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Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä suomalaista 
liikuntaa ja urheilua yhdessä valtakunnallisen toimija-
kentän kanssa. Alueellisesti sen toiminnan päämääränä 
on edistää kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia liikun-
nan avulla sekä auttaa kainuulaisia urheiluseuroja niiden 
toiminnan kehittämisessä.   Kainuun Liikunnan toiminta 
jäsentyy viiteen sisältöalueeseen: 1) Liikkuva lapsuus ja 
nuoruus 2) Liikkuva aikuinen 3) Elinvoimainen seuratoi-
minta 4) Menestyvä huippu-urheilu 5) Liikuntamatkailu.  

Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaa vuosille 2018-2021 
laadittu strategia. Strategiassa korostuvat maakunnalli-
set tarpeet ja odotukset sekä näköpiirissä olevat toimin-
taympäristön muutokset. Toimintasuunnitelman sisäl-
töalueiden toteutuksessa näkyvät vahvasti strategiset 
kärkivalinnat sekä strategian kärkiä läpileikkaavat teemat. 
Kainuun Liikunnan toiminta pohjaa laaja-alaiseen liikun-
nan edistämiseen. Järjestön tehtävänä on parantaa seu-
rojen edellytyksiä liikuttaa ihmisiä ja luoda menestyvää 
urheilua sekä aktivoida liikuntaan organisoidun liikunnan 
ulkopuolella olevia ihmisiä. 

Toimintavuoden 2019 vahvoja teemoja ovat Liikku-
va koulu –toiminnan ja ideologian juurruttaminen kai-

nuulaisten koulujen ja oppilaitosten arkeen, liikunnan ja 
osallisuuden näkyminen sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelussa sekä vuosien 2020 ja 2021 suurtapahtu-
miin valmistautuminen. Lisäksi toimintavuoden aikana 
keskitytään kainuulaisen liikuntayrittäjyyden lisäämiseen, 
Kajaanissa tapahtuvan urheiluakatemiatoiminnan kehit-
tämiseen sekä urheilijapolun edistämiseen maakunnan 
reunakunnissa. 

Järjestön työskentelyssä jatketaan toimintakulttuurin 
muutosta, jossa toimialakohtaisesta ajattelu- ja toimin-
tamallista siirrytään henkilöstön osaamisen hyödyntä-
miseen tehokkaammin yli toimialarajojen. Samalla muo-
dostuu työpareja- tai –tiimejä, joissa työntekijät vaihtavat 
keskenään tietoa, ideoita ja ajatuksia entistä vaikuttavam-
min. Toimintavuoden aikana pyritään löytämään järjestöl-
le myös uudet toimivammat toimitilat.

Vuoden 2019 aikana jatketaan hyvin käynnistynyttä 
viestinnän uudistusta sekä brändiuudistusta juurrutta-
malla uudet toimintamallit jokaisen työntekijän rutiineiksi. 
Lisäksi viestinnän vaikuttavuutta lisätään kasvattamalla 
tavoitteellisesti sosiaalisen median seuraajien määrää eri 
kanavissa. 

1 Yleistä
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Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urhei-
lun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.  

Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, Vaalan kunta, kai-
nuulaiset urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- 
ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Jäseniä 
on yhteensä 101. 

Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kai-
nuun maakunta; sen kahdeksan kuntaa (Hyrynsalmi, 
Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotka-
mo ja Suomussalmi) sekä Vaalan kunta Pohjois-Poh-
janmaan puolella.

Missiomme:
Kainuun Liikunta on kainuulaisen liikunnan ja urheilun 
aktiivinen kehittäjä sekä kumppanuuden rakentaja.

Visiomme:
Lapsena syntyvä liikunnallinen elämäntapa on tervey-
den ja hyvinvoinnin perustekijä sekä elämysten lähde, 
jota tuetaan mahdollistamalla liikunnan ja urheilun 
harrastaminen elämän kaikissa vaiheissa.

Toimintaamme ohjaavat arvot:
Kumppanuus 
Avoimuus 
Aktiivisuus 
Innovatiivisuus

Strategiset kärkivalinnat:

1. Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa
2. Palvelumuotoilu
3. Osaaminen ja innostus
4. Maakunnallinen yhteistyö
5. Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat

Strategian kärkiä läpileikkaavat teemat:
Digitaalisuus 
Kokeilukulttuuri
Kumppanuus
Luontoliikunta

2 Strategia 2018-2021
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Liikkuvaa lapsuutta ja nuoruutta tuetaan kohdistamalla toi-
menpiteitä niille tahoille, jotka tavoittavat lähtökohtaisesti 
koko ikäluokan kuten varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelija-
toimijoille. Lisäksi vanhempien liikuntatietoisuutta lisätään 
erilaisten tapahtumien, perheohjausten ja vanhempainil-
tojen yhteydessä. Lisäksi toiminnassa edistetään lasten ja 
nuorten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksia 
huomioiden myös soveltavaa liikuntaa tarvitsevat. Kainuun 
Liikunta on mukana tukemassa valtakunnallisten ohjelmi-
en (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva Opiskelu) 
maakunnallista ja paikallista toteutumista.

Alle kouluikäisten liikunnallinen elämäntapa
Alle kouluikäisten liikunnallisen elämäntavan synnyttä-
miseksi toimenpiteitä kohdistetaan niin varhaiskasvatuk-
seen kuin vanhempiin.

Varhaiskasvatukseen kohdennettuja toimenpiteitä to-
teutetaan usean liikunnan aluejärjestön yhteisellä Liikku-
va lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeella. Hankkeessa 
tuetaan 1) valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-
työn paikallista edistämistä. Tavoitteena on saada yksi 
uusi kunta mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan. Li-
säksi toteutetaan kolme Pienten askelten -perehdytysti-
laisuutta sekä viisi Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa 
-työpajaa. Lisäksi 2) käynnistämme ja tuemme alueellisia 
ja paikallisia verkostoja, joissa osaaminen ja kokeilut las-
ten päivittäisen liikkeen lisäämisestä siirtyvät toimijoiden 
välillä, ja liikunnan asema paikallisissa varhaiskasvatus-
suunnitelmissa vahvistuu. Huomioimme myös maakun-
nallisen moniammatillisen yhteistyön eri toimijoiden vä-
lillä. 3) tuemme kuntatoimijoita sekä varhaiskasvattajia 
lasten liikunnan edistämisessä järjestämällä yhteensä 
30 eritasoista sparraustilaisuutta (yksikkö- tai kuntata-
soisia). Tuemme myös esimiesten osaamista Ilo kasvaa 
liikkuen -ohjelman johtamisessa sekä varhaiskasvattajien 
osaamista motoristen taitojen havainnoinnin osalta. 4) 
olemme mukana kehittämässä materiaaleja ja työkaluja 
varhaiskasvattajien työn tueksi.

Perheliikunta
Vanhempien liikuntatietoisuutta lisätään maakunnallisella 
Saa hyppiä! -perheliikuntakiertueella. Vuoden 2019 tee-
mana on luontoliikunta. Tavoitteena on saada kiertueelle 
mukaan mm. paikallisia luontoliikuntaa tarjoavia toimijoi-
ta. Tavoitteena kiertueella on 2500 osallistujaa. Lisäksi 
toteutetaan erityisesti alle kouluikäisille suunnattu perhe-
vaellus Halti Outdoor Weekendin yhteydessä. Tavoittee-
na on 500 osallistujaa. Kainuun Liikunta on edistämässä 
myös erityislapsiperheiden osallistumismahdollisuuksia 
olemassa olevissa perheliikuntatapahtumissa.

