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1 Katsaus toimintavuoteen
Kainuun Liikunnan toimintavuosi 2018 oli tavanomaisen 

työntäyteinen ja toimintaa toteutettiin sekä kehitettiin lin-
jassa uuden strategian kanssa. Kehitystyön lomassa vuo-
sien saatossa hyväksi havaitut perustoiminnot säilyivät 
ennallaan ja toiminnassa otettiin tukevia askelia toimialo-
jen rajat ylittävässä yhteistyössä. Toimintavuoden aikana 
toteutettiin muutaman vuoden tauon jälkeen kuntakierros, 
mikä toimi paitsi hyvänä yhteistyön lämmittäjänä kuntien 
suuntaan niin toi myös uusia ideoita ja suuntaviivoja toi-
minnan kehittämiseen.

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyön kehittä-
mistä Suomen Olympiakomitean kanssa ja linjattiin, että 
uuden yhteisen tekemisen mallin mukaisesti yhteiset ta-
voitteet ja painopisteet ovat erityisesti seuratoiminnan 
kehittämisessä sekä liikunnan yleisessä vaikuttamistyös-
sä. Samalla näyttää siltä, että kansanliikuttamisen tehtävä 
on siirtymässä entistä enemmän aluejärjestöjen harteille 
Olympiakomitean keskittyessä vahvasti huippu-urheilun 
kehittämiseen.

Vuoden aikana järjestö osallistui aktiivisesti maakunta- 
ja sote-uudistuksen valmisteluun toimimalla osallisuuden 
ja demokratian edistämisen alatyöryhmässä, jossa val-
misteltiin sekä maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan 
että maakunnallisen liikuntaneuvoston perustamista. 
Nämä edistäisivät syntyessään merkittävästi sekä järjes-
töjen asemaa että liikunnan asemaa maakunnassa.

Kainuun Liikunnan strategiaan peilaten uusia avauksia 
tehtiin etenkin viestinnän ja palveluiden kehittämisessä 
digitaalisuutta hyödyntäen sekä edistäen. Vuoden aika-

na uusittiin Kainuun Liikunnan verkkosivut sekä avattiin 
uudet omat sivut Kainuun Urheilugaalalle. Lisäksi uusien 
verkkosivujen yhteyteen avattiin verkkokauppa työhyvin-
vointipalveluiden sekä liikunnan massatapahtumiin liitty-
vien palveluiden ja jäsenyyspakettien myymistä varten. 

Oman haasteensa vuoteen toi seurakehittäjän siirtymi-
nen pois Kainuun Liikunnan palveluksesta ja uuden seu-
rakehittäjän rekrytoinnin pitkittyminen. Tämä näkyi mm. 
seuratoiminnan koulutuksissa sekä urheiluakatemiatoi-
minnan koordinoinnissa. 

Vaikka seuratoiminnan koulutuksissa ja urheilijanpolun 
kehittämistoimissa henkilöstövaihdoksista johtuen hie-
man notkahdettiin, niin muilla toimialoilla, kuten lasten ja 
nuorten liikunnassa koulutustoiminta oli vilkasta. Alueen 
liikuntaosaamisen ja liikuntatoimialan kehittämiseen 
päästiin uudella tavalla kiinni myös lokakuussa käynnis-
tyneen Kuntopolku yrittäjyyteen -hankkeen kautta. Hank-
keen tavoitteena on edistää maakunnan luonto- ja liikun-
tayrittäjyyttä. 

Toimintavuoden aikana käynnistettiin myös järjestelyt 
Barents Winter Games 2020 ja Euroopan nuorten talvio-
lympiafestivaalien 2021 osalta. Järjestölle etsittiin koko 
vuoden ajan uusia toimitiloja, mutta sopivia tiloja ei ole 
vielä toistaiseksi löytynyt.

Toimintavuoden taloudellinen tulos oli hyvä. Positiivis-
ta tulosta olivat edesauttamassa etenkin taloudellisesti 
hyvin onnistuneet liikunnan massatapahtumat. Kokonai-
suutena hyvästä tuloksesta täytyy antaa iso kiitos koko 
osaavalle ja motivoituneelle henkilöstölle.
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2 Tulevaisuuden näkymät
Järjestön näkymät seuraavalle vuodelle sekä lähi-

vuosille ovat hyvät, mutta niihin liittyy myös haasteita 
mm. toiminnan rahoituksen osalta. Uuden seurakehit-
täjän myötä vuoden 2019 isona teemana on Kainuun 
Liikunnan jäsenyhteisöjen tarpeiden ja toiveiden kuun-
teleminen sekä niihin vastaaminen. Kaiken kaikkiaan 
Kainuun Liikunnalla on halu tulla lähemmäksi jäsenyh-
teisöjämme ja palvella niitä entistä kattavammin. 

Toimintavuoden 2019 aikana tullaan edelleen et-
simään uusia toimitiloja ja toivottavasti myös muut-
tamaan uusiin tiloihin. Aikuisten terveysliikunnan 
puolella isona teemana on työhyvinvointipalveluiden 
kehittäminen yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa 
sekä muutoinkin AMK-yhteistyön tiivistäminen enti-
sestään. Lasten ja nuorten liikunnassa keskitytään 
pääasiassa Liikkuva opiskelu – ja varhaiskasvatuksen 
liikunnan edistämisen -hankkeiden toteuttamiseen. 
Vuoden aikana valmistaudutaan Kainuun urheilugaa-
lan 10-vuotisjuhlagaalaan, josta on tarkoitus tehdä en-

tistä näyttävämpi ja vaikuttavampi. 
Toiminnan rahoituksen puolella oman haasteen-

sa tuo lähivuosina EU:n ohjelmakauden päättyminen, 
mikä saattaa tehdä tauon hankerahoituksiin. Tähän tu-
lee varautua toiminnan suunnittelussa jo vuoden 2019 
aikana. Toimintavuotta määrittävät nyt vahvasti myös 
Barents Winter Games 2020 -tapahtuman sekä EYOF 
2021 -tapahtuman järjestelyt, jotka alkavat pyöriä vuo-
den aikana molempien tapahtumien osalta täydellä 
teholla. Tapahtumiin liittyy paitsi valtavasti työtä niin 
myös rahoitushaasteita etenkin julkisen tuen saami-
sen suhteen. 

Uusia isoja tapahtuma-avauksia toimintavuoden 
aikana ei lähestyvistä suurtapahtumista johtuen teh-
dä. Yhteistyössä Kajaanin Uimaseuran kanssa tullaan 
kuitenkin käynnistämään uusi SwimRun -tapahtuma 
Kajaanissa. Uusia hankeavauksia tullaan tekemään 
etenkin suurtapahtumiin liittyen. Hankkeissa keskiös-
sä ovat etenkin nuoret.
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3 Toiminta vuonna 2018
3.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus

Vuosi 2018 oli ensimmäinen uuden nelivuotisstrategia-
kauden (2018-2021) toimintavuosi. Uudessa strategiassa 
lasten liikunnallinen elämäntapa korostuu entisestään. 
Jo Kainuun Liikunnan visiossa määritellään, että lapsena 
syntyvä liikunnallinen elämäntapa on terveyden ja hyvin-
voinnin perustekijä sekä elämysten lähde, jota tuetaan 
mahdollistamalla liikunnan ja urheilun harrastaminen elä-
män kaikissa vaiheissa.

Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa on strate-
gian ensimmäisenä kärkenä. Kainuulainen lapsi ja nuori 
kasvaa ja kehittyy toimintaympäristössä, joka kannustaa 
liikkumaan monipuolisesti varhaiskasvatuksessa, kou-
lussa ja vapaa-ajalla, urheiluseurassa ja seuratoiminnan 
ulkopuolella. Perheen merkitys liikunnallisen elämäntavan 
synnyttämisessä on keskeinen. Toiminnan päämääränä 
on kainuulaisen lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden 
lisääminen. Tavoitteena on, että liikkuminen on kiinteä osa 
varhaiskasvatus- ja koulupäivän arjen toimintoja, ja että 
harrastustakuu toteutuu Kainuussa. Strategiakirjaukset 
ovat vahvasti ohjanneet vuoden 2018 toiminnan sisältöjä.

Kehittämis- ja verkostotyö
Uuden Kainuun Liikunnan strategian yksi läpileikkaavis-
ta teemoista on kumppanuus: toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen vaatii entistä tiiviimpiä ja laajempia verkos-
toja sekä toimialarajat ylittäviä kumppanuuksia. Lasten ja 
nuorten liikunnan edistämistyössä tämä on ollut vahva 
toimintaperiaate jo useiden vuosien ajan. Maakunnallinen 
yhteistyö eri tahojen kanssa on monipuolistanut toimintaa 
sekä mahdollistanut uusia väyliä tavoittaa kohderyhmiä. 
Valtakunnallinen yhteistyö on antanut työkaluja ja tukea 
vahvistaen alueellista ja paikallista toimintaa.

Soveltava liikunta oli yksi kehittämistoiminnan paino-
pisteistä. Kainuun Liikunta oli edelleen mukana Erityislap-
siperhetoimijoiden verkostossa. Yhteistyötä tehtiin myös 
Kainuun soten Erityislasten omaishoidon kehittäminen - 
ErinOmainen -hankkeen kanssa. Valtakunnallista yhteis-
työtä tehtiin sekä Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n kanssa että SoveLi ry:n kanssa. Nämä järjestöt 
sekä Metsähallitus olivat mukana toteuttamassa Sovel-
tavan luontoliikunnan seminaaria Vuokatissa 7.9.2018, 
johon osallistui 36 henkilöä. Kainuun Liikunta oli mukana 
valtakunnallisilla Soveltavan liikunnan päivillä Helsingissä 
21.-22.8.2018 esittelemässä VAU:n työpajassa Kainuun 
alueen verkostoyhteistyötä soveltavan liikunnan sektoril-
la.

