
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen kenttäuutisia, elokuu 2022

LiiKen liikuntaan, tasa-arvoon ja terveyskasvatukseen perustuva työ on saamassa 
merkittävän lisärahoituksen Ulkoministeriöstä. Aikaisemmat tulokset puhuvat puo-
lestaan, niin sanoi myös Suomen Tansanian Suurlähettiläs Riitta Swan vieraillessaan 
Lindin hankkeessa heinäkuussa 2022. Nyt odottelemme budjettiriihen päätöksiä!

Tervetuloa mukaan liikunnan ja kehityksen kiehtovaan maailmaan!
Ari Koivu, Toiminnanjohtaja, Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry, p. 040-765 99 00
LiiKe osallistui SuomiAreenaan SuomiAreena heinäkuussa toimi upeana rakentavana keskustelufoo-
rumina kaikille suomalaisille, ja LiiKen aihe olikin polttava. Elokuussa meillä on trooppiset yöt mutta 
miten ilmastonmuutos vaikuttaa liikuntaan ja urheiluun maailmalla? Katso vaikuttavien panelistien 
keskustelu ”Missä liikut kun ulkona on +50?” täältä. Mukana tansanialaisten kommentteja ilmastosta.

SuomiAreenassa asiantuntevaa keskustelua ilmastonmuutoksesta.  
Missä liikut, kun ulkona on +50? -aiheesta riitti keskusteltavaa Po-
rissa, mutta mitä panelistit tuumasivat ilmaston lämpenemisen vai-
kutuksista liikuntaan. LiiKe haastatteli kaikki panelistit ja artikkelit 
löydät klikkaamalla henkilön nimeä: Sitran Sari Laine, Paraurheilija 
Leo-Pekka Tähti, Abilis-säätiön varapuheenjohtaja Esa-Pekka Mattila, 
Protect Our Winters -järjestön Niklas Kaskeala, Fitcomm -yrityksen 
toimitusjohtaja Riikka Rantakari, Maikkarin juontaja Janne Hopsu ja 
LiiKen toiminnanjohtaja Ari Koivu. 

Perinteinen jalkapalloturnaus SuomiAreenassa otti kantaa ilmastonmuutokseen. 
LiiKe osallistui FC Jazzin jalkapalloturnaukseen SuomiAreenassa teemalla ”Missä fu-
taat kun ulkona +50”. Otteluiden tauoilla LiiKen toiminnanjohtaja ja Zoomin maalivah-
ti Ari Koivu haastatteli mm. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä, elinkeinoministeri 
Mika Lintilää ja ex-jalkapalloilija Timo Furuholmia. Lue turnausjuttu täältä. Mukana 
Eduskunnan Urheilukerho, Olli Rehn All Stars, Zoom, MTV ja Päätoimittajien liitto.

LiiKe sai täyden rahoituksen Zimbabwen Opettajankoulutuslaitosten tukemiseen 
LiiKe siirtyy kehittämään liikunnan ja terveyskasvatuksen opetusta uuteen maahan Af-
rikkaan, Zimbabween. Kaksi vuotta sitten kirjoitimme anomuksen Ulkoministeriöön 14 
opettajankoulutuslaitoksen tukemiseksi, mutta hankkkeessa oli puutteita. Nyt teimme 
muutoksia budjettiin ja edunsaajiin sekä lisäsimme vahvaa kehitystä vammaisliikun-
taan. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on vajaat puoli miljoonaa euroa.

Tansania aloittaa 56 yläkoulun ja lukion liikuntareformin - LiiKe sai UM rahoituksen 
tukea maata sen tavoitteissa. Tansania on julkaissut 16 miljardin shillingin eli noin 
6,7 miljoonan dollarin hankesuunnitelman, jolla luodaan puitteet liikunnan opettami-
seen sekä urheilun harjoitteluun 56 yläkoulussa ja lukiossa eri puolilla maata. Rahaa 
on kerättynä 2 mrd shillinkiä. LiiKe lähtee mukaan hankkeeseen Ulkoministeriön ja 
lahjoitusten tuella. Nelivuotisen hankkeen budjetti on noin 490 000 euroa josta UM:n 
osuus on 416 500 euroa. Koulutuskumppaniksi on lupautunut Jyväskylän Yliopisto.

Itajan yläkoulun tyttöjen asuntola valmis, nyt rakennetaan valvoja-opet-
tajan taloa. Kauemmista kylistä tulevat tytöt ovat saaneet nauttia uuden 
asuntolan tuomasta opiskelun vapaudesta ja oppimistulokset ovat nous-
seet. Kilimanjaron valloittaja Timo Kariluoman syntymäpäivälahjarahat 
4960 euroa ohjataan Itajaan. Puolet rahoista mene seinätiilien tekoon ja 
puolet kattoon ja puutavaraan. Sisustukseen, ikkunoihin, oviin, aurinko-
sähkö- ja putkitöihin tarvitaan vielä lahjoituksia noin 8 000 euroa. Pienistä 
lahjoituksista kasvaa iso puro, tule mukaan millä tahansa summalla.

Tätä et kyynelehtimättä katso - video LiiKen edunsaajista Tansaniassa Kolme ranskalaista huippu-
kuvaajaa (Tom, Ric and Nelson) yhdistivät voimansa ja matkustivat pro bono-pohjalta Tansaniaan te-
kemään videota LiiKen tukemista koululaisista. Katso täältä 22-minuuttinen, huikea tarina Asnasta ja 
Vumiliasta - he ovat niitä monia, joilla ei ilman tukeamme ole mahdollisuutta liikuntaan ja opiskeluun!

Tule mukaan ja tue LiiKen toimintaa kautta 10 € kuukausilahjoituksella. www.liike.fi/lahjoita
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