Kouluikäisten ja nuorten  
liikunnallinen elämäntapa

Kouluikäisten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa edis-

tetään erityisesti kaikkien aluejärjestöjen yhteisellä Lisää 
liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta opiskelu- ja koulupäiviin 
-hankkeella. Vuonna 2019 hankkeen päämääränä on mah-
dollistaa erityisesti toisen asteen opiskelijoille fyysisesti 
aktiivinen opiskelupäivä, peruskoululaisille tunti liikettä 
koulupäivään sekä vakiinnuttaa perusasteen toimintata-
vat ja turvata kuntakohtainen Liikkuva koulu resurssointi.

Tavoitteena hankkeessa on maakunnallisesti vahvistaa 
ja tukea jo toiminnassa mukana olevien toisen asteen op-
pilaitosten toimintaa mm. oppilaitoskohtaisilla sparraus-
tilaisuuksilla sekä innostaa uusia oppilaitoksia mukaan 
tarjoamalla henkilökunnalle Liikkuva opiskelu -työpajoja. 
Lisäksi käynnistetään toimijoiden tueksi maakunnallinen 
Liikkuva opiskelu -verkosto. Perusopetuksen osalta jatke-
taan maakunnallista koordinointi ja verkostotyötä. Lisäksi 
tuetaan erityisesti kuntatasoisesti Liikkuva koulu -toimin-
nan jatkumista kuntahankkeiden päätyttyä.

Nuorten osallisuutta niin perusopetuksessa kuin toi-
sella asteella vahvistetaan toteuttamalla nuorille erilaisia 
Liikuntatutor- tai Liikkuva amis -työpajoja, joissa nuoret 
pääsevät itse aktiivisesti suunnittelemaan oman oppilai-
toksen liikunnallistamista. Lisäksi nuoria kohdataan esi-
merkiksi ammatillisen hyvinvointivirtaa -viikon yhteydes-
sä sekä erilaisissa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä 
teemapäivissä ja -viikoissa.

Toimintavuoden aikana jatketaan Kainuun ammat-
tiopistolle vakinaistunutta opiskelijoiden matalan kynnyk-
sen hyvinvointiohjausta. Hyvinvointiohjauksen tavoitteena 
on opiskelijan asettamien omien tavoitteiden mukaisesti 
tukea esim. stressin ja väsymyksen hallinnassa, tukea 
painon pudottamisessa ja elintapamuutoksissa, valmen-
taa ravitsemus- ja liikunta-asioissa sekä sparrata arjessa 
ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Lisäksi hyvinvointiohjausta 
toteutetaan Kajaanin lukiossa sekä Puolangalla.

Urheiluakatemiatoiminta 
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian Kajaanin akatemiatoimintoja. Tavoitteena on vuonna 
2019 vahvistaa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian maakun-
nallista toimintaa käynnistämällä liikuntaluokka -toimin-
taa yläkouluissa Kuhmossa ja Suomussalmella. Lisäksi 
toimintavuoden aikana mietitään toimintamalleja urhei-
luakatemiatoiminnan laajentamiseksi alakouluun.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen
MLL:n Kainuun piiri on hakenut kolmivuotista STEA-ra-
hoitteista Hyvinvointia osallisuudella -kehittämishanketta 
vuosille 2019-2021. Hankkeen tarkoituksena on kainuu-
laisten yläkouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
parantaminen osallisuuden lisäämisellä ja vertaistuen 
kehittämisellä kouluympäristössä. Kohderyhmänä ovat 
Kajaanin ylä- ja yhtenäiskoulujen oppilaat, tukioppilaat, 
opettajat ja tukioppilasohjaajat. Hanke laajenee maakun-
nalliseksi. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat oppilaiden 
osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

3 Toiminnan painopisteet
3.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus
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sekä kokemuksen kautta oppiminen. Tukioppilaat tai 
vertaisoppilaat toimivat hyvinvointitaitojen edistäjinä 
kouluissa. Kainuun Liikunta on sitoutunut tuottamaan 
hankkeeseen liikunnan näkökulmaan liittyviä toimen-
piteitä hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvointioh-
jauksen sisältöjä. Rahoituspäätös selviää marras-jou-
lukuussa 2018.

Toimintavuoden aikana kainuulaisille nuorille tarjo-
taan mahdollisuus päästä kosketuksiin liikuntatapah-
tumien järjestelyiden kanssa. Yläkoulun ja lukion nuo-
rille tarjotaan tapahtumajärjestäjäkoulutuksia, joissa 
he saavat kattavat perustiedot liikuntatapahtumien 
järjestämisestä sekä pääsevät käytännössä kokeile-
maan tapahtumanjärjestämistä joko Kainuun Liikun-
nan tapahtumissa tai järjestämällä itse oman liikunta-
tapahtuman omalla koulullaan.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistetään 
useampien toimenpiteiden avulla. Liikunnan alue-
järjestöjen yhteisen Lisää liikettä iltapäiviin ja aktii-
visuutta opiskelu- ja koulupäiviin -hankkeen avulla 
edistetään paikallisten toimijoiden yhteistyötä harras-
tustoiminnan toteuttamisessa. Tavoitteena on mm. 
kohtauttaa koulu- ja järjestötoimijoita matalan kynnyk-
sen harrastustoiminnan edistämiseksi sekä kartoittaa 
olemassa olevia yhteistyömuotoja. Lisäksi edistetään 
koulupäivän tai iltapäivän aikaisen kerhotoiminnan ko-
keiluja sekä valtakunnallisen harrasteviikon kuntakoh-
taista toteuttamista.

Kainuun Liikunta on mukana Olympiakomitean koor-
dinoimassa valtakunnallisessa Lasten Liike -koko-
naisuudessa. Lasten liike -toiminnan tavoitteena on 
iltapäivänaikaisen monipuolisen harrastustoiminnan 
edistäminen koulu-järjestö-yhteistyönä. Tavoitteena 
on saada seitsemän Lasten liike –kerhoa.

Suomen vammaisurheilu- ja liikunta, VAU ry:n Valt-
ti-toiminnan tavoitteena on edistää 6–23-vuotiaiden 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harras-
tusmahdollisuuksia henkilökohtaisen Valtti-ohjaajan 
avulla. Kainuun Liikunta koordinoi maakunnallisesti 
Valtti-toimintaa. Valtti-ohjaajina toimivat Kajaanin am-
mattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat. Tavoit-
teena on saada mukaan 15 lasta ja nuorta. 

Kajaanin kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä to-
teutettava Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke 
jatkuu maaliskuun loppuun 2019. Hankkeen tavoittee-
na on vahvistaa 15-25-vuotiaiden nuorten osallisuutta 
liikunnan ja teatterin keinoin. Hankkeen viimeisen vai-
heen toimenpiteinä ovat erityisesti erilaisten kerhotoi-
minnan mallien kokeileminen sekä koulutussisältöjen 
kehittäminen nuorten kanssa toimivien ammattilaisten 
osaamisen lisäämiseksi hankkeen päätyttyä ja toimin-
nan vakiinnuttamiseksi. Hanke on ESR-rahoitteinen ja 
sitä hallinnoi Helsingin diakonia-ammattikorkeakoulu.