Maakunnallisen verkosto- ja yhteistyön edistämiseksi 
käynnistettiin maakunnallinen Liikkuva koulu -verkos-
to sekä tehtiin aktiivista yhteistyötä Kajaanin varhais-
kasvatuksen liikuntavastaavien verkoston kanssa. Yh-
teensä erilaisia kehittämis- ja verkostotyön tilaisuuksia 
toimintavuoden aikana oli 224, ja niihin osallistui 1460 
henkilöä.

Osaaminen ja innostus
Nykyaikaisella, laadukkaalla ja vaikuttavalla koulutuksella 
on keskeinen merkitys osaamisen lisäämisessä ja innos-
tamisessa haluun integroida liikunta luontevaksi osaksi 
päivittäisiä käytänteitä. Lasten liikkumisen näkökulmasta 
keskeisiä kohderyhmiä olivat varhaiskasvatus- ja opetus-
toimen henkilöstö sekä nuorten osallisuuden näkökulmas-
ta nuoret itse. Koulutus rakentuu vahvasti kohderyhmän 
omaan tarpeeseen heidän kehittämistyötään tukien, ja 
koulutustilaisuudet ovat entistä enemmän vuorovaikutuk-
sellisia prosesseja.

Liikkuva koulu- ja opiskelutoiminnan kehittämistyön 
edistämiseksi toteutettiin neljä työyhteisötasoista työpajaa 
henkilöstölle sekä kolme työyhteisötasoista toiminnallisen 
oppimisen koulutusta. Näihin osallistui yhteensä 157 opet-
tajaa. Varhaiskasvatuksen liikunnan edistämisessä keski-
tyttiin työyhteisöjen keittämistyön tukemiseen Ilo kasvaa 
liikkuen -ohjelman Pienten askelten perehdytystilaisuuk-
sien avulla. Näitä toteutettiin yhteensä 19 kappaletta.

Toimintavuoden aikana tehtiin aktiivista yhteistyötä Puo-
langan kunnan kanssa toiminnallisuuden ja aktiivisuuden 
lisäämiseksi oppituntien aikana. Perusopetuksen kaikille 
luokka-asteille pidettiin erilaisia toiminnallisia harjoitteita 
kuten kehollisuuteen, mielen hyvinvointiin sekä taukoliikun-
taan liittyen. Opettajille tarjottiin konkreettisia esimerkkejä, 
joita he voivat hyödyntää jatkossa omassa opetuksessaan. 
Yhteensä erilaisia oppitunneilla tapahtuvia ohjauksia pidet-
tiin 31 kpl. Lisäksi perheille ja nuorille tarjottiin mahdollisuus 
henkilökohtaiseen hyvinvointiohjaukseen. Vanhempien lii-
kuntatietoisuuden lisäämiseksi hyvinvointiasiat olivat esillä 
toukokuun Saa hyppiä! -perheliikuntatapahtumassa sekä 
syyskuun kodin ja koulun päivän tapahtumassa.

Nuorten liikuntatietoisuuden lisääminen oli yksi toimin-
tavuoden painopisteistä. Kainuun koulujen tukioppilaille pi-
dettiin koulutuksellinen työpaja hyvinvointitaidoista. Lisäksi 
tukioppilaita on aktivoitu yläkouluvierailuilla koulujen hyvin-
vointityön edistämiseen. Nuorten osallisuuden edistämi-
seksi toteutettiin yhdeksän alakoulun Välkkäri-koulutusta, 
kaksi yläkoulun vertaisohjaajakoulutusta, yksi tapahtuma-
järjestäjäkoulutus sekä kaksi toisen asteen opiskelijoiden 
Liikkuva amis -työpajaa. Lisäksi Kainuun ammattiopiston 
hyvinvointialan kolmannen vuoden opiskelijoille toteutet-
tiin laajempi koulutusprosessi, jossa tavoitteena oli edistää 
opiskelijoiden omaa arkiliikkumista sekä lisätä heidän am-
matillisia valmiuksia päivittäisen liikkumisen edistämisessä 
työelämään siirryttäessä. 

Yhteensä erilaisia osaamisen lisäämiseen ja koulutuk-
seen liittyviä tilaisuuksia järjestettiin 56 kappaletta, ja niihin 
osallistui 1377 henkilöä.

Perheliikuntatapahtumat
Perheliikuntatapahtumien tavoitteena on kannustaa per-
heitä yhdessä tekemiseen, omaehtoiseen arkiliikuntaan 
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sekä oman paikkakunnan lähiliikunta-alueiden hyö-
dyntämiseen.

Maakunnallinen Saa hyppiä! –perhelii-
kuntakiertue

Viidettä kertaa toteutettu maakunnallinen perhelii-
kuntakiertue rikkoi ensimmäistä kertaa 2000 osallis-
tujan rajan. Vuoden 2018 kiertue rakentui vahvan ver-
kostotyön sekä vanhempien terveellisten elintapojen 
tietoisuuden lisäämisen ympärille. Valtakunnallinen 
yhteistyötaho kiertueella oli Sydänliitto, ja heidän tuot-
tamansa Neuvokas perhe -aineisto. Maakunnallisina 
kumppaneina olivat MLL:n Kainuun piiri, Kainuun so-
ten suun terveys, Vesote ja MuKaVa Kainuu -hankkeet. 
Paikallista yhteistyötä tehtiin edelleen MLL:n paikallis-
yhdistysten sekä pienimmissä kunnissa varhaiskas-
vatuksen kanssa. Kajaanin Saa hyppiä! –tapahtuma 
järjestettiin osana Liikunnan Superlauantaita, ja siihen 
liittyvää Villiinny keväästä -tapahtumaa. Kajaanin Saa 
hyppiä! -tapahtumaa olivat toteuttamassa Kajaanin 
ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Soveltavan liikunnan perhetapahtumat
Kainuun Liikunta järjesti kolme soveltavan liikunnan 
perhetapahtumaa. Keväällä järjestettiin Valtti-toi-
minnassa syksyllä 2017 mukana olleille perheille 
Valtti-päätöstapahtuma, jossa perheet pääsivät liik-
kumaan yhdessä ammattikorkeakoulun äly- ja lii-
kuntasalissa yhdessä Valtti-ohjaajien kanssa. Syk-
syllä järjestettiin syksyn 2018 ohjelmassa mukana 
aloittaville Valtti Kick off -aloitustapahtuma. Lisäksi 
10.10.2018 kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi 
järjestettiin Kajaanissa liikuntatapahtuma. Tapahtuma 
oli valtakunnallisesti yksi neljästä vammaisille tytöille 
suunnatuista liikuntatapahtumista. Muut tapahtumat 
järjestettiin Vantaalla, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. 
Kainuun Liikunnan järjestämiin tapahtumiin osallistui 
yhteensä 80 henkilöä. Lisäksi Kainuun Liikunta mark-
kinoi aktiivisesti VAU ry:n ja MALIKE-toiminnan järjes-
tämään Lumilauantai-tapahtumaa Vuokatinrinteillä.

Muut perheliikuntatapahtumat
Halti Outdoor Weekendin yhteydessä sunnuntaina 
9.9.2018 järjestetty perhevaellus teki jälleen uuden 
osallistujaennätyksen. Luontoteemainen, yhteistyös-
sä Kainuun ammattiopiston matkailupalvelutuottajien 
kanssa järjestetty toiminnallinen vaellus kokosi Vuoka-
tin vaaralle 450 osallistujaa. Lähes kaikki lapsiosallis-
tujat olivat alle 10-vuotiaita. 

Kainuun Liikunta oli mukana 18.8.2018 järjestetyssä 
Lasten Linnanvirta -tapahtumassa sekä MLL:n Kai-
nuun piirin järjestämässä Lapsen oikeuksien päivän 
tapahtumassa 18.11.2018.

Harrastus- ja kerhotoiminta
Harraste- ja kerhotoiminnan edistämisen toimenpitei-
tä toteutettiin Olympiakomitean Lasten liike -yhteis-
työn kautta. Toiminta laajeni ensimmäisestä vuodesta, 
ja Otanmäen koulun lisäksi kerhot käynnistyivät Ris-
tijärvellä (yksi kerho Ristijärven 4H:n järjestämänä) 
sekä Kajaanissa (kaksi kerhoa Seminaarin koululla Ka-
jaanin setlementti ry:n järjestämänä).

Kainuuseen koulutettiin kerhotoiminnan ohjaa-
jia Lasten liikunnan ohjaajakoulutuksella. Suurin osa 
osallistujista oli nuoria, jotka ohjaavat joko seuratoi-
minnassa tai käynnistävät uusia kerhoja osana iltapäi-
vänaikaista kerhotoimintaa.

Hankkeet
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - yhteistyö ja 
verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -kehittämis-
hanke 2017-2019 

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa on viiden alue-
järjestön yhteinen kehittämishanke alle kouluikäisten 
lasten liikkumisen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu. Osatoteuttajina 
Kainuun Liikunnan lisäksi hankkeessa ovat Päijät-Hä-
meen Liikunta ja Urheilu, Pohjanmaan Liikunta ja Ur-
heilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu. Hanketta rahoittaa 
Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Ilo kas-
vaa liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen, 
alueellisen ja paikallisen verkostotyön edistäminen, 
varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen vahvistami-
nen, sekä uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittä-
minen varhaiskasvattajien tueksi.

Kainuusta Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa on mu-
kana viisi kuntaa kuntatoimijana (Hyrynsalmi, Kajaa-
ni, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi) sekä 40 päiväkotia ja 
kolme perhepäivähoidon tiimiä kuudesta Kainuun 
kunnasta sekä Vaalasta. Toimintavuoden aikana to-
teutettiin ohjelman käynnistymisen tueksi 19 Pien-
ten askelten –perehdytystilaisuutta, joihin osallistui 
yhteensä 263 henkilöä 23 eri päiväkodista. Kehittä-
mistyön tueksi toimintavuoden aikana toteutettiin 
yhdeksän kuntasparrausta sekä 23 yksikkökohtaista 
sparraustilaisuutta.

