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KAINUUN LIIKUNNAN VISIO
Lapsena syntyvä liikunnallinen elämäntapa on terveyden ja hyvinvoinnin perustekijä sekä elämysten
lähde, jota tuetaan mahdollistamalla liikunnan ja urheilun harrastaminen elämän kaikissa vaiheissa.

Arvot

Missio

1. Kumppanuus
2. Avoimuus
3. Aktiivisuus
4. Innovatiivisuus

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

STRATEGIAN KÄRJET
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1
LASTEN JA NUORTEN
LIIKUNNALLINEN
ELÄMÄNTAPA
Liikunnallinen elämäntapa
syntyy lapsena.
Kainuulainen lapsi ja nuori
kasvaa ja kehittyy toimintaympäristössä, joka
kannustaa liikkumaan
monipuolisesti
varhaiskasvatuksessa,
koulussa ja vapaa-ajalla,
urheiluseurassa ja seuratoiminnan ulkopuolella.
Perheen merkitys
liikunnallisen elämäntavan
synnyttämisessä
on keskeinen.
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4

PALVELUMUOTOILU

OSAAMINEN
JA INNOSTUS

MAAKUNNALLINEN
YHTEISTYÖ

Kolmannen sektorin rooli
liikunta- ja sotepalveluiden tarjoajana
tulee lisääntymään.
Samaan aikaan myös
tapahtumatoimiala
ammattimaistuu.
Uudet markkinat, koveneva
kilpailu ja toiminnan
rahoituksen tulevaisuuden
haasteet edellyttävät uusia
ajan hengessä olevia
palvelutuotteita.

Liikunnan ja urheilun
integroiminen osaksi
kainuulaisen yksilön ja
yhteisöjen arkea vaatii
osaamista ja innostusta.
Myös liikuntakentän ja
seuratoiminnan muutokset
vaativat toimijoilta
uudenlaista osaamista,
joka taataan nykyaikaisella,
laadukkaalla ja vaikuttavalla
koulutuksella.

Kainuun Liikunta on
kuntien kumppani ja
maakunnallisen
kuntayhteisyön
koordinaattori
liikunta- ja liikuntamatkailupalveluiden
kehittämisessä sekä
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työssä.

5
LIIKUNNAN JA
URHEILUN
SUURTAPAHTUMAT
Strategiakaudelle
Kainuun Liikunta on
järjestämässä ja hakemassa
liikunnan ja urheilun
suurtapahtumia, joiden
menestyksekäs
järjestäminen vaatii vahvaa
yhteistyötä ja
suunnitelmallisuutta.

KAIKKIA STRATEGIAN KÄRKIÄ LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT

DIGITAALISUUS - Digitaalisuus antaa mahdollisuuksia luoda uusia palveluita ja toimintatapoja, tehostaa
markkinointia, erottua kilpailijoista sekä tuottaa palveluita entistä kustannustehokkaammin sekä ekologisemmin.
KOKEILUKULTTUURI - Kokeilemalla uusia toimintatapoja voidaan tavoittaa liikunnan pariin uusia kohderyhmiä
tai motivoida jo liikuntakipinän saaneita. Rohkea edelläkävijä on vahvoilla myös toiminnan rahoituksia haettaessa.
KUMPPANUUS - Toiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii entistä tiiviimpiä ja laajempia verkostoja
sekä toimialarajat ylittäviä kumppanuuksia. Myös toiminnan rahoittajat arvostavat kumppanuuteen ja
osaamisen jakamiseen pohjautuvia toimintatapoja.
LUONTOLIIKUNTA - Luonto on ja luontoliikuntaosaaminen ovat kainuulaisia voimavaroja, joiden
merkitys elämysten, kokemusten ja hyvinvoinnin tuottamisessa korostuvat tulevaisuudessa entisestään.

PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA
PÄÄMÄÄRÄ
Kainuulaisen lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

TAVOITTEET
• Liikunta on kiinteä osa varhaiskasvatus- ja koulupäivän arjen toimintoja.
• Kainuulaisella lapsella ja nuorella on houkutteleva urheilijan polku.
• Lasten ja nuorten harrastustakuu toteutuu Kainuussa.

PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
PALVELUMUOTOILU

PÄÄMÄÄRÄ
Kainuun Liikunnan palvelut ovat moderneja ja
muuntautuvat ajan hengessä kysyntää vastaavaksi.

TAVOITTEET
• Kainuun Liikunnalla on valmius tarjota terveyttä edistäviä liikunta- ja elintapaneuvontapalveluita sekä esimerkiksi liikuntamatkailun markkinointi- ja kehittämispalveluita
sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.
• Kainuun Liikunnan työhyvinvointipalvelut vastaavat kaupallista tasoa ja ovat mahdollista
toteuttaa myös kaupallisista lähtökohdista esimerkiksi erillisen yhtiön kautta.
• Kainuun Liikunnan massatapahtumien ympärille syntyy
houkuttelevia oheispalveluita ja palvelupaketteja.
• Kainuun Liikunnan koulutustarjonta on moderni
ja pystyy muuntautumaan kysynnän mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET
OSAAMINEN JA INNOSTUS
PÄÄMÄÄRÄ
Kainuussa on vahva osaaminen ja innostus liikunnan ja urheilun hyödyntämiseen
terveyden edistämisessä sekä positiivisen Kainuu –kuvan luomisessa.

TAVOITTEET
• Yhteisöissä (mm. päiväkodit, koulut, työyhteisöt) on osaaminen ja
halu integroida liikunta luontevaksi osaksi päivittäisiä käytänteitä.
• Liikunnan mahdollistaminen ja tukeminen osana ihmisten
arjen valintoja ja vapaa-aikaa toteutuu poikkihallinnollisesti
kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa.
• Kainuulaisilla seuroilla ja liikuntatoimijoilla on innostus ja osaaminen
reagoida liikuntakulttuurin ja toimintaympäristöjen muutoksiin.
• Kainuun Liikunnan henkilökunnan myynti- ja markkinointiosaaminen kehittyy.

PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET
MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ
PÄÄMÄÄRÄ
Pitkäaikainen sopimuksellinen kumppanuus kuntien ja maakunnan kanssa.

TAVOITTEET
• Kuntien liikuntatoimijaverkoston yhteistyö tiivistyy.
• Urheiluakatemiatoiminta /urheilijan polku vahvistuu koko Kainuussa.
• Kainuun Liikunta toteuttaa maakunnallisesti kainuulaisten terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä palveluita yhteistyössä kuntien ja maakunnan kanssa.

PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET
LIIKUNNAN JA URHEILUN SUURTAPAHTUMAT
PÄÄMÄÄRÄ
Kainuu on merkittävä kansainvälisten liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestäjä.

TAVOITTEET
• Kainuussa järjestetään järjestelyiltään ja taloudeltaan onnistuneet
Barents Winter Games 2020 ja EYOF 2021 –tapahtumat.
• Tehdään pitkäntähtäimen suunnitelma merkittävien
urheilutapahtumien hakemiseksi Kainuuseen.
• Luodaan maakunnallinen tapahtumayksikkö, joka vastaa liikunnan- ja
urheilun suurtapahtumien hakemisesta ja järjestelyiden käynnistämisestä.