3.2 Liikkuva aikuinen
Kainuun Liikunta on alueen liikunnallisen elämäntavan 
asiantuntija, joka edistää liikuntaa tukevia ja kehittäviä 
päätöksiä sekä lisää aikuisväestön tietoisuutta liikun-

nan merkityksestä hyvinvoinnille. Kainuun Liikunta on 
terveyttä edistävien tahojen yhteistyön lisääjä ja ver-
kostojen kutoja. Kainuun Liikunta toimii KKI-ohjelman 
alueellisena toimijana sekä Olympiakomitean alueelli-
sena kumppanina.

Työhyvinvointipalvelut
Toiminnan tavoitteena on edistää kainuulaisten 
työikäisten työkuntoa sekä työssä jaksamista. Toi-
mintavuoden aikana jatketaan työhyvinvointipal-
veluiden tuotteistamista Kainuun Liikunnan uusien 
työhyvinvointipalveluiden osalta. Lisäksi työhyvinvoin-
tipalveluiden saatavuutta parannetaan avaamalla toi-
mintavuoden alussa verkkokauppapalvelu. Työhyvin-
vointipalveluihin liittyen kehitetään aktiivisesti uusia 
verkostoja mm. yksityisten toimijoiden sekä yrittäjä-
järjestöjen suuntaan. Työhyvinvointipalveluiden kehit-
tämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
alueellista hankerahoitusta.

Kunnossa Kaiken Ikää –toiminta
Kunnossa Kaiken Ikää -toiminnan kohderyhmänä ovat 
kainuulaiset aikuiset, joille elintapamuutos liikunnan ja 
ravitsemuksen avulla parantaa elämänlaatua, fyysis-
tä kuntoa ja painonhallintaa. Hankkeen kohderyhmää 
ovat myös toimija tahot, joissa kehitetään toimintoja 
ympäri Kainuuta, yli kuntarajojen. Kainuun Liikunnan 
aikuisten terveysliikunnan toiminta tukeutuu KKI-oh-
jelman vuoden 2019 painopistealueisiin, joita ovat 
liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työ-
yhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä 
fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

Toimintavuoden aikana kehitetään Liikkujan Apteek-
ki -toimintaa Kainuussa sekä saadaan uusia Liikkujan 
Apteekkeja Kainuuseen. Kainuun Liikkujan Apteekkien 
määrä on lisääntynyt pikkuhiljaa ja määrää pyritään 
kasvattamaan joka vuosi. Apteekkien kanssa yhdessä 
järjestetyt teemapäivät sekä tempaukset on koettu hy-
väksi tavaksi kehittää toimintaa ja tätä kautta on synty-
nyt uusia ideoita yhteistyön mahdollisuuksista.

Kainuulaisten työyhteisöjen, yhdistysten sekä seu-
rojen kiinnostus KKI-ohjelman hanketukihakuun on 
vähentynyt viime vuosina. Hakemuksia on tullut aikai-
sempaa vähemmän ja tästä syystä panostamme toi-
mintavuoden aikana entistä enemmän markkinointiin. 
Toimintavuoden aikana keskitytään markkinoimaan 
hanketukihakuja henkilökohtaisesti suoraan eri toimi-
joille yleisen tiedottamisen lisäksi. 

Korpikansa seikkailee -testikiertue
Korpikansa seikkailee –kuntotestikiertue toteutetaan 
toimintavuoden aikana kerran sijoittuen loppusyksyyn. 
Kiertue on vakiintunut pysyväksi ja kuntien paljon toi-
vomaksi toiminnaksi, jonka toteuttamiseksi pyritään 
jatkossa samaan yhteistyökumppaneita entistä enem-
män. Kiertueen tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden 
testauttaa kuntonsa hikoilematta ja hengästymät-
tä. Tapahtumassa toteutetaan maksuttomat Kehon 
kuntoindeksi –testit. Kuntotestien jälkeen jokainen 
osallistuja saa yhteenvedon kuntotestien tuloksista. 
Kiertueella osallistujat saavat yhteenvedon ja testipa-
lautteen lisäksi asiantuntijoiden vinkit fiksuun liikkumi-
seen ja hyvään syömiseen matkaevääksi kohti hyvää 
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kuntoa. Työyhteisöt saavat myös halutessaan yrityksen 
kuntoindeksi -raportin. Jatkossa onkin tavoitteena saada 
osallistujiksi enemmän alueen työyhteisöjä. Kainuun kun-
tien lisäksi kiertueen järjestelyissä ovat mukana Kainuun 
SOTE, kansanterveysjärjestöt sekä paikalliset toimijat.

Ikäihmisten liikunta
Kainuulainen väestö ikääntyy ja siksi myös tämän koh-
deryhmän liikuttaminen ja liikuntamahdollisuuksien pa-
rantaminen kasvaa vuosi vuodelta. Ikäinstituutin Voimaa 
vanhuuteen -hanke on ollut merkittävässä roolissa lisää-
mässä sekä tuomassa uusia toimintatapoja kainuulaisten 
ikäihmisten liikuttamiseen. Kainuun Liikunnan lisäksi Voi-
maa vanhuuteen -hankkeen toiminnassa ovat olleet lähes 
kaikki Kainuun kunnat. Voimaa vanhuuteen -hankkeen 
toimintatapoja ja käytänteitä tullaan kuntien kanssa jatka-
maan sekä ideoimaan lisää toimintavuoden aikana. 

Keväällä 2019 järjestetään perinteinen ikäihmisen Kun-
non kevätpäivä –liikuntatapahtuma yhdessä Kainuun 
kuntien kanssa. Tapahtumassa on tarjolla monenlaisia 
ikäihmisille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia, joiden 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Kajaanin am-
mattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Osaamisen lisääminen
Kainuun Liikunta kouluttaa terveysliikuntaosaajia Kai-
nuussa VOK sekä Tervetuloa liikuttajaksi -koulutusten 
kautta. Nämä koulutukset ovat murrosvaiheessa ja näin 
ollen toimintavuosi tuo tulleessaan uusia asioita koulu-
tuksiin liittyen. Toimintavuoden aikana jatketaan työyh-
teisöjen liikkeen lisäämistä Aktiivisempi arki -koulutusten 
avulla. Tämän lisäksi Liikkujan Apteekki -toiminnan sisällä 
järjestetään koulutuksia liikunnan puheeksi ottamises-
ta. Ikäihmisten liikuttamiseen tarjotaan vertaisohjaajien 
ideapäivää sekä virikkeitä ikääntyvien liikuntaan -koulu-
tuksia.

Verkosto- ja kuntayhteistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija erilaisissa työelä-
män verkostoissa, joista merkittävimpinä voi pitää Työ-
elämä 2020 -alueverkostoa sekä Työhyvinvointiverkos-
toa. Verkostot kattavat laajasti kainuulaista yrittäjä- sekä 
elinkeino-osaamista, ja niiden tavoitteena on kehittää kai-
nuulaista työelämää kaikilla sen osa-alueilla. Nämä ovat 
hyviä ja tärkeitä kanavia tulevaisuuden työelämän kehittä-
miseen ja sitä kautta arjen aktiivisuuden lisäämiseen sekä 
terveellisten elintapojen muuttamiseen. Kainuun Liikunta 
tuo verkostoihin liikunnallisen osaamisensa. Toimintavuo-
den aikana verkostot toteuttavat yhteistyössä erilaisia 
tapahtumia. Suunnitteilla on järjestää verkoston eri toimi-
joiden kanssa yhteistyössä aamukahvitilaisuuksia, joissa 
aiheena on työhyvinvoinnin kehittäminen kaikilla sen eri 
osa-alueilla.  

Toimintavuoden 2018 aikana järjestimme kaikissa Kai-
nuun kunnissa kuntakierrokset, joiden pohjalta jatkam-
me hyvin toiminutta yhteistyötä kuntien kanssa. Kuntien 
kanssa on sovittu, että Kainuun Liikunta kutsutaan tarvit-
taessa asiantuntijana kuntien HYTE-työryhmiin. Tavoit-
teena on päästä mukaan myös maakunnallisen HYTE-työ-
ryhmän toimintaan. Tämän lisäksi toimintavuoden aikana 
jatketaan elintapaneuvonnan palveluketjun kehittämistä 
Kainuussa. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 
Kainuun jokaisessa kunnassa on mahdollisuus osallistua 

elintapaneuvontaan. Kehitystyötä tehdään yhdessä Kai-
nuun kuntien sekä Kainuun SOTE-kuntayhtymän kanssa. 
Kuntakierroksilla on noussut esille, että kunnilla on kiin-
nostusta jatkaa elintapaneuvonnan kehittämistä yhdessä 
Kainuun Liikunnan kanssa. 

3.3 Elinvoimainen 
seuratoiminta
Kainuun Liikunta on alueen urheiluseurojen kumppani, 
kehittäjä ja edunvalvoja. Sen tehtävänä on lisätä urhei-
luseurojen osaamista koulutusten avulla sekä varmistaa 
seuratyön arvostuksen ja seurojen toimintaedellytysten 
säilyminen kunnallisessa ja maakunnallisessa päätök-
senteossa. Lisäksi Kainuun Liikunnan tehtävänä on auttaa 
alueen urheiluseuroja toimintaresurssien hankkimisessa 
sekä tiedottaa seurakenttää koskevista ajankohtaisista 
teemoista. 

Osaamisen lisääminen
Liikunnan aluejärjestöjen 1-tason valmentaja- ja ohjaa-
jakoulutuksen (VOK-1) tavoitteena on luoda lasten - ja 
aikuisten liikunnan ohjaajille perusta yksittäisen harjoi-
tuskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. VOK-1 – koulu-
tus koostuu 12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä 
oppimistehtävistä. Lisäksi koulutukseen osallistuja suo-
rittaa mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot, joista 
jokaisen koulutukseen osallistuvan lajin kanssa sovitaan 
erikseen. Koulutuksen voi suorittaa lasten – ja nuorten 
liikunnasta ja aikuisten harrasteliikunnasta. Toteutamme 
valtakunnallisia VOK-superviikonloppuja Vuokatin Urhei-
luopistolla.

Toteutamme vuoden 2019 aikana Olympiakomite-
an seuratoimintakoulutuksia. Koulutukset kattavat hy-
vin seuratoiminnan moninaiset tehtävät. Hyvän seuran 
hallinto- koulutus perustuu seuran omiin sääntöihin ja 
yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seura-
hallinnon perusteita. Teemoina ovat mm. päätöksenteko 
seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut 
seurassa. Hyvän seuran verotus – koulutuksessa käy-
dään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita 
ja seuran maksamia kulukorvauksia. Käsittelyssä on mm. 
urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset va-
paaehtoisille. Muita koulutuksia ovat mm. Hyvän seuran 
viestintä, urheilun johtaminen hyvässä seurassa ja Yhtei-
söllisyys ja ihmisten johtaminen. Tavoitteena on toteuttaa 
5-10 seurakoulutusta.

Koulutustarjonnassa keskitytään entistä enemmän 
ajankohtaisiin ja nopeasti käytännön tarpeista esiin 
nouseviin koulutuksiin, jotka liittyvät seurahallintoon tai 
valmennusosaamisen kehittämiseen. Lisäksi mm. en-
siapukoulutuksia sekä muita seuratoimintaa tukevia kou-
lutuksia järjestetään kysynnän mukaan.

Seuratoiminnan resurssit ja seurafoorumit
Kainuun Liikunta etsii aktiivisesti rahoituskanavia, joista 
seurat voivat hakea resursseja toimintansa kehittämi-
seen. Vaikutamme aktiivisesti alueellisista kehittämis-
rahoista vastaaviin toimijoihin urheiluseurojen toimin-
taympäristöjen kehittämisen huomioimiseksi. Lisäksi 
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olemme aktiivisia toimijoita kuntiin päin, jotta seuro-
jen toiminnan tukeminen huomioidaan kunnallisessa 
päätöksenteossa. Aktiivinen tiedottaminen rahoitus-
kanavista sekä rahoitushakemusten laatimisessa 
auttaminen ovat Kainuun Liikunnan tärkeitä seura-
toiminnan peruspalveluita. Kainuun Liikunta tukee 
alueen seuroja myös järjestämiensä liikunnan mas-
satapahtumien kautta tarjoamalla niissä lukuisan 
määrän erilaisia järjestelytehtäviä, joista maksetaan 
talkookorvaus. Toimintavuoden aikana käynnistetään 
vuoden 2018 aikana valmistelu seurafoorumitoiminta 
Kajaanissa.

Maahanmuuttajien kotouttaminen
Kainuun Liikunta osallistuu maahanmuuttajien kotout-
tamiseen ja seuratoimintaan integroimiseen ensisijai-
sesti Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa –hank-
keen (ESR) kautta. Kainuun Liikunta on hankkeessa 
osatoteuttaja, jonka tehtävänä on urheiluseurojen akti-
voiminen maahanmuuttajien osallistumiseen mahdol-
listavaan toimintaan sekä toisinpäin maahanmuuttaji-
en aktivoiminen mukaan seuratoimintaan.

Harrastemessut
Kainuun Liikunta vastaa Kajaanissa vuosittain pi-
dettävien Harrastemessujen ja Villiinny Keväästä 
Liikunnan Superlauantain järjestelyistä ja kehittämi-
sestä. Syksyisin pidettävät Harrastemessut keräävät 
vuosittain noin 1 500 osallistujaa ja 30 toimintaansa 
esittelevää urheiluseuraa ja yhdistystä. Kaksi kertaa 
järjestetty Villiinny Keväästä Liikunnan Superlauan-
tai on vakiinnuttanut paikansa liikunnallisena kevään 
avauksena Kajaanissa. Tapahtuman tavoitteena on 
kerätä yli 1 000 osallistujaa ja 20 toimintaan esitte-
levää urheiluseuraa ja muuta yhdistystä. Molemmat 
tapahtumat tehdään tiiviissä yhteistyössä Kajaanin 
kaupungin kanssa.

Seurojen harrastetoiminnan kehittäminen
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija ja kumppanuuk-
sien rakentaja seurojen harrastetoiminnan kehittämi-
sessä. Toimintavuoden aikana kehitetään uusia toi-
mintamalleja matalankynnyksen harrastetoiminnan 
kehittämiseksi yli lajirajojen sekä urheiluseuroja ja 
muita nuorisotoimijoita yhdistäen.

Toimintavuoden aikana jatketaan työtä kainuulaisen 
vahvan eSports osaamisen jalkauttamiseksi osaksi 
urheiluseurojen toimintaa. E-sports toiminta kasvaa 
myös Kainuussa vauhdilla, sillä laji on jo nyt mukana 
Vuokatti-Urheiluakatemian lajivalikoimassa. Kajaanin 
Ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt oma eSports 
–liiketoiminnan koulutusohjelma ja Kainuun Prikaati 
hyödyntää olemassa olevia ja tulevia eSport –osaajia 
omassa koulutustoiminnassaan. eSportsin kytkemi-
nen osaksi seuratoimintaa tuo näin pohjaa lajin toi-
minnalle sekä lisää alueen ja seuratoiminnan vetovoi-
maisuutta.

Kainuun Urheilugaala 1.2.2019
Kainuun Urheilugaala järjestetään Kajaanin Sokos Ho-
tel Valjuksessa 1.2.2019. Gaalassa palkitaan ja huomi-
oidaan maakunnan menestyneitä urheilijoita, seura-
toimijoita sekä liikunnan ja urheilun taustavaikuttajia. 
Vuoden 2018 Gaalan sisältöä ja oheisohjelmaa kehi-

tetään siten, että paikalle saadaan entistä suurempi 
joukko urheiluseuratoimijoita. Lisäksi gaalaan tuot-
teistetaan VIP-paketti, johon kuuluu muun muassa ”et-
kot”, jossa VIP-vieraat pääsevät kuulemaan tunnetun 
urheiluvaikuttajan luennon.

3.4 Menestyvä urheilu
Kainuun Liikunta on osaltaan vaikuttamassa siihen, 
että kainuulaiset sekä Kainuussa asuvat ja harjoitte-
levat urheilijat menestyvät kansallisilla ja kansainvä-
lisillä kilpakentillä. Kainuun Liikunta keskittyy etenkin 
nuorten urheilijoiden uran ja urheiluedellytysten tuke-
miseen ja kehittämiseen.  

Urheilijanpolun tukeminen  
Kainuun Liikunta, Vuokatin Urheiluopisto ja kainuulai-
set urheiluseurat järjestävät vuonna 2019 kaksi Kasva 
Urheilijaksi – leiriä kainuulaisille urheilijan aluille. Lei-
rit on tarkoitettu 10-15 -vuotiaille urheileville lapsille ja 
nuorille.  Leirien tarkoitus on tutustaa nuoret kilpaur-
heilumaiseen harjoitteluun ja leiritykseen. Päätavoit-
teena on tukea urheilijan yksilöllistä kehittymistä ur-
heilijan polulla.

Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta jatkaa Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian kanssa yhteistyötä Kajaanin akatemiatoimintojen 
koordinoinnissa.  Akatemiatoimintaa toteutetaan Ka-
jaanissa vuonna 2019 alakoululaisille kerhotoimintana, 
yläkouluissa kerhotoimintana ja Lehtikankaan koululla 
liikuntaluokkatoimintana sekä 2.asteella, ammattikor-
keakoulussa ja Kainuun Prikaatilla. Akatemialajeina 
ovat jalkapallo, jääkiekko, salibandy, pesäpallo ja yleis-
urheilu. Uutena lajina mukaan on tulossa myös tanssi. 
Lehtikankaan koulun liikuntaluokat ovat yleisvalmen-
nuksellisia. Urheilijoita Kajaanin akatemiatoiminnassa 
on mukana yli 250. Kainuun Liikunnan osallistuu vah-
vasti Kajaanin akatemiatoimintojen strategiatyöhön 
yhdessä oppilaitosten, Kainuun Prikaatin ja lajiliitto-
jen kanssa. Kainuun Liikunnan tavoitteena on vuonna 
2019 vahvistaa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian maa-
kunnallista toimintaa Kuhmossa ja Suomussalmella 
yläkoulujen liikuntaluokkien myötä.

Barents urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venä-
jän yhteinen hanke, joka kohdistuu 15–25 -vuotiaisiin 
nuoriin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Suomen 
Barentsurheilu ry, jossa jäseninä ovat Kainuun Liikunta 
ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry.  
Toiminta keskittyy Barents Games- tapahtumiin. Ba-
rents Games- tapahtumissa kilpaillaan noin 15 lajissa 
niin talvi- kuin kesäkisoissa ja kehitetään nuorten seu-
rajohtajien yhteistyötä. Kainuun Liikunnan tavoitteena 
on mahdollistaa mahdollisimman monelle kainuulai-
selle nuorelle osallistuminen Barents Games- tapah-
tumiin. Lisäksi Kainuun Liikunta valmistautuu vuoden 
2020 Barents Winter Games-tapahtuman järjestämi-
seen Kainuussa. 
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Nuorten urheilijoiden tukeminen
Toimintavuoden aikana käynnistetään suunnittelu- ja sel-
vitystyö lahjakkaiden nuorten kainuulaisten yksilölajie-
nurheilijoiden tukiryhmän perustamiseksi. Tarkoituksena 
on koota n. 3-4 lahjakkaan nuoren urheilijan ryhmä, jonka 
valmentautumista tuetaan rahallisesti yhteistyökumppa-
neiden avustuksella.

3.5 Liikuntamatkailu 
ja –tapahtumat
Kainuun Liikunta kehittää maakunnan liikuntamatkailua 
etenkin tapahtumien kautta sekä osallistumalla erilaisiin 
matkailun ja liikunnan olosuhde- ja strategiatyöryhmiin. 
Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa keskiössä 
ovat kuntoliikunnan harrastajat. Tapahtumien tavoitteena 
on paitsi lisätä alueen matkailua niin myös liikuttaa laajas-
ti kainuulaisia sekä muualta tulevia kuntoliikkujia tapahtu-
mien ja niihin liittyvän valmistautumisen kautta.

Liikunnan massatapahtumat
Toimintavuoden aikana luodaan massatapahtumiin liit-
tyen uusia yrityksille suunnattuja TYHY-tuotteita, joissa 
niputetaan yhteen Kainuun Liikunnan tapahtumat sekä 
TYHY-palveluita. Samalla käynnistetään uusien tuotteiden 
myynti hyödyntäen mm. Kainuun Liikunnalle avattavaa 
verkkokauppaa. Tapahtumien tuotteistamisessa keskity-
tään muutoinkin yrityksiin luomalla tuotteita/palveluita, 
jotka houkuttelevat tapahtumiin entistä enemmän yri-
tysryhmiä. Tapahtumissa toinen kehittämisen painopiste 
on ulkomaalaisten osallistujamäärien kasvattamisessa. 
Tähän pyritään mm. Vuokatti Hiihdon liittymisellä Russia-
loppetiin vuodesta 2019 alkaen. Vuokatti Hiihdon osalta 
toimintavuoden aikana kartoitetaan myös mahdollisuus 
lähteä mukaan Visma Ski Classics –sarjan osakilpailuksi 
v. 2020 lähtien. 

Kainuun Liikunnan vuonna 2019 järjestämät liikunnan 
massatapahtumat ovat: 
Vuokatti Hiihto 16.3.2019, 
osallistujatavoite 2000 hiihtäjää 
Halti Outdoor Weekend Vuokatti 6.-8.9.2019, 
osallistujatavoite 1500 osallistujaa 
Lost in Kainuu Adventure 13.-14.9.2019, 
osallistujatavoite 220 joukkuetta

Omien tapahtumien lisäksi Kainuun Liikunta on mukana 
sopimuksellisesti Suomussalmen Raatteen Maratonin ja 
The Ruthless Rajan sekä Kainuun Rastiviikon markkinoin-
nissa ja järjestelyissä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta 
järjestää Kajaanissa kesällä 2019 uusi SwimRun –tapah-
tuma yhteistyössä Kajaanin Uimaseuran kanssa. 

Endurance-klubijäsenyys
Kainuun Liikunta avasi loppuvuonna 2018 Kunnon verk-
kokaupan (http://kunnonkauppa.mycashflow.fi/), josta 
asiakas voi ostaa parilla klikkauksella Endurance-klubijä-
senyyden. Klubijäsenyyden avulla Endurance Kainuu -ta-
pahtumasarjasta rakentuu tulevaisuudessa monipuolinen 
ja nykyaikainen palvelukokonaisuus ja matkailutuote.

Jäsenyyksiä on kahden tasoisia: Syke, joka on tarkoi-

tettu elämyskuntoilijalle ja Sisu, joka on suunnattu ko-
vemman tason kestävyysurheilijalle. Jäsenyys sisältää 
yhdessä paketissa elämysurheilua (osallistuminen Vuo-
katti Hiihtoon ja Halti Outdoor Weekendiin), tapahtumiin 
valmistautumista tukevia liikunta- ja urheilutoimijoiden 
tuottamia palveluja sekä jäsenetuja ja alennuksia kai-
nuulaisista liikunta-, majoitus-, aktiviteetti- ja ravintola-
palveluista. Jäsenpaketteja markkinoinaan ja myydään 
jatkuvasti tapahtumien sivuilla ja sosiaalisen median ka-
navissa sekä tehostetusti vuoden 2019 liikunnan massa-
tapahtumissa.

Maakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden aikana kuntien ja maakunnan kanssa jat-
ketaan neuvotteluja maakunnallisen tapahtumayksikön 
perustamisesta joko Kainuun Liikunnan alle tai yhdessä 
useamman toimijan kesken. Tapahtumayksikkö kuntien 
ja maakunnan jatkuvalla rahoituksella takaisi mahdolli-
suuden toteuttaa suunnitelmallista liikuntamatkailun ke-
hittämistä mm. liikunnan ja urheilun tapahtumahakujen, 
tapahtumien järjestelyiden käynnistämisen ja tapahtuma-
markkinoinnin suhteen. Asian eteenpäin viemiseksi selvi-
tetään myös hankerahoituksen mahdollisuutta.

Suurtapahtumat 2020-2021 
Toimintavuoden aikana keskitytään vahvasti sekä Barents 
Winter Games 2020 että Euroopan Nuorten Talviolym-
piafestivaalien (EYOF 2021) järjestelyihin. EYOF –tapah-
tuman tiimoilta tapahtuman avainhenkilöt käyvät tutus-
tumassa Sarajevon v. 2019 vastaavaan tapahtumaan.  
Barents Winter Games 2020 –tapahtumaa varten palka-
taan pääsihteeri 1.3.2019 alkaen ja Kainuun Liikunnan ny-
kyinen tapahtumapäällikkö siirtyy EYOF 2021 tapahtuman 
kokoaikaiseksi pääsihteeriksi 1.4.2019 alkaen.

Suurtapahtumiin liittyen toimintavuoden aikana tullaan 
hakemaan 2-3 EU-rahoitteista hanketta, jotka on val-
misteltu maakunnan AIKO-rahalla vuoden 2018 aikana. 
Hankkeiden teemoina ovat vammaisurheilun kehittämi-
nen, nuorten mediakasvatus sekä oppilaitosyhteistyön ja 
nuorten työelämävalmiuksien kehittäminen.

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija maakunnan alueella 
eri liikuntamatkailua koskevissa työryhmissä. Tulevan toi-
mintavuoden aikana Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimii 
mm. puheenjohtajana Kajaanin Ammattikorkeakoulun ve-
tämässä maakunnallisessa retkeilyreittien tuotteistamis-
hankkeessa. 
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Maakunnallinen yhteistyö
Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ja aloitteelli-
sesti Kainuu-ohjelman toteuttamiseen. Tavoiteltuna 
tuloksena on saada liikunta hyvinvoinnin edistäjänä 
ja Kainuu-kuvan luojana konkreettisiksi toimenpiteik-
si. Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija terveyteen 
ja hyvinvointiin sekä aluekehitykseen liittyvissä työ-
ryhmissä, joissa valmistellaan maakunta- ja sote-uu-
distusta Kainuussa. Lisäksi Kainuun Liikunta toimii 
aktiivisesti eri verkostoissa Kainuuseen suuntautuvan 
liikuntamatkailun edistämiseksi sekä liikuntamatkailun 
näkymiseksi maakunnan matkailu- ja elinkeinostrate-
gioissa. 

Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimii Kainuun järjes-
töfoorumin toisena edustajana maakunta- ja sote-uu-
distuksen osallisuuden ja demokratian kehittämisen 
alatyöryhmässä. Tavoitteena on saada uudistuksen 
yhteydessä Kainuuseen mm. oma maakunnallinen 
liikuntaneuvosto, joka toimii kiinteässä yhteydessä 
maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen työryhmään sekä maakunnan päättäviin elimiin.

Kainuun Liikunta on aktiivinen vaikuttaja sekä ur-
heiluseurojen ja muiden vapaa-ajan käyttäjäryhmien 
viestin viejä liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä 
asioissa. Lähiajan haasteena on Kainuun liikuntapaik-
kojen ikääntyminen ja niiden kunnostamiseen liittyvä 
rahoitus.

Kuntayhteistyö
Kainuun Liikunnan tavoitteena on varmistaa, että lii-
kuntalain säädökset tulevat huomioiduksi kuntien toi-
minnassa ja kunnat huomioivat päätöksenteossaan 
urheiluseurojen toiminnan sekä liikuntamahdollisuuk-
sien tärkeyden terveyden edistämisessä. Toiminta-
vuoden aikana jatketaan Kainuun Liikunnan ja kuntien 
liikunnanviranhaltijoiden tiivistä yhteistyötä.

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunnan aluejohtaja kuuluu MLL Kainuun 
vetämän Järjestö 2.0 –hankkeen johtoryhmään. Hank-
keen tavoitteena on tuoda maakunta- ja sote-uudis-
tuksessa esille järjestöjen näkökulmaa sekä mah-
dollisuuksia olla mm. palveluiden tuottajana uudessa 
sote-toimintamallissa. Samaa aktiivista työtä Kainuun 
Liikunta tekee myös Kainuun Järjestöfoorumissa, joka 
edustaa laajemmin koko Kainuun järjestökenttää maa-
kunta- ja sote-uudistuksessa. 

Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistyön kehittä-
mistä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Kainuun Liikun-
ta on Kainuun Säätiön purkauduttua vuonna 2017 jäl-
leen Vuokatin Säätiön virallinen taustayhteisö kahdella 
hallituspaikalla.  

Kainuun Liikunta on mukana aktiivisesti alueellises-
sa Työelämä 2020 –verkostossa, jossa tuomme esille 
liikuntanäkökulmaa työhyvinvoinnin ja työn tuottavuu-
den tukemiseen ja kehittämiseen liittyvissä hankkeis-
sa ja toimenpiteissä. Lisäksi Kainuun Liikunta tekee 
aktiivista yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun 

sekä Kainuun ammattiopiston kanssa. Yhteistyö oppi-
laitosten kanssa tiivistyy entisestään tulossa olevien v. 
2020 Barents Winter Games ja v. 2021 EYOF-kisojen 
tiimoilta.

Kainuun Liikunta on mukana moniammatillisessa 
erityislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoit-
teena on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja 
toimijoista, yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkosto-
toiminta yli hallintorajojen. Verkostoon kuuluu edusta-
jia Kainuun sotesta, perusopetuksesta, maahanmuut-
topalveluista, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta, 
Leijonaemot ry:stä, MLL:stä, sekä kansanterveys- ja 
potilasjärjestöjä. Verkosto kokoontuu noin 2-3 kertaa 
vuodessa.

Kainuun Liikunnan edustaja toimii MLL:n Kainuun 
piirin hallinnoimassa PerheKainuu -hankkeen oh-
jausryhmässä. Hanke jatkuu vielä vuoden 2019 ajan. 
PerheKainuu -hankkeen päämääränä on kainuulais-
ten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen 
ja edistäminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen. 
Hankkeen päätavoitteena on luoda kainuulainen mal-
li järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymän yhteistyöhön 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäiseväs-
sä työssä. Keskeisinä kehittämiskumppaneina ovat 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 
Kainuun kunnat sekä kainuulaiset järjestöt ja muut kol-
mannen sektorin toimijat, jotka toimivat lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden parissa.

Maakuntavaalit 2019
Kainuun Liikunta kampanjoi aktiivisesti puolueiden ja 
maakuntavaleissa ehdolla olevien henkilöiden suun-
taan, jotta liikunta ja terveyden edistäminen näkyvät 
ehdokkaiden vaaliteemoissa ja tulevissa päätöksissä.

Maakunnallisen liikuntayrittäjyyden 
edistäminen

Kainuun Liikunta käynnisti yhdessä Intotalo Oy:n 
kanssa lokakuussa 2018 Euroopan sosiaalirahaston 
tukeman Kuntopolku yrittäjyyteen -hankkeen, jonka 
tavoitteena on järjestää liikunta- ja luontomatkailualan 
yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Hank-
keessa madalletaan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, 
kevennetään yrittämisen taakkaa ja saadaan liikkeelle 
uusia kokeiluja. Hankeaika on 1.10.2018-30.6.2020, ja 
hankkeessa järjestetyt toimenpiteet ovat osallistujille 
maksuttomia.

Kuntopolku yrittäjyyteen rakentuu aloitusseminaa-
rista, yrittäjyyskoulutuksesta ja mentoritoiminnasta 
sekä teemaseminaareista. Kuntopolulle voi osallistua 
noin 40 liikunta- ja luontoliikuntamatkailusta kiinnos-
tunutta henkilöä, joita voivat olla esimerkiksi pian val-
mistuvat korkeakouluopiskelijat sekä alueella asuvat 
alan vaihtoa tai yrittäjyyttä harkitsevat työikäiset ih-
miset, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi 
kohderyhmään kuuluvat alueelle urheilun takia muut-
taneet sekä liikunta- ja luontomatkailusektorin järjes-

4 Alueellinen vaikuttaminen
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Olympiakomitea-yhteistyö
Kainuun Liikunta tekee Suomen Olympiakomitean kanssa 
yhteistyötä (työnimellä ”yhteisen tekemisen malli, YTM”) 
etenkin seuratoiminnan kehittämisen, lasten liikunnan 
kehittämisen sekä liikunnan vaikuttamistyön osalta. Ai-
kuisten terveysliikunnassa ja työyhteisöliikunnassa 
Olympiakomitean rooli on pienenemään päin, mikä lisää 
aluejärjestöjen vastuuta toimialan alueellisessakin toi-
minnassa. 

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt viime 
vuosina mm. yhteisen Liikkuva koulu –hankkeen myötä. 
Jatkossa alueiden välinen yhteistyö tullee tiivistymään 
entisestään. Liikunnan aluejärjestöjen yhteisesti käyn-
nistämä ”Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi 
–hanke” (URPO –hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien lii-
kunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna 2019.  URPO 
-hankkeen kärkinä ovat vuonna 2019 Liikunnan aluejär-
jestöjen yhteisten asioiden edistäminen aluejohtoryhmän 
apuna, alueiden ja Olympiakomitean ”yhteisen tekemisen 
mallin” (YTM) koordinointi ja alueiden hanketoiminnan 
edistäminen yhdessä eri tahojen kanssa. Hanketoimin-
taan liittyvää EU Sport -tukipalvelua toteutetaan yhdessä 
Olympiakomitean kanssa.

Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma
Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman kanssa tehtävässä yh-
teistyössä korostuvat Toimintakykyä työelämään ja Liikun-

taneuvonta-painopistealueet. Toimintavuoden teemoi- 
na ovat henkilökohtaisen liikuntaneuvontatyön sisällyttä-
minen entistä kattavammin liikunta-aktiivisuutta edistä-
viin projekteihin sekä toiminnan kattavuus koko maakun-
nassa. 

Liikkuva koulu -ohjelmaperhe
Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka yhtey-
dessä toimivat myös varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liik-
kuen –ohjelma sekä toisen asteen Liikkuva opiskelu –oh-
jelma. Vuonna 2019 painopiste on erityisesti toisen asteen 
Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallisessa ja alueellisessa 
edistämisessä. Kainuun Liikunta tarjoaa alueensa yksi-
köille, kouluille ja kunnille asiantuntija-apua aktiivisen toi-
mintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelmien 
strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuri-
ministeriö ja Opetushallitus, ja niitä hallinnoi LIKES-tutki-
muskeskus.

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija ja kehittäjä kan-
sainvälisessä massahiihtojen Euroloppet –sarjassa, jo-
hon Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta toi-
mii näkyvästi Barents Urheilu ry:ssä. Kainuun Liikunnan 
tapahtumapäällikkö toimii aktiivisesti kansainvälisessä 
vammaishiihdossa TD –tehtävissä.

5 Valtakunnallinen 
ja kansainvälinen yhteistyö

töissä mukana olevat henkilöt. Tavoitteena on, että hank-
keeseen osallistuneet henkilöt perustavat Kainuuseen 
yhteensä 20 uutta liikunta- ja luontoliikunta-alan yritystä.

Hankkeen tuloksena nuorten aikuisten ja yrittäjyyttä 
harkitsevien mahdollisuudet paikkakunnalla elämiseen 
ja työllistymiseen paranevat. Lisäksi pienyrittäjyys vah-
vistuu myös maaseudulla, ja maakunnalle tärkeä mat-
kailuala saa lisää palveluiden tuottajia ja palvelutuotteita. 
Myös maakunnan imagolle tärkeän liikunta-alan yrittäjyys 
vahvistuu. 

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa syntyy toi-
miva ja säännöllisesti kokoontuva liikuntamatkailu- ja 
liikunta-alan maakunnallinen yrittäjäverkosto. Lisäksi 
hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa 
Kainuun Liikunnan hallinnoima liikunta-alan osuuskunta.
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Toimintavuoden 2018 aikana Kainuun Liikunta uusi 
logonsa ja www-sivunsa sekä päivitti sosiaalisen me-
dian kanavansa. Lisäksi toimintaan jalkautettiin uusi 
viestintästrategia, joka on näkynyt toiminnassa en-
tistä laadukkaampana ja vaikuttavampana viestimi-
senä. Toimintavuoden painopisteenä viestinnässä on 
erityisesti sosiaalisen median eri kanavien seuraaja-
määrien tavoitteellinen kasvattaminen sekä etenkin 
tapahtumien some-kanavien entistä aktiivisempi ja 
kohderyhmää puhuttelevampi sisällöntuotanto,

Maakunnan päämedian, Kainuun Sanomien kans-

sa jatketaan yhteistyötä, jossa alueen järjestötoimijat 
(Kainuun Liikunta, MLL, 4H ja Kainuun Nuotta) saavat 
kukin kerran kuukaudessa lauantain lehdessä sivun 
mittaisen artikkelitilan oman järjestönsä ja sen jäsen-
ten toiminnasta kertomiseen. 

Viestinnän tiimoilta haetaan aktiivisesti myös uusia 
kumppaneita ja esimerkiksi yritysten kanssa solmit-
tavissa yhteistyösopimuksissa huomioidaan jatkossa 
entistä paremmin yritysten omien viestintä- ja mark-
kinointikanavien hyödyntäminen Kainuun Liikunnan 
toiminnasta viestimisessä.

Toimintavuoden aikana jatketaan järjestön yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määriteltyjen ke-
hittämistoimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi Kainuun 
Liikunta jatkaa hyvin käynnistynyttä toimintaa maa-
hanmuuttajien kotouttamisessa liikunnan keinoin sekä 
integroimisessa paikalliseen urheiluseuratoimintaan. 
Kainuun Liikunta jatkaa myös vahvaa verkostotyötä 
soveltavan liikunnan kehittämiseksi Kainuussa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen huomioidaan tu-
leva toimintavuotena myös erityisesti tapahtumien 
yrityskumppanuuksissa, joihin sisällytetään hyvän-
tekeväisyysteemoja. Vuokatti Hiihdossa teemana on 
kroonisia suolistosairauksia sairastavien lasten ja hei-
dän perheidensä tukeminen. Halti Outdoor Weeken-
dissä edistetään jälleen erityisliikkujien mahdollisuuk-
sia harrastaa luontoliikuntaa. 

6 Viestintä

7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten 
tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja 
osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saa-
vuttamista. Toiminnassa keskeisessä roolissa on 
työntekijöiden välinen yhteistyö, jossa pyritään pois 
vanhasta toimiala-ajattelusta. Kainuun Liikunnassa 
hyödynnetään jatkossa entistä paremmin ristiin kun-
kin työntekijän osaamista ja vahvuuksia myös niissä 
asioissa, jotka ovat ennen kuuluneet selkeästi jollekin 
toiselle toimialalle. Yhteisellä suunnittelulla ja yhtei-
sillä koko taloa koskevilla tavoitteilla luodaan vahvaa 
yhdessä tekemisen henkeä ja kulttuuria. Positiivinen 
tekemisen meininki taataan panostamalla henkilös-
tön työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen.

Kainuun Liikunnalla on vakinaisessa työsuhteessa 
6 henkilöä ja 1 täysiaikainen hanketyöntekijä mää-
räaikaisessa työsuhteessa. Lisäksi Kainuun Liikun-
nalle työskentelee vuoden aikana 2-4 osa-aikaista 
työntekijää. Toimintavuoden aikana järjestölle tullaan 
palkkaamaan ainakin yksi uusi työntekijä suurtapah-
tumien järjestämiseen liittyen. Harjoittelupaikkoja 

tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaa-
nin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön 
työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen. Henkilöstöllä 
on liikuntaetu ja lisäksi järjestetään vuosittain kaksi 
liikunta- ja kehittämispäivää. Henkilöstön täydennys-
koulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta sii-
hen suhtaudutaan kannustavasti.

Toiminnassa suurimman haasteen aiheuttaa Kai-
nuun talousalueen pienuus sekä taloudellisissa re-
sursseissa että asukasmäärissä. Tämä tarkoittaa 
käytännön työssä sitä, että valtionavulla tehtävän pe-
rustoiminnan lisäksi järjestön on oltava äärimmäisen 
aktiivinen hanketoimija vaikuttavuuden saavuttami-
seksi. Tämä puolestaan aiheuttaa kokopäiväisesti toi-
miville työntekijöille työnkuvan pirstaloitumista ja jat-
kuvasti kasvavaa hallinnollisen työn määrää. Toisaalta 
esimerkiksi Kainuun koulujen tai urheiluseurojen suh-
teellisen pieni määrä mahdollistaa sen, että koulujen 
ja seurojen kanssa tehtävät prosessit ovat pelkkiä 
mentorointeja pidempiä ja syvällisempiä.  Näin ollen 
työssä korostuvat määrien sijaan laatutekijät.

8 Resurssit
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Talousarviossa ovat mukana toimintasuunnitelmaa teh-
dessä haetut hankkeet, jotka toteutuvat rahoituksen saa-
dessaan. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu hankevalmis-
teluja, joista ainakin osalle tullaan hakemaan rahoitusta 
toimintavuoden aikana. Näitä hankkeita ei ole kirjattu ta-
lousarvioon muuten kuin varaamalla rahoitusta hankkei-
den omarahoitukseen. 

9 Talous

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT Budj. 2019 Budj. 2018
Osanottomaksut 221 600 205 650
Muut tuotot 47 150 59 731

 Tuotot yhteensä 268 750 265 381

KULUT  
Henkilöstökulut -420 454 -428 442
Poistot -18 000 -18 000
Vuokra- (ja vastike) kulut -36 650 -35 740
Ulkopuoliset palvelut -124 650 -123 548
Matka- ja majoituskulut -68 034 -66 210
Materiaalikulut -18 299 -14 310
Urheilija- ja valmentajatuet 0 0
Muut toimintakulut -59 463 -60 760

 Kulut yhteensä -745 550 -747 010
 Tuotto-/kulujäämä -476 800 -481 629
 Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä -476 800 -481 629

VARAINHANKINTA  
Tuotot 63 100 64 700
Kulut 0 0

Varainhankinta yhteensä 63 100 64 700
 Tuotto-kulujäämä -413 700 -416 929

SIJOITUS- JA RAH. TOIMINTA  
Tuotot 20 20
Kulut -520 -550

Sijoitus- ja rah. toiminta yhteensä -500 -530
 Tuotto-kulujäämä -414 200 -417 459

YLEISAVUSTUKSET  
Valtion toiminta-avustus 220 000 240 000
Valtion erityisavustukset 90 500 26 250
Muut avustukset 15 500 15 500
Läänin avustukset 0 0
Muut yleisavustukset EU-hankkeet 91 200 135 912

 Yleisavustukset yhteensä 417 200 417 662
Varausten lisäys tai vähennys  
  
 TILIKAUDEN TULOS 3 000 203

KAINUUN LIIKUNTA RY
TALOUSARVIO 2019
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