Kainuun Liikunta on ollut aktiivinen Kainuun soten 
neuvolapalvelujen ja varhaiskasvatuksen henkilös-
tön yhteistyön edistämisessä vaikuttavan elintapa-
ohjauksen sekä lasten motoristen perustaitojen ha-
vainnoinnin ja tukemisen näkökulmasta. Keskeinen 
yhteistyötaho on ollut Kainuun soten MuKaVa Kainuu 
-hanke sekä Kainuun LAPE-agentti, jotka liittyvät 
valtakunnalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muu-
tosohjelma LAPEen. Kainuussa tavoitteena on mm. 
yhteistyön tiivistäminen erityispalvelujen, varhais-
kasvatuksen, koulun ja eri järjestöjen kanssa. Val-
takunnallisena yhteistyötahona toimii Sydänliitto ja 
Neuvokas -perhe toimintamalli. Tavoitteena on, että 
tiiviin yhteistyön myötä lasten motoriikan haasteet 
tunnistetaan riittävän ajoissa ja niitä tuetaan oikein. 
Lisäksi tavoitteena on, että elintapa-asioissa käytet-
täisiin yhteisiä työkaluja ja kieltä perheiden kanssa 
toimittaessa. Tämän yhteistyön tuloksena helmikuus-
sa 2019 järjestetään työpajailtapäivä varhaiskasva-
tus- ja neuvolatoimijoille yhteistyön edistämiseksi.

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta on tuotta-
nut Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa 
– kehollisuus ja liike oppimisen tukena -koulutuksen 
pilotoitavaksi hankkeessa mukana oleville liikunnan 
aluejärjestöille. Koulutusta kehitetään hanketoimijoi-
den yhteistyönä ja sen on hankkeen päätyttyä muiden 
aluejärjestöjen käytössä valtakunnallisesti.
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Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta 
koulupäiviin -kehittämishanke 2016-2019

Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin -kehit-
tämishanke on valtakunnallinen liikunnan aluejärjestöjen 
yhteinen kehittämishanke perusopetuksen Liikkuva kou-
lu –toiminnan tukemiseksi paikallistasolla. Kehittämistyön 
päämääränä koko ohjelmakaudella on mahdollistaa pe-
ruskouluikäisille lapsille tunti liikettä koulupäivän ja tunti 
iltapäivän aikana sekä luoda tätä kautta mahdollisuuksia 
innostua liikunnasta ja urheilusta.

Toimintavuoden aikana toteutettiin 38 kunta-, koulu- 
tai ryhmäkohtaista mentorointitilaisuutta. Niihin osallistui 
yhteensä 233 kunta- ja koulutoimijaa. Erityisenä paino-
pisteenä Liikkuva koulu -toiminnan oli vakiinnuttamisen 
näkökulmasta, jonka myötä tehtiin kuntakierrokset (seit-
semän kuntaa), joissa tavattiin mm. kunnanjohtaja, sivis-
tysjohtaja, liikunnanviranhaltija, hyte-toiminnan vastaava. 
Lisäksi järjestettiin kaksi kunta- ja työyhteisötasoista Liik-
kuva koulu -työpajaa.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin maakunnallisen 
Liikkuva koulu -kuntayhdyshenkilöiden verkoston toimin-
ta. Verkosto kokoontui kaksi kertaa ja siinä on edustus kai-
kista Kainuun kunnista sekä Vaalasta. Tavoitteena on ver-
koston toiminnan vakiinnuttaminen vuoden 2019 aikana. 

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä kaksi se-
minaaria / koulutuspäivää. Pohjois-Suomen ja Lapin AVIt 
yhteistyössä Kainuun Liikunnan, Lapin Liikunnan, Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun sekä Keski-Pohjan-
maan Liikunnan kanssa järjestivät alueellisen Liikkuva 
koulu -seminaarin Torniossa 3.-4.12.2018. Kainuun Liikun-
ta järjesti kainuulaisille seminaariin osallistujille (10 hen-
kilöä) yhteiskyydin.

Yhteistyö Kainuun AIKOPAn kanssa Liikkuva koulu 
-teeman osalta jatkui edelleen Kainuun opetushenki-
löstön laajassa Kainutlaatuinen ope –koulutuspäivässä 
6.10.2018. Koulutuspäivään osallistui jälleen reilut 600 
henkilöä. Koulutuspäivän teemana olivat hyvinvoiva kou-
luyhteisö ja tulevaisuuden työ. Hyvinvointi-teeman mu-
kaantuloon päästiin vaikuttamaan aktiivisesti. Liikkuva 
koulu -teemaisia työpajoja ja luentoja pidettiin yhteensä 
neljä kappaletta ja niihin osallistui 66 henkilöä. Lisäksi 
koulutuspäivässä oli Liikkuva koulu -esittelypiste, jossa 
kävi noin 100 osallistujaa.

Kainuun Liikunta ja MLL:n Kainuun piiri ovat pitkään teh-
neet yhteistyötä eri asioissa. Syksyllä 2018 käynnistettiin 
tukioppilastoimintaan liittyvä yhteistyö, jonka tavoitteena 
on aktivoida yläkoulujen välituntitoimintaa tukioppilas-
toiminnan kautta. Maakunnallisessa tukioppilaspäivässä 
toteutettiin hyvinvointitaitoihin ja liikkumiseen liittyvä työ-
paja. Tämän jälkeen toteutettiin yläkouluvierailuja tukiop-
pilastoiminnan ohjaajien, tukioppilaiden ja Liikkuva koulu 
-yhdysopettajien kanssa. Käynnit jatkuvat 2019.

Kainuun Liikunta toimi koordinaattorina maakunnal-
lisen Para School Day -koulukiertueen valmistelussa ja 
toteutumisessa Kainuun alueella (neljä kuntaa mukana). 
Kiertueeseen on pilottina Paralympiakomitean kanssa 
yhdistetty opetushenkilöstölle suunnattu koulutus erityis-
lasten liikkumisen lisäämiseksi. Kiertue toteutuu kuntien 
toimesta toukokuussa 2019.

Kajaanissa on syksystä alkaen toiminut yksi selkeästi 
liikkumiseen painottunut iltapäivätoiminnan ryhmä. Ryh-
män ohjaajien kanssa tehtiin sisällöllistä kehittämistyötä 

toiminnan organisoitumisesta sekä liikkumisen määrän ja 
laadun varmistamiseksi.

Sotkamossa toimii moniammatillinen Yhteiset lapset 
ja nuoret -ryhmä. Syksyllä 2018 ryhmän kanssa käytiin 
keskustelua lasten ja nuorten liikunnan uusimmista tutki-
mustuloksista, miten aineistoa voidaan hyödyntää laajasti 
kunnan hyte-työssä sekä, miten Sotkamossa voitaisiin 
edistää erityisesti matalan kynnyksen harrastus- ja ker-
hotoimintaa.

Kainuun Urheilugaalassa 2.2.2018 jaettiin ensimmäisen 
kerran Liikkuva koulu -ohjelman, Olympiakomitean ja Lii-
kunnan aluejärjestöjen yhteinen koulu-seura-yhteistyön 
tunnustus. Tunnustus myönnettiin Otanmäen-Vuolijoen 
seuraunionille pitkäaikaisesta kouluyhteistyöstä Otan-
mäen koulun kanssa.

Kajaanin Keskuskoulu järjesti kodin ja koulun päivä-
nä liikuntapäivän, johon myös oppilaiden huoltajat olivat 
tervetulleita. Kainuun Liikunta oli toteuttamassa tapah-
tumassa yhtä toiminnallista pistettä, jossa tavoitteena oli 
kokonaisvaltainen hyvinvointi, liikunnallinen elämäntapa, 
terveelliset valinnat. Tavoitteena oli lisätä myös vanhem-
pien tietoisuutta asioista.

Lisää liikettä – aivot aktiivisiksi -kehittä-
mishanke 2015-2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kainuun ammat-
tiopiston ja Kajaanin lukion kanssa yhteistyössä toteutet-
tavalle hankkeelle avustuksen käyttöajan pidennyksen, 
joten hanke jatkui toukokuun 2018 loppuun. Kevään ajan 
toimenpiteitä ohjasivat hankkeen viimeisen toimintavuo-
den tavoitteet: hyvinvointiohjauksen vakiinnuttaminen, 
opiskelijoiden opiskelupäivänaikaisten liikuntamahdol-
lisuuksien edistäminen sekä henkilöstön tietoisuuden li-
sääminen Liikkuva opiskelu -toiminnasta sekä toiminnan 
vakiinnuttaminen ja levittäminen. 

Liikkuva opiskelu -toiminnan vakiinnuttamisen ja levit-
tämisen edistämiseksi Kainuun Liikunta oli toteuttamassa 
Liikkuva opiskelu -työpajaa yhteistyössä Koulutusavai-
men Segli-hankkeen kanssa KAOn henkilöstöpäivässä, 
johon koko henkilöstö osallistui. Lisäksi Tekniikan ja liiken-
teen (erityisesti logistiikan) sekä liiketalouden koulutus-
aloilla järjestettiin erillisiä info- ja keskustelutilaisuuksia 
Liikkuva opiskelutoimintaan liittyen.

Logistiikan koulutusalalla opiskeluympäristöä kehitet-
tiin opiskelu- ja työkykyä tukevaan suuntaan. Oppimisym-
päristöön hankittiin taukotoimintoihin ja opinnoissa hyö-
dynnettäväksi ammatillisia työkykyvalmiuksia kehittävää 
”voimailuvälineistöä” kuten voimaköysi, kahvakuulia, hiek-
kasäkkejä ja voimaleka. Välineiden käyttöön järjestettiin 
opiskelijoille toiminnallisen harjoittelun koulutusta. Lisäk-
si yhteistyössä Lekolarin kanssa käynnistettiin aulatilan 
suunnittelu aktivoivan oppimisympäristön näkökulmasta.

Kainuun Liikunta oli aloitteellinen aamupalakokeilun 
toteuttamisesta Kainuun ammattiopistolla nuorten hyvin-
voinnin edistämiseksi. Kokeilua suunniteltiin yhteistyössä 
Mamsellin kanssa, ja siihen osallistettiin myös opiskeli-
joita. Aamupalakokeilu käynnistettiin syksyllä 2018 ensin 
maksullisena, mutta kokeilun jälkeen päädyttiin maksut-
tomaan yksinkertaisempaan puuroaamupalatarjontaan.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lu-
kiolla että ammattiopistolla järjestettiin hyvinvointiviikko. 
Toukokuussa lukion hyvinvointiviikkoon oli liitetty myös 
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opiskelumatkoja aktivoiva kampanja. Ammattiopiston 
kanssa suunniteltiin syksyllä 2018 toteutettava val-
takunnallinen Hyvinvointivirtaaviikko. Lisäksi lukiolla 
järjestettiin useampia lajikokeiluja oppituntien ja tau-
kotoiminnan aktivoimiseksi ja liikuntasalin hyödyntä-
miseksi liikuntatuntien ulkopuolella.

Yksi merkittävin hankkeen tuloksista oli hyvinvoin-
tiohjauksen vakiintuminen osaksi Kainuun ammat-
tiopiston opiskelijahuollon palveluita. Hankkeiden 
kautta toteutettu toiminta jatkui syksyllä 2018 kaksi 
päivää viikossa toteutettavana ostopalveluna Kainuun 
Liikunnalta. Koko toimintavuoden aikana hyvinvoin-
tiohjaukseen sekä lukiolta että ammattiopistolta osal-
listui yhteensä 35 nuorta. 

Osallistava ja liikunnallinen teatteri 
-hanke 2016-2019

Hankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten osaamista 
ja osallisuutta yhteiskunnassa esittävän taiteen (teat-
teri ja sirkus) sekä liikunnan menetelmin 1) luomalla 
ja vakiinnuttamalla paikallistasoilla toimintamalleja 
liikunta-, esittävän taiteen ja nuorisoalan toimijoiden 
yhteistyölle sekä 2) testaamalla, kehittämällä ja mal-
lintamalla nuoria osallistavia ja nuorten kansalaisaktii-
visuutta tukevia menetelmiä esittävän taiteen ja liikun-
nan aloille.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kajaanin 
kaupunginteatterin kanssa. Toimintavuoden aikana 
järjestettiin kuusi työpajaviikkoa: Paltamon 9.-luokka-
laiset, Kuhmon Tuupalan 9.-luokkalaiset, Suomussal-
men Hanslankarit, Sotkamon JOPO-ryhmä keväällä ja 
syksyllä sekä Kajaanin Nuppa-talon nuorten ryhmä. 
Työpajojen kesto oli 3-4 tuntia päivässä viikon ajan. 
Työpajaviikkoihin osallistui yhteensä 94 nuorta. Työ-
pajaviikkojen jälkeen järjestettiin kaksi koontitapahtu-
maa, joihin osallistui 84 henkilöä. 

Keväällä 2018 Kuhmossa ja Sotkamossa jatkettiin 
15-19-vuotiaille nuorille suunnattua #ilmaiseitseäsi –
kerhotoimintaa, jossa tavoitteena oli teatterin, sirkus-
telun ja liikunnan sisältöjen yhdistyminen hauskalla 
ja mukavalla tavalla. Vapaa-ajalla toimiviin kerhoihin 
oli erittäin haasteellista saada nuoria mukaan. Ker-
hotoiminnan sijaan nuorille järjestettiin demotunteja 

oppituntien tai pitkien välituntien aikana, joihin nuoret 
osallistuivat huomattavasti aktiivisemmin.

Hankkeen toimintamallien levittämiseksi nuorten 
kanssa toimiville järjestettiin Työkalut jakoon -tilai-
suus, joihin osallistui yhteensä 15 henkilöä. Lisäksi Kai-
nuun opettajien yhteisessä Kainutlaatuinen ope -kou-
lutuspäivässä järjestettiin kaksi työpajaa Soveltavat 
menetelmät oppimisen tukena -teemalla. Työpajoihin 
osallistui yhteensä 27 henkilöä. Toiminnan vakiinnutta-
miseksi hankkeessa on käynnistetty yhdessä Kajaanin 
kaupunginteatterin kanssa koulutuskokonaisuuden 
suunnittelu, jonka toteuttamista jatketaan hankkeen 
päättymisen jälkeen.

ESR-rahoitteisessa valtakunnallisessa hankkees-
sa Kainuun Liikunta on mukana osatoteuttajana. 
15-25-vuotiaille nuorille suunnatun hankkeen hallin-
noija ja päätoteuttaja on Helsingin Diakonia-ammat-
tikorkeakoulu. Muita osatoteuttajia Kainuun Liikunnan 
lisäksi ovat Kalliolan Nuoret ry, Kajaanin Kaupunginte-
atteri, WAU ry sekä Q-teatteri ry. Hankkeen rahoituksel-
le myönnettiin jatkoaikaa, jolloin osatoteuttajien osalta 
hanketoiminta päättyy vasta maaliskuussa 2019.

Valtin kanssa liikkujaksi -hanke
Valtin kanssa liikkujaksi –hanke on Suomen vammais-
urheilu ja –liikunta VAU ry:n koordinoima hanke, jonka 
tavoitteena on löytää 6-23-vuotiaille erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus Valtin 
eli henkilökohtaisen liikuntakaverin ja harrastuksen 
pariin saattajan kanssa. Valtit järjestävät ohjattavilleen 
liikuntakokeiluja, joiden avulla mieluinen harrastus py-
ritään löytämään.

Kainuun Liikunta koordinoi hankkeessa Kainuun 
alueen Valtti-toimintaa. Valtti-ohjaajina toimivat Ka-
jaanin ammattikorkeakoulun 2. vsk:n liikunnanohjaaja-
opiskelijat osana soveltavan liikunnan opintojaan. Valt-
tiohjelmassa oli Kainuusta mukana seitsemän lasta ja 
nuorta. Valtti-ohjaajina oli 15 opiskelijaa. Valtti-hanke 
jatkuu vuoden 2019 ajan, mikäli Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö myöntää jatkorahoituksen. Tavoite on, että toi-
minta vakinaistuu osaksi Kainuun Liikunnan ja Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun liikunta-alan perustoimintaa 
vuoden 2019 aikana.

Kehittämis- ja verkostotyö

Työelämä 2020 -alueverkosto
Kainuun Liikunta on ollut edelleen mukana Työelämä 
2020 -alueverkostossa, jonka tavoitteina on työelä-
män laadun kehittäminen, edistäminen, korostaminen 
ja vahvistaminen kainuulaisissa yrityksissä ja työyhtei-
söissä. Verkostossa olemme päässeet tuomaan hyvin 
esille työpäivän liikunnallistamiseen liittyviä seikkoja 
sekä fyysisen kunnon merkitystä työelämässä.

Yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö on 

jatkunut hyvin tiiviinä. Yhteistyönä ovat toteutuneen 
niin Kunnon kevätpäivä -tapahtuma kuin muut eri 
projektiopinnot. Kainuun Liikunta on mahdollistanut 
usealle liikunnanohjaajaopiskelijalle työssäoppimisen 
mahdollisuuksia. 

Osaamisen lisääminen
Terveysliikunnan koulutukset sekä luento- ja kes-
kustelutilaisuudet
Toimintavuoden aikana järjestettiin 19 terveysliikun-
nan koulutusta, kurssia tai luentoa, joihin osallistui 

3.2 Liikkuva aikuinen
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yhteensä 712 osallistujaa. Lisäksi järjestettiin useita pa-
laute- ja keskustelutilaisuuksia, joissa annettiin lisätietoa 
liikunnallisista ja terveellisistä elämäntavoista.

Tapahtumat
Kunnon Kevätpäivä
Toimintavuoden aikana järjestettiin Kunnon Kevätpäivä 
18.5.2018 perinteisesti kuntien liikuntaryhmien päätös-
tapahtumana. Tapahtuman järjestelypaikkakuntana toimi 
Kuhmo ja tapahtumapaikaksi valikoitui Oppimiskeskus. 
Kunnon Kevätpäivän pääyhteistyökumppaneina toimivat 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu sekä Kuhmon kaupunki. 
Kajaanin Ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskeli-
jat suunnittelivat ja toteuttivat liikunnallisen päivän ikäih-
misille. Tapahtumaan osallistui noin 170 liikkujaa ympäri 
Kainuuta. Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään Hy-
rynsalmen Ukkohallassa 24.5.2019.

Villiinny keväästä
Villiinny keväästä -tapahtuma järjestettiin toista kertaa 
Kajaanissa Kajaanihallin ympäristössä 12.5.2018. Ta-
pahtumaan osallistui noin 1000 henkilöä tutustuen mm. 
kajaanilaisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaan 
erilaisilla toimintapisteillä. Lisäksi ohjelmassa oli Kajaa-
nihallin ympäristöön rakennetun skeittiparkin avajaiset. 
Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään 18.5.2019.

Työhyvinvointi VahvemmaX
Työterveyslaitoksen Työhyvinvointiverkosto järjesti Ka-
jaanissa ja Suomussalmella Työhyvinvointi VahvemmaX 
-tapahtuman 24.5.2018. Tapahtuman eri tehtävärasteilla 
oli tavoitteena herätellä työyhteisöjä miettimään työhyvin-
vointiin liittyviä osa-alueita sekä miten niitä voisi kehittää 
omassa työyhteisössä. Tapahtuma keräsi reilut sata osal-
listujaa näihin kahteen tapahtumaan.

Aikuisten harrasteliikuntatapahtumat 
Vuoden 2018 aikana järjestettyjä tapahtumia (Vuokat-
ti Hiihto, Lost In Kajaani Adventure sekä Halti Outdoor 
Weekend) markkinoitiin aktiivisesti myös kainuulaisille 
työyhteisöille ja yrityksille. Tapahtumien yhteyteen on 
suunniteltu työyhteisöille suunnattuja kokonaisuuksia, joi-
hin kuuluu osallistumisen lisäksi erilaisia testauksia sekä 
luentoja.

Kunnossa Kaiken Ikää -toiminta
Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman painopistealueina vuon-
na 2018 olivat erityisesti liikuntaneuvonta osana palvelu-
ketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit, 
painonhallintaan liittyvät liikunta- ravitsemusmallit sekä 
fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi. KKI-ohjel-
ma kannusti tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan 
osana hankkeen toteutusta. Kunnossa kaiken ikää ohjel-
man tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita säännöllisen 
liikunnan pariin ja luoda helposti lähestyttäviä liikuntapal-
veluja. 

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toi-
mijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikunta-
toimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveyten-
sä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen 
liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelman hanketukea 
markkinoitiin aktiivisesti internetsivuilla sekä sähköisellä 

kirjeellä työyhteisöille, urheiluseuroille sekä muille järjes-
töille yhdistyksille kevään ja syksyn hakujen osalta. Lisäk-
si autettiin konkreettisesti hankehakemusten laatimises-
sa. Hanketuen sai 7 kainuulaista terveysliikuntahanketta 
vuoden 2018 aikana.

Tuetut KKI-hankkeet Kainuussa 2018:
• Terveysliikunnan edistäminen Kainuussa 2018, 

Kainuun Liikunta ry
• Naisten kuntokorista Kajaanissa, Kajaanin Honka 

ry
• Elämä kuin tanssia vaan-hyvää oloa liikunnasta, 

Kajaanin Casamba ry
• Rautainen kunto jatkohanke, Pal-Metalli Oy
• Kunnolla kuntoon – Liikuntapaikkahoitajien työhy-

vinvointi -hanke, Kainuun Liikunta ry
• Äijävoimaa, Kajaanin Juntta ry
• Golfia ja keilailua Sotkamon yrittäjille, työntekijöille 

ja heidän perheenjäsenilleen - säännöllisen liikun-
tatottumuksen aikaan saamiseksi, Katinkulta Golf ry

Korpikansa seikkailee -kiertue
Korpikansa seikkailee -kiertue järjesti syksyn 2018 aika-
na kaikissa Kainuun kunnissa sekä Vaalassa tapahtuman, 
jossa osallistujat pääsivät testaamaan Kehon kuntoindek-
si -testin avulla oman fyysisen kuntonsa. Testien avulla 
osallistujat saivat lisää tietoa omasta sen hetkisestä ter-
veydentilastaan ja kuntonsa kehittymisestä, jos alla oli jo 
useampi vastaava testi. Kuntotestit mittaavat kehonkoos-
tumusta, aerobista kuntoa sekä puristusvoimaa. Tapahtu-
maan sai osallistua kaiken ikäiset miehet ja naiset. 

Korpikansa Seikkailee -kiertue toteutettiin yhteistyössä 
Vesote – Kainuun, Kainuun kuntien sekä Kainuun sydän-
yhdistyksen kanssa. Paikan päällä tapahtumassa oli tar-
jolla yhteistyökumppaneiden tarjoamaa ravitsemus- sekä 
liikuntaneuvontaa. Osallistujilta selvitettiin myös kiinnos-
tusta osallistua liikuntaneuvontaan ja elintapaohjaukseen. 
Kiertueen aikana järjestettiin yhteensä 10 tapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 772 osallistujaa. 

Matka hyvään kuntoon -kampanja
Matka hyvään kuntoon -kampanja tarkoituksena oli kan-
nustaa työyhteisöt matkalle kohti hyvinvoivaa ja tuloksel-
lista työpaikkaa. Kampanja koostui syksyllä 2018 Matka 
hyvään kuntoon -rekkakiertueesta. Kainuussa rekka py-
sähtyi Kainuun keskussairaalan pihassa 15.8.2018 ja re-
kan toimintoihin pääsivät osallistumaan Kainuun Soten 
työntekijät. Rekan lämpimissä sisätiloissa osallistujat 
pääsivät testauttamaan oman kuntonsa hikoilematta ja 
hengästymättä Kehon kuntoindeksi -testien avulla. Kaik-
kiaan rekassa kuntonsa kävi testaamassa yhteensä 287 
osallistujaa. Matka hyvään kuntoon -kiertue kiertää seu-
raavan kerran syksyllä 2019.

Muu toiminta
Kuntotestaukset, kehonkoostumusmittaukset ja 
painonhallintaneuvonta
Toimintavuoden aikana erilaisissa tapahtumissa sekä ti-
laisuuksissa on tehty fyysisen kunnon mittauksia yhteen-
sä noin 2800 henkilölle. Tämän lisäksi mittaukset ovat 
sisältäneet elintapaneuvontaa, jossa puheeksi on otettu 
fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi terveelliset elin-
tavat.
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Kehittämis- ja verkostotyö

Seurakohtaamiset
Kainuun Liikunta kohtasi toimintavuoden aikana seu-
roja- ja valmentajia viikoittain. Loppuvuodesta seura-
kohtaamisissa tuli taukoa seurakehittäjän siirryttyä 
muihin tehtäviin ja uuden seurakehittäjän rekrytoinnin 
viivästyttyä.  Vuonna 2018 seurakohtaamisia oli 38 , 
joihin osallistui yli 376 seuratoimijaa/valmentajaa.

OKM:n Seuratuki
Vuonna 2018 neljä kainuulaista seuraa sai valtion seu-
ratukea yhteensä 47 000 euroa. Kainuun Liikunta aut-
toi seuroja hakuvaiheessa infotilaisuuksien, koulutus-
ten ja seurakohtaisen konsultoinnin avulla.

Lajiliittoyhteistyö
Kainuun Liikunta oli mukana kahdessa tähtiseurapro-
sessissa yhdessä lajiliiton piirin, paikallisten seurojen 
ja lajiliittojen kanssa.  

Osaamisen lisääminen
Vuonna 2018 Kainuun Liikunta toteutti seitsemän räätä-
löityä seuratoimintakoulutusta. Koulutusten aiheina oli-
vat mm. ohjaajakoulutus, seuran verotus, seuran vies-
tintä, seura työnantajana sekä GDPR. Seurakoulutuksiin 
osallistui yli 97 osallistujaa. Liikunnan aluejärjestöjen ja 
Olympiakomitean 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulu-
tukseen (VOK-1) osallistui yhteensä 10 hlöä.

Seuratoiminnan resurssit  
ja seurafoorumit

Vuonna 2018 päätettiin Kajaanin kaupungin kanssa 
seurafoorumin perustamisesta Kajaaniin. Kainuun Lii-
kunta toimii seurafoorumin koolle kutsujana ja koordi-
naattorina. Seurafoorumi aloittaa toimintansa keväällä 
2019. Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta oli aktii-
visesti auttamassa kainuulaisia urheiluseuroja eri ra-
hoituskanavien löytämisessä sekä toimintaa tukevien 
hankkeiden hakemisessa. Kainuun Liikunta tuki alueen 
seuroja myös järjestämiensä liikunnan massatapahtu-
mien kautta tarjoamalla niissä lukuisan määrän erilai-
sia järjestelytehtäviä, joista maksettiin talkookorvaus.

Hankkeet

Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa (MOK)
Kainuun Liikunta oli osatoimijana monivuotises-
sa MOK- maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa 
-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli valmentaa 
ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuu-
teen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien 
kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään 
kumppanuustyöhön. Kohderyhminä olivat yhdistyk-
set kuten liikunta- ja urheiluseurat, kunnat ja yhteisöt 
sekä alueella asuvat maahanmuuttajat. 

Vuonna 2018 MOK-hankkeessa keskityttiin Kainuun 
Liikunnan osalta harrastekainuu.fi -harrasteportaalin 
markkinoimiseen seuroille sekä osallistuttiin hank-
keen koulutuksiin. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan 
Sosiaalirahastosta, Kajaanin kaupungilta ja Kainuun 
Liitolta.

Sukupolvenvaihdos seuroihin – Nuoria aikuisia joh-
tajiksi – hanke
Sukupolvenvaihdos seuroihin – Nuoria aikuisia joh-
tajiksi – hankkeen tavoitteena on tehdä kainuulaisiin 
seuroihin sukupolvenvaihdos ja saada seuratoimin-
taan lisää osaavia nuoria aikuisia (18-39v). Hankkeen 
toimenpiteitä olivat ideapäivät nuorille aikuisille, ke-
hittämistehtävät seuroissa ja opintomatka. Kaikki toi-
menpiteet edesauttoivat seurojen sukupolvenvaihdos-
ta ja liikuntapalveluiden monipuolistamista. Hanke 
päättyi vuoden 2018 alkupuolella. Hankkeen rahoitta-
jat ovat Oulujärvi Leader ja Elävä Kainuu Leader.  

Tapahtumat

Harrastemessut
Kainuun Liikunta vastaa Kajaanissa vuosittain pidettä-
vien Harrastemessujen ja Villiinny Keväästä Liikunnan 
Superlauantain järjestelyistä ja kehittämisestä. Syk-
syisin pidettävät Harrastemessut keräsivät paikalle 
1400 osallistujaa ja 30 toimintaansa esittelevää ur-
heiluseuraa ja yhdistystä. Villiinny Keväästä Liikunnan 
Superlauantaihin osallistui yli 1 000 osallistujaa ja 20 
toimintaan esittelevää urheiluseuraa ja muuta yhdis-
tystä. Molemmat tapahtumat järjestettiin tiiviissä yh-
teistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.

3.3 Elinvoimainen seuratoiminta
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Kainuun Urheilugaala
Vuonna 2018 menestyneet kainuulaiset urheilijat, val-
mentajat ja tukijoukot sekä kuntien liikuntateot palkittiin 
1.2.2019 järjestetyssä Kainuun Urheilugaalassa. Kainuun 
Urheilugaalan tavoitteena on antaa tunnustusta huipulla 
oleville ja sinne tähtääville kainuulaisille urheilijoille sekä 
liikunnan ja urheilun taustavoimille. Kainuun Urheilugaala 
on järjestetty jo yhdeksän kertaa.

Kainuun parhaat urheilijat ja liikuntateot vuonna 
2018:
Vuoden Urheilija: Jenna Laukkanen
Vuoden Nuori Urheilija: Petteri Koivisto
Vuoden Nuori Urheilija: Krista Määttä
Vuoden Valmentaja: Olli Ohtonen
Vuoden Joukkue: Kainuun Hiihtoseuran naisten viesti-
joukkue
Vuoden Urheiluseura: Suomussalmen Rasti/Yleisurhei-
lujaosto

Vuoden Tapahtuma: Painin Nuorten Pohjoismaiden 
mestaruuskisat/Kajaanin Juntta
Vuoden Seuratoimija: Sari Kemppainen
Vuoden Taustavoima: Esko Paavola
Elämänurapalkinto: Martti Heikkinen
Vuoden Tähtiseura: Kajaani Gymnastics
Liikkuva Koulu -palkinto: Kajaanin Haka
Liikunnan Yhdenvertaisuus -palkinto: Kajaanin Pallo-
kerho Lady-pesis
Vuoden Läpimurto: Suvi Kemppainen
Kainuun Kasvatti: Roosa Laakkonen
Kajaani: Kajaanin Ratsastusseura ry
Kuhmo: Kuhmon Kiva-Lentis
Sotkamo: Juurikkalahden Kiri ry
Paltamo: Aino Leinonen
Puolanka: Metsähallitus
Ristijärvi: Ristijärven Pyryn hiihtokoulu
Suomussalmi: Laila Tolonen
Hyrynsalmi: Hyryn Korpisudet ry

3.4 Menestyvä urheilu

Urheilijanpolun tukeminen 

Kasva Urheilijaksi – leirit
Kainuun Liikunta, Vuokatin Urheiluopisto ja kainuulaiset 
urheiluseurat järjestivät vuonna 2018 kaksi Kasva Urhei-
lijaksi – leiriä kainuulaisille urheilijan aluille. Leireille osal-
listui yhteensä yli 40 10-15 -vuotiasta urheilevaa lasta ja 
nuorta.  Leirien tarkoitus on tutustuttaa nuoret kilpaurhei-
lumaiseen harjoitteluun ja leiritykseen. Päätavoitteena on 
tukea urheilijan yksilöllistä kehittymistä urheilijan polulla.

Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian Kajaanin akatemiatoimintoja. Akatemiatoimintaa to-
teutettiin Kajaanissa vuonna 2018 yläkouluissa kerhotoi-
mintana, Lehtikankaan koululla liikuntaluokkatoimintana, 
2.asteella, ammattikorkeakoulussa ja Kainuun Prikaatilla. 
Akatemialajeina ovat jalkapallo, jääkiekko, salibandy, voi-
mistelu/aerobic, pesäpallo ja yleisurheilu. Lehtikankaan 

koulun liikuntaluokat ovat yleisvalmennuksellisia. Urhei-
lijoita Kajaanin akatemiatoiminnassa on mukana yli 250.

Barents Urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 
yhteinen hanke, joka kohdistuu 15–25-vuotiaisiin nuo-
riin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Barentsurheilu 
ry, jossa jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta 
ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry.  Toiminta keskittyy 
Barents Games-kisoihin. Barents Games - kisoissa otel-
laan noin 15. lajissa niin talvi- kuin kesäkisoissa. Vuonna 
2018 Barents Games -tapahtuma järjestettiin talvikisojen 
muodossa Ruotsin Luleåssa. Kainuusta Barents Games 
-tapahtumaan osallistui n. 10 nuoren urheilijan lisäksi tu-
tustumisjoukko seuratoimijoita, jotka ovat lajivastuussa 
Kajaanissa v. 2020 järjestettävissä Barents talvikisoissa. 
Toimintavuoden aikana aloitettiin muutoinkin valmistau-
tuminen vuoden 2020 Barents Winter Games -tapahtu-
man järjestämiseen Kainuussa.
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3.5 Liikuntamatkailu ja –tapahtumat

Liikunnan massatapahtumat
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta järjesti kolme 
liikunnan massatapahtumaa; Vuokatti Hiihdon, Hal-
ti Outdoor Weekendin sekä Lost in Kainuu Adventure 
-seikkailukilpailun. Lisäksi järjestettiin kokeilumieles-
sä rullahiihtotapahtuma, Vuokatti Roller Ski, joka jäi 
osallistujamäärältään niin pieneksi, että ainakaan tois-
taiseksi sen järjestämistä ei tulla jatkamaan. Vuokatti 
Hiihdossa osallistujamäärä tippui Kalevan Kierroksen 
siirryttyä pois Vuokatti Hiihdon yhteydestä, mutta 
järjestelyiltään tapahtuma onnistui hyvin. Polkujuok-
sua, maastopyöräilyä, metsäjoogaa ja vaellusta eri 
muodoissaan yhdistävän Halti Outdoor Weekendin 
osallistujamäärä kasvoi hieman. Tapahtuman jälkeen 
todettiin, että jatkossa tapahtumakokonaisuudessa 
keskitytään selkeästi sen suurimpien osatapahtumien 
(Vuokatin Vaellus ja polkujuoksu) kehittämiseen ja kas-
vattamiseen.  

Lost in Kainuu Adventure kasvoi edellisestä vuo-
desta peräti yli 30 % ja käytännössä tapahtumaan ei 
olisi pystytty ottamaan enempää joukkueita. Tapahtu-
ma näyttää nyt saavuttaneen sellaisen suosion, että 
jatkossa täytyy miettiä uusia vähemmän järjestäjän 
puolesta kalustoa vaativia sarjoja, jos tapahtumaa ha-
lutaan edelleen kasvattaa. 

Kainuun Liikunnan vuonna 2018 järjestämät liikun-
nan massatapahtumat ja niiden osallistujamäärät: 

• Vuokatti Hiihto 1250 hiihtäjää
• Vuokatti Hiihto Roller Ski 76 hiihtäjää
• Halti Outdoor Weekend 590 osallistujaa + per-

hevaelluksella 450 osallistujaa
• Lost In Kainuu Adventure 200 joukkuetta, 450 

osallistujaa

Omien tapahtumien lisäksi Kainuun Liikunta oli mu-
kana sopimuksellisesti Suomussalmen Raatteen Ma-
ratonin ja The Ruthless Rajan sekä Kainuun Rastiviikon 
markkinoinnissa ja järjestelyissä.. 

Tapahtumasta All Inclusive -palvelu- 
tuotteeksi -hanke

Kainuun Liikunta toteutti AIKO-rahoituksella 1.5-
30.9.2019 välisenä aikana Tapahtumasta All Inclusive 
-palvelutuotteeksi -nimisen hankkeen, jossa Enduran-
ce Kainuu -tapahtumasarjasta luotiin monipuolinen 
ja nykyaikainen palvelukokonaisuus ja matkailutuote. 
Uudenlaisessa palvelukonseptissa tapahtumatuot-
teeseen paketoitiin entistä tehokkaammin erityisesti 
Vuokatin alueen liikunta- ja urheilutoimijoiden sekä 
matkailutoimijoiden tuottamia palveluita, jotka tukevat 
tapahtumiin valmistautumista ja valmentautumista. 

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena oli lisätä Kai-
nuussa järjestettävien liikunnan massatapahtumien 
osallistujamäärää sekä Kainuuseen suuntautuvaa lii-

kuntamatkailua myös tapahtumien ulkopuolella. Sa-
malla haluttiin kasvattaa alueen liikuntaan ja urheiluun 
sekä matkailuun ja mm. urheiluvälineisiin liittyvien pal-
veluntuottajien myyntiä. Lisäksi tavoitteena oli tuoda 
Kainuun Liikuntaa ja Endurance Kainuu -tapahtuma-
sarjaa asiakkaiden silmissä lähemmäksi toisiaan. Käy-
tännössä tämä tarkoitti Kainuun Liikunnan www-sivu-
jen uusimista ja verkkokaupan luomista.

Hankkeen myötä Kainuun Liikunta avasi Kunnon 
verkkokaupan (http://kunnonkauppa.mycashflow.fi/), 
josta asiakas voi ostaa Endurance-klubijäsenyyden. 
Jäsenyyksiä on kahden tasoisia: Syke, joka on tar-
koitettu elämyskuntoilijalle ja Sisu, joka on suunnattu 
kovemman tason kestävyysurheilijalle. Jäsenyys si-
sältää yhdessä paketissa elämysurheilua (osallistu-
minen Vuokatti Hiihtoon ja Halti Outdoor Weekendiin), 
tapahtumiin valmistautumista tukevia liikunta- ja ur-
heilutoimijoiden tuottamia palveluja sekä jäsenetuja 
ja alennuksia kainuulaisista liikunta-, majoitus-, aktivi-
teetti- ja ravintolapalveluista.

Maakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden 2018 aikana kuntien kanssa käytiin 
neuvotteluja tulevien tapahtumavuosien osalta liittyen 
tapahtumien vuosittaiseen järjestämiseen ja kuntien 
rahalliseen panostukseen niin, että jo olemassa olevilla 
tapahtumilla olisi jatkuvuutta ja uusien ja mahdollisesti 
isompien tapahtumien hakeminen alueelle olisi entistä 
helpompaa. Suomussalmen kunnan kanssa yhteistyö 
jatkui Suomussalmella järjestettävien Raatteen Mara-
tonin ja Ruthless Rajan markkinointi- ja järjestämisyh-
teistyöhön liittyen.

Suurtapahtumat 2020-2021
Kainuun Liikunta järjestää Barents Winter Games 
2020 -tapahtuman sekä Euroopan Nuorten Talviolym-
piafestivaalit 2021. Mennyt toimintavuosi piti sisällään 
näiden tapahtumien alustavia järjestelyjä sekä toimin-
tasuunnitelmien ja budjettien laadintaa. Lisäksi tehtiin 
maakunnan AIKO-rahoituksella hankesuunnitelmat 
kolmeen suoraan EU:sta haettavaan tapahtumajärjes-
telyihin liittyvään hankkeeseen.

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Kainuun Liikunta osallistui toimintavuoden aikana 
eri matkailualan tilaisuuksiin Kainuussa ja toi niissä 
sekä syksyllä tehdyssä kuntakierroksessa esille lii-
kuntamatkailun merkitystä Kainuulle. Toimintavuoden 
aikana Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimi puheen-
johtajana Kajaanin Ammattikorkeakoulun vetämässä 
maakunnallisessa retkeilyreittien tuotteistamishank-
keessa. 
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4 Alueellinen vaikuttaminen
Maakunnallinen yhteistyö
Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti 
Kainuu-ohjelman toteuttamiseen. Tavoiteltuna tuloksena 
on saada liikunta hyvinvoinnin edistäjänä ja Kainuu-kuvan 
luojana konkreettisiksi toimenpiteiksi. Toimintavuoden ai-
kana Kainuun Liikunta kuului maakunta- ja sote-uudistuk-
sen valmisteluun liittyvään osallisuuden ja demokratian 
kehittämisen alatyöryhmään, johon valmisteltiin esitykset 
maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä maakun-
nallisen liikuntaneuvoston perustamisesta. Lisäksi Kai-
nuun Liikunta toimi aktiivisesti eri verkostoissa Kainuu-
seen suuntautuvan liikuntamatkailun edistämiseksi sekä 
liikuntamatkailun näkymiseksi maakunnan matkailu- ja 
elinkeinostrategioissa. 

Kuntayhteistyö
Toimintavuoden aikana toteutettiin usean vuoden tauon 
jälkeen kuntakierros, jossa tavattiin ajankohtaisten lii-
kunta-asioiden sekä yhteistyön kehittämisen merkeissä 
kuntien sivistys- ja liikuntatoimen viranhaltijoita, kunnan 
johtoa sekä kuntapäättäjiä. Toimintavuotena toteutettiin 
kaikki Kainuun kunnat kattava Korpikansa Seikkailee –
testi- ja liikuntaneuvontakiertue. 

Lasten ja nuorten liikunnassa yhteistyö painottui Liikku-
va Koulu- toimintaan, Saa Hyppiä-kiertueeseen, varhais-
kasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman levitykseen ja 
Kainuun Ammattiopiston sekä Kainuun Liikunnan yhtei-
seen Lisää liikettä – aivot aktiiviseksi -hankkeeseen.

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunnan aluejohtaja kuului MLL Kainuun ve-
tämän Järjestö 2.0 –hankkeen johtoryhmään. Hankkeen 
tavoitteena on tuoda maakunta- ja sote-uudistuksessa 
esille järjestöjen näkökulmaa sekä mahdollisuuksia olla 
mm. palveluiden tuottajana uudessa sote-toimintamal-
lissa. Samaa aktiivista työtä Kainuun Liikunta teki myös 
Kainuun Järjestöfoorumissa, joka edustaa laajemmin 
koko Kainuun järjestökenttää maakunta- ja sote-uudis-
tuksessa. 

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyön kehittä-
mistä Vuokatin urheiluopiston kanssa mm. paketoimalla 
urheiluopiston palveluita Kainuun Liikunnan massata-
pahtumiin. Kainuun Liikunta on Kainuun Säätiön purka-
uduttua vuonna 2017 jälleen Vuokatin Säätiön virallinen 
taustayhteisö kahdella hallituspaikalla. Toimintavuoden 
aikana Kainuun Liikunta myi omistamansa Vuokatin opis-
kelija-asuntolan osakkeet Vuokatin urheiluopistolle. 

Kainuun Liikunta osallistui toimintavuoden aikana ak-
tiivisesti maakunnan eri työelämätoimijoista koostuvan 
Kainuun työelämä 2020-verkoston toimintaan. Toiminta-
vuoden 2018 aikana jatkettiin yhteistyötä Kainuussa koko 
maakunnan alueella toimivien järjestöjen (MLL Kainuu, 
4H Kainuu, Kainuun Nuotta) kanssa etenkin yhteisessä 
viestinnässä. Ko. toimijoiden kanssa toteutettiin myös 
maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen tähtäävää 
yhteistä ESR-rahoitteista MOK-hanketta.

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta teki aktiivista 
yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kainuun 
ammattiopiston kanssa mm. eri tapahtumiin ja Korpi-
kansa seikkailee -kuntotestikiertueeseen liittyen. Lisäksi 
Kainuun Liikunnan toimistolla oli oppilaitoksista vuoden 
aikana useita työharjoittelijoita. Yhteistyö oppilaitosten 
kanssa tiivistyy entisestään tulossa olevien v. 2020 Ba-
rents Winter Games ja v. 2021 EYOF-kisojen tiimoilta.

Kainuun Liikunta oli mukana moniammatillisessa eri-
tyislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena 
on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja toimijoista, 
yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkostotoiminta yli hal-
lintorajojen. Verkostoon kuuluu edustajia Kainuun sotesta, 
perusopetuksesta, maahanmuuttopalveluista, nuorisotoi-
mesta, varhaiskasvatuksesta, Leijonaemot ry:stä, MLL:s-
tä, sekä kansanterveys- ja potilasjärjestöjä. 

Kainuun Liikunnan edustaja toimi MLL:n Kainuun piirin 
hallinnoimassa PerheKainuu -hankkeen ohjausryhmässä. 
PerheKainuu -hankkeen päämääränä on kainuulaisten 
lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edis-
täminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Hankkeen 
päätavoitteena on luoda kainuulainen malli järjestöjen, 
kuntien ja kuntayhtymän yhteistyöhön lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden ennaltaehkäisevässä työssä. Keskeisinä 
kehittämiskumppaneina ovat Kainuun sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun kunnat sekä kainuu-
laiset järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat, jotka 
toimivat lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa.

Maakunnallisen liikuntayrittäjyyden  
edistäminen

Sportti Duuniks -hanke
Oulujärvi Leaderin rahoittama Sportti Duuniks -kokeilu-
hanke toteutettiin 1.3–30.4.2018. Hankkeen aikana järjes-
tettiin kaikille yrittäjähenkisille avoin ja maksuton Sportti 
Duuniks -Ideapaja, jossa innostettiin liikunnasta kiinnos-
tuneita yrittäjyyteen. Ideapajan ensimmäisenä päivänä 
ideoitiin muun muassa uusia liikuntapalveluja ja yrittä-
jyyttä tukevia toimia Kainuuseen ja tutustuttiin kainuulai-
seen yrittämiseen. Kainuulaiset yrittäjät Upitrek Oy:n Urpo 
Heikkinen ja Kunnonvalmentaja Mikko Korhonen esitteli-
vät liikunta- ja liikuntamatkailualan onnistuneita liikeide-
oita sekä kertoivat siitä, miten he ovat alalla menestyneet. 
Lisäksi Visit Finlandin Anne Lind esitteli liikuntamatkailun 
uudet tuulet ja kertoi, minkälaisia palveluja tulevaisuudes-
sa tarvitaan. Päivän aikana syntyneet ideat ja ajatukset 
esiteltiin ja purettiin yhdessä Kainuun maakuntajohtaja 
Pentti Malisen kanssa. Workshoppien järjestelyissä avusti 
Kajaanin Nuorkauppakamari.

Ideapajan toisena päivänä järjestettiin kiertoajelu Ou-
lujärvi Leaderin toiminta-alueella oleviin liikunta- ja luon-
tomatkailualan yrityksiin ja luontokohteisiin: Ukkohal-
la-Paljakkaan, Elämyskeskus Jättiläisenmaahan, Paljakan 
luonnonpuistoon ja Liikuntakeskus Iso Hoohon.

Tavoitteena oli innostaa osallistujia yrittäjyyteen niin, 
että he voivat toimia jatkossa liikunta- ja luontomatkai-
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lualan yrittäjinä Kainuussa. Lisäksi hankkeen tavoit-
teena oli lisätä Ideapajaan osallistuneiden tietoisuutta 
Kainuun ja Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen luon-
nosta, retkeilyreiteistä ja jo olemassa olevista mat-
kailu- ja liikuntainfrasta. Kainuun Liikunnan saamien 
tietojen mukaan Ideapajaan ilmoittautuneista ainakin 
neljä henkilöä on perustanut huhtikuun 2018 jälkeen 
osakeyhtiön tai toiminimen. Tulosten perusteella voitiin 
arvioida sitä, onko Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella 
kiinnostusta vastaavanlaisille koulutuksille ja/tai pi-
dempiaikaiselle koulutuskokonaisuudelle.

Kuntopolku yrittäjyyteen -hanke
Kainuun Liikunta käynnisti yhdessä Intotalo Oy:n 
kanssa lokakuussa 2018 Euroopan sosiaalirahaston 
tukeman Kuntopolku yrittäjyyteen -hankkeen, jonka 
tavoitteena on järjestää yrittäjäkoulutusta liikunta- ja 
luontomatkailusta kiinnostuneille. Hankkeessa madal-
letaan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, kevennetään 
yrittämisen taakkaa ja saadaan liikkeelle uusia kokei-
luja. Hankeaika on 1.10.2018-30.6.2020, ja hankkeessa 
järjestetyt toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia. 

Loka-joulukuun 2018 aikana toteutettiin hanke-
suunnitelman mukaisesti osallistujamarkkinointia ja 
rekrytointia. Hanketta esiteltiin paikallisissa yrittäjäta-
pahtumissa, oppilaitoksissa, paikallismedioissa ja so-
siaalisessa mediassa. Toimintavuoden loppuun men-
nessä hankkeeseen ilmoittautui 42 henkilöä.

Kuntopolku yrittäjyyteen rakentuu aloitusseminaa-
rista, yrittäjyyskoulutuksesta ja mentoritoiminnasta 
sekä teemaseminaareista. Hankkeen tuloksena nuor-
ten aikuisten ja yrittäjyyttä harkitsevien mahdolli-
suudet paikkakunnalla elämiseen ja työllistymiseen 
paranevat. Lisäksi pienyrittäjyys vahvistuu myös maa-
seudulla, ja maakunnalle tärkeä matkailuala saa lisää 
palveluiden tuottajia ja palvelutuotteita. Myös maakun-
nan imagolle tärkeän liikunta-alan yrittäjyys vahvistuu. 
Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa syntyy 
toimiva ja säännöllisesti kokoontuva liikuntamatkai-
lu- ja liikunta-alan maakunnallinen yrittäjäverkosto. 
Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuuksia 
perustaa Kainuun Liikunnan hallinnoima liikunta-alan 
osuuskunta.
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5 Valtakunnallinen ja 
kansainvälinen vaikuttaminen
Olympiakomitea-yhteistyö 
Kainuun Liikunta teki toimintavuoden aikana yhteistyötä 
Suomen Olympiakomitean kanssa työnimellä ”yhteisen 
tekemisen malli, YTM”. Tämä tarkoittaa sitä, että toteutim-
me aluejärjestöjen ja Olympiakomitean yhdessä valitse-
mien seuratoiminnan ja liikunnan vaikuttamistyön paino-
pisteiden alla yhdessä päätettyjä alueellisia toimenpiteitä. 

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt viime 
vuosina mm. yhteisten hankkeiden myötä. Toimintavuo-
den aikana yhteisiä hankkeita olivat Liikkuva koulu -hanke, 
Varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämishanke (mukana 
viisi aluejärjestöä) sekä Uusia resursseja paikallistason 
onnistumiseksi (URPO) -hanke.  

URPO -hankkeessa painopiste oli toimintavuonna aluei-
den yhteisen tekemisen tukeminen ja EU-hankerahoituk-
sissa avustaminen. Toimintaa ohjasi uudistunut aluejoh-
toryhmä, minkä jäseninä on 4:n aluejohtajan lisäksi myös 
3 toimialaihmisten valitsemaa asiantuntijaa. 

Vuoden 2018 uusi sisältö oli Yhteisen tekemisen malli 
(YTM), missä valmisteltiin vuoden 2019 Liikunnan alue-
järjestöjen ja Olympiakomitean (OK) yhteisiä tekemisiä. 
Keskeisiä tavoitteita mallissa ovat mm. luottamuksen pa-
lauttaminen Olympiakomitean ja Liikunnan aluejärjestöjen 
välille, vahvan ja näkyvän yhteistyön tekeminen muuta-
massa valinnassa, aluejärjestöjen roolin näkyväksi teke-
minen sekä aluejärjestöjen ja lajiliittojen välisen vuoropu-
helun edistäminen. Käytännössä malliin liittyviä isompia 
tapaamisia oli 3 kpl: aluejohdon neuvottelupäivät Turussa, 
alueiden ja OK:n Kevätpäivät Tampereella ja Aluepäivät 
Hyvinkäällä. 

Hanketekijäverkoston laajentamiseen liittyen alueet 
toteuttivat yhdessä Olympiakomitean kanssa kaksivuo-
tisen EU Sport 2020 -hankkeen OKM:n osarahoituksella. 
EU Sport 2020 -hankkeen tavoitteena on lisätä EU-ra-
hoitusten hyödyntämistä entistä laajemmin myös muiden 
liikuntajärjestöjen keskuudessa. URPO-hanke neuvoi ja 
konsultoi vuoden 2018 aikana kaikkia halukkaita alueita 
hanketoiminnassa.

Yhteistyökumppaneina kaikilla alueilla oli vuonna 2018 
S-hotellit majoitus- ja kokousyhteistyökumppanina, ja yh-
teistyösopimusta jatkettiin vuoden 2020 loppuun asti.

Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma
Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman kanssa tehtävässä yh-
teistyössä korostuivat Toimintakykyä työelämään ja 
Liikuntaneuvonta-painopistealueet. Toimintavuoden 

teemoina olivat henkilökohtaisen liikuntaneuvontatyön 
sisällyttäminen entistä kattavammin liikunta-aktiivisuut-
ta edistäviin projekteihin sekä toiminnan kattavuus koko 
maakunnassa. Liikuntaneuvontatyön edistämisessä ei 
päästy toimintavuoden aikana eteenpäin uusien toiminto-
jen tai resurssien muodossa, mutta yhteistyö SOTE-toimi-
alan kanssa lisääntyi muuten huomattavasti, mikä antaa 
jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet liikuntaneu-
vontatyön kehittämiseen.

Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjel-
mat

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka yh-
teydessä toimivat myös varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa 
liikkuen –ohjelma sekä toisen asteen Liikkuva opiskelu –
ohjelma. Vuonna 2019 painopiste on erityisesti toisen as-
teen Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallisessa ja alueelli-
sessa edistämisessä. Kainuun Liikunta tarjoaa alueensa 
yksiköille, kouluille ja kunnille asiantuntija-apua aktiivisen 
toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelmi-
en strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuu-
riministeriö ja Opetushallitus, ja niitä hallinnoi LIKES-tut-
kimuskeskus.

Muu valtakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden aikana oltiin mukana valtakunnallisessa 
ESR-rahoitteisessa Osallistava ja liikunnallinen teatteri 
–hankkeessa, jonka tarkoituksena on syrjäytyneiden tai 
syrjäytymisuhan alla olevien nuorten osallisuuden lisää-
minen teatterin ja liikunnan keinoin. Kainuun Liikunta oli 
Diakonia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hank-
keessa yksi osatoteuttaja ja toimi hankkeessa Kainuun 
alueella yhdessä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa.

Kainuun Liikunta oli mukana Suomen vammaisurheilu- 
ja liikunta ry:n koordinoimassa Valtin kanssa liikkujaksi 
-hankkeessa koordinoimassa Kainuun alueen Valtti-toi-
mintaa. Hankkeen tavoitteena on etsiä 6-23-vuotiaille 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntahar-
rastus.

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta oli aktiivinen toimija ja kehittäjä kansain-
välisessä massahiihtojen Euroloppet –sarjassa, johon 
Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta osallistui 
aktiivisesti Barents Urheilu ry:n toimintaan. 
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6 Viestintä
Toimintavuoden 2018 aikana Kainuun Liikunta toteutti 
brändiuudistuksen, jonka myötä Kainuun Liikunta sai 
uuden logon ja www-sivut sekä sloganin ”kunnon te-
kijä”. Lisäksi jo olemassa olevia sosiaalisen median 
kanavia (Facebook, Instagram, Twitter) päivitettiin ja 
näiden rinnalle perustettiin uusi LinkedIn-tili.

Kainuun Liikunnan uudessa logossa olevilla maa-
kunnan rajaviivoilla pyritään korostamaan toiminnan 
maakunnallisuutta ja kuntayhteistyön merkitystä. 
Uuden brändin mukaan Kainuun Liikunnan markki-
noinnissa ja mainonnassa käytettävä kuvamateriaali 
kuvastaa elämäniloista asennetta liikuntaan, luontoon 

ja terveelliseen elämään. Kuvat innostavat kaikkia ih-
misiä iästä riippumatta liikkumaan ulkona ja sisällä. 
Lisäksi toimintaan jalkautettiin uusi viestintästrategia, 
joka on näkynyt toiminnassa entistä laadukkaampana 
ja vaikuttavampana viestimisenä.

Maakunnan päämedian, Kainuun Sanomien kans-
sa jatkettiin yhteistyötä, jossa alueen järjestötoimijat 
(Kainuun Liikunta, MLL, 4H ja Kainuun Nuotta) saivat 
kukin kerran kuukaudessa viikonvaihteen lehdessä 
sivun mittaisen artikkelitilan oman järjestönsä ja sen 
jäsenten toiminnasta kertomiseen.

7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta toteutti laa-
dittua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa ja 
paneutui etenkin suunnitelmaan kirjattuihin kehittä-
miskohteisiin. 

Lasten, nuorten ja perheliikunnan toiminnoissa pa-
nostettiin edelleen erityisryhmien osallistumismah-
dollisuuksiin mm. erilaisissa tapahtumissa (esim. Saa 
hyppiä –kiertue). Vuokatti Hiihdossa tarjontaan otettiin 

mukaan Perhe Vuokatti Hiihto, jossa koko perhe (pää-
lukuun katsomatta) pääsi mukaan 20 km matkalle 
kiinteällä ja huomattavasti tavanomaista edullisem-
malla osallistumismaksulla.

Kainuun Liikunta oli mukana maahanmuuttajien 
osallisuuden lisäämiseen tähtäävässä ESR-rahoittei-
sessa MOK-hankkeessa yhdessä 4H:n, MLL:n ja Kai-
nuun Nuotan kanssa.

8 Resurssit
Kainuun Liikunnan työntekijöitä osallistui toimintavuo-
den aikana lisäkoulutuksiin oman työnsä ohessa. Anni 
Heikkinen ja Marita Kaipainen suorittivat toimintavuo-
den aikana Kajaanin ammattikorkeakoulun YAMK-tut-
kinto-opetuksena Hankeosaaminen ja -johtaminen 
-opintojakson, jonka laajuus oli viisi opintopistettä.

Marita Kaipainen ja Ira Liuski suorittivat Kainuun 

ammattiopistossa matkailun ohjelmapalvelujen am-
mattitutkinnon, osaamisalana tapahtumatuottaja.

Kainuun Liikunnan koko henkilöstö kävi Oulujärvi 
Leaderin Mallia muualta! -teemahankkeen tuella tu-
tustumassa Berliinissä järjestettyyn kansainväliseen 
SwimRun -tapahtumaan. Samalla tutustuttiin myös 
Berliinin julkisiin ja yksityisiin liikuntapaikkoihin.
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9 Hallinto ja jäsenyhteisöt
Yleistä

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urhei-
lun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka toimii 
koko Kainuun alueella. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, 
kainuulaiset urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- 
ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Jäseniä on 
yhteensä 102. 

Vuosikokoukset

Kevätