin keskustelutilaisuus täältä.

Suomalainen räppäri Kalle ”MC Koo” Havumäki haluaa tukea tan-
sanialaista liikunta- ja koulutuskeskusta. MC Koona räppäävä Kalle 
Havumäki ikävöi Tansaniaan, jossa hänet kohdataan omana itsenään.
Kalle lähti ensimmäisen kerran Tansaniaan seitsemän vuotta sitten 
LiiKen ja Radio Valon yhteisessä projektissa. Hän rahastui maahan ja 
sen ihmisiin. Nyt 30-vuotiaana hän haaveilee asuvansa yhtenä päivä-
nä Tansaniassa ja tekevän musiikkia Rayvannyn ja Diamond Platinu-
mzin kanssa. Miten Kalle liittyy edelleen aktiivisesti LiiKen toimin-
taan? Lue siitä tästä linkistä.

Huippukonsertti tulossa 12.10. Tavastialla - suomalaiset räppärit ja R&B 
-muusikot tukevat lipputuloilla liikunta- ja koulutuskeskuksen rakenta-
mista Tansanian Mtwaraan. AllDay promotions, Lyhty ja LiiKe järjestä-
vät yhteistyössä Tavastiaklubin kanssa huippukonsertin tiistaina 12.10. 
Lavalle nousevat illan aikana maestro MC Koon lisäksi Gasellit, Jesse 
Markin, F, Stepa, Eevil Stöö, SOFA, Hassan Maikal, Laineen Kasperi, 
Aivovuoto ja Haamu. Lisätietoja täältä ja liput täältä.

FC Vito Malaika Lindi ei päässytkään Helsinki Cupiin. Edes lähes kolmen 
vuoden harjoittelu ei auttanut tansanialaista tyttöjen jalkapallojoukkuetta 
matkustamaan Suomeen. Covid-19 -pandemia siirsi kahtena kesänä tyttöjen 
osallistumista junioriturnaukseen, ja nyt on pakko lyödä nappulat saveen. 
Tytöt lopettavat alakoulun ja monet jatkavat yläkouluun eri paikkakunnalle 
ensi keväänä. LiiKen kumppani Sports Development Aid luovutti 29.8. tytöille 
mm. koulutarvikkeita palkkiona hyvästä harjoittelusta.

Tansanian Presidentti Samia Suluhu hämmensi maataan ja kansainvälisiä liikuntapii-
rejä kommenteillaan naisjalkapalloilijoiden ulkonäöstä. Uusi naispresidentti jatkaa 
valtionjohtoista hämmentävää linjaa Tansanian liikunnassa ja urheilussa. Hän ky-
seenalaisti Tansanian Olympiakomitean toimintaa, onnitteli alle 23-vuotiaiden mies-
ten maajoukkuetta menestyksestä, ja lopuksi livautti omituisen kommentin: Tansa-
nialaiset naisjalkapallolijat eivät menesty miesmarkkinoilla lattarintaisuutensa takia! 
Lue BBC:n artikkeli aiheesta täältä ja hieman puolustava CNN Africa artikkeli täältä.

Itajan yläkoulun tyttöjen asuntola valmis, suihkut rakennettu ja vesitankki toimitettu perille. LiiKe 
tukee liikuntasafareiden kautta sekä omalla varainhankinnallaan Itajan yläkoulua Keski-Tansanias-
sa lähellä Singidan kaupunkia. LiiKen toiminnanjohtaja keräsi synttäreillään rahoitusta 50 sement-
tisäkille, jotta ”vesitorni” voidaan rakentaa koululle. Seuraavaksi kerätään rahaa lisäsementtiin, jotta 
voidaan rakentaa yksi talo opettajalle. Voit lahjoittaa talon rakentamiseen tässä verkko-osoitteessa 
LiiKen sivuilla. KIITOS KAIKILLE TUKIJOILLE!
LiiKe ja sen tansanialainen kumppani Sports Development Aid kunnostavat rän-
sistynyttä Finnclub - nimistä liikunta- ja ravintolakeskusta Tansanian Mtwaras-
sa. Hanketta tukevat mm. pyörätuolikelaajat Leo-Pekka Tähti ja Amanda Kota-
ja. Remontin jälkeen Keskus järjestää mm. ravintola- ja puutarhanhoitokursseja 
kehitysvammaisille tansanialaisille nuorille. Tule mukaan tukemaan keskuksen 
valmistumista! Lue lisää keinoista ja tavoitteista täältä. Video täällä. Lisätietoja 
meistä, www.liike.fi

https://liike.fi/2021/07/15/somen-ja-kierratyksen-avulla-kestavan-kehityksen-huipulle/
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003191/jalkapallo-tukee-kestavaa-kehitysta-vai-tukeeko-1442102
https://liike.fi/2021/08/16/mc-koona-rappaava-kalle-havumaki-ikavoi-tansaniaan-jossa-hanet-kohdataan-omana-itsenaan/
https://www.facebook.com/events/644449816957775
https://www.tiketti.fi/salamarock-mc-koo-30v-party-w-special-guests-tavastia-klubi-lippuja/75963
https://www.facebook.com/FC-Vito-Tanzania-319342218147762/
https://www.bbc.com/news/world-africa-58306708
https://edition.cnn.com/2021/08/27/africa/tanzania-president-female-footballers-intl/index.html
https://liike.fi/tuote/itajan-ylaasteen-tyttojen-asuntola-kuntoon/
https://www.leopekkatahti.fi/
https://www.instagram.com/amandakotaja/?hl=en
https://www.instagram.com/amandakotaja/?hl=en
https://liike.fi/matwaara/
https://www.youtube.com/watch?v=pFPN6lUVToY
http://www.liike.fi

