
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen sporttipläjäys, syys-lokakuu 2021
Syksy ja budjettien vääntämine  on taas ilahduttamassa meitä järjestöihmisiä. Veik-
kauksen tulojen vähenemisestä on väännetty kättä ja kehitysyhteistyön määrärahois-
ta keskustellaan aktiivisesti Eduskunnassa ja Ulkoministeriössä. Kehitysyhteistyö on 
merkityksellistä ja tärkeää, näin uskoo gallupin mukaan 64% suomalaisista. Ja totta-
han se on, lue ja vaikutu!

Tervetuloa mukaan liikunnan ja kehityksen kiehtovaan maailmaan!
Ari Koivu, Toiminnanjohtaja, Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry, p. 040-765 99 00
Suomi ja suomalaiset uskovat kehitysyhtesityön voimaan. Ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston 
johtaja Satu Santala kirjoitti oivan blogin suomalaisen kehitysyhteistyön merkitsevyydestä. Lue blogi 
täältä. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön kattojärjestä Fingo on samoilla linjoilla - erityisesti kan-
salaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on vahvaa. Lue siitäkin täältä.

Suomalaiset ovat äänestäneet kehitysyhteistyön puolesta. Miltei 2/3 
suomalaisista kokee kehitysyhteistyön merkityksellisenä tai erittäin 
merkityksellisenä. Hashtagilla #munvaikutus on tuettu kampanjaa, 
jonka tarkoituksena on tuoda kehitysyhteistyön tuloksia kaikkien tie-
toisuuteen. Aiheen takaa löytyy myös vahva urheiluvaikuttaja, Suo-
men jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv. Muita tukijoita ovat 
mm. radiojuontaja Anni Hautala, somevaikuttaja Joalin Loukamaa ja 
juontaja Cristal Snow. Heidän haastatteluitaan ja muuta tietoa kehi-
tysyhteistyön vaikutuksista löydät täältä.

Huippukonsertti hyväntekeväisyyteen 12.10. Tavastialla - suomalaiset 
räppärit ja R&B -muusikot tukivat lipputuloilla liikunta- ja koulutuskeskuk-
sen rakentamista Tansanian Mtwaraan. Tunnelma oli katossa kun Pertti 
Kurikan Nimipäivien basisti Sami Helle toivotti kaikki kuulijat ja esiintyjät 
tervetulleiksi!. Lavalle nousivat illan aikana maestro MC Koon lisäksi Ga-
sellit, Jesse Markin, F, Stepa, Eevil Stöö, SOFA, Hassan Maikal, Laineen 
Kasperi ja  Aivovuoto.

Tavastialle oli kerääntynyt erittäin asiantunteva yleisö ja mitä mainioimmat esiintyjät 
juhlistamaan Kalle Havumäen eli MC Koon 30-v syntymäpäiviä. Lipputuloilla MC Koo 
on halunnut tukea omaa euforiaansa eli Mtwaran kaupungissa sijäitsevaa liikunta- ja 
koulutuskeskusta, jota kunnostetaaan myös musiikin ja kulttuurin kehdoksi. Kyseisessä 
paikassa MC Koo on vieraillut jo vuonna 2014 ja tuntee vahvaa vetoa seutuun. Vuonna 
2022 tullaan järjestämään myös tukikonsertti Tansaniassa. Lisätietoja hankkeesta täältä

Tyttöjen liikuntahankkeessa Tansaniassa jo nyt aistittavissa muutoksen 
tuulia. LiiKen ja Sports Development Aid:n toteuttamassa yläkouluikäisten 
tyttöjen liikunta- ja terveyskasvatushankkeessa on otettu mittavia askeleita 
kohti maalia. 50 yläkoulua on perustanut tyttöjen liikunta- ja elämäntaito-
kerhoja ja näyttävät kyläläisille kaapin paikan. Tyttöjen koulunkäyti todel-
lakin maistuu hyvältä ja nelivuotisen hankkeen tavoitteena on saada yli 50% 
tytöistä pääsemään koulun päättökokeista läpi ja jatkamaan opiskelua.

Kansainvälinen liikunnan ja kehityksen järjestö Sportanddev julkaisee vuosittain valtavasti materi-
aalia. Liikuntaan ja siinä erityisesti Kestävän Kehityksen Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä www.
sportanddev.org -sivusto toimii monen järjestön tiedon lähteenä ja inspiraationa. Kannattaa erityisesti 
käydä tutustumassa oivaan työkalupakkiin tai ihan vaan oppimassa uutta tietoa miten liikunta vai-
kuttaa pakolaisleirien elämään, tai miten liikuntaa käytetään rauhan katalysaattorina. Lisää aiheita 
löydät täältä.
Hyvää isänpäivää 14.11.2021. Tässä oiva lahjavinkki: LiiKe ja sen tansanialai-
nen kumppani Sports Development Aid kunnostavat ränsistynyttä liikunta- ja 
koulutuskeskusta mm. kehitysvammaisten käyttöön Tansanian Mtwarassa. Han-
ketta tukevat mm. pyörätuolikelaajat Leo-Pekka Tähti ja Amanda Kotaja. Tule 
mukaan tukemaan keskuksen valmistumista! Hanki oiva isänpäivälahja isälle, 
jolla on jo kaikkea! Lahjoita täältä ja lähetämme sähköpostilla kortin haluamaasi 
osoitteeseen. Video keskuksesta täällä. Lisätietoja meistä, www.liike.fi

https://blogit.ulkoministerio.fi/kehityksentekijat/kehitysyhteistyota-josta-suomalaiset-voivat-olla-ylpeita/
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https://munvaikutus.fi/
https://www.facebook.com/events/644449816957775
http://www.sportsdevelopmentaid.co.tz
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https://www.leopekkatahti.fi/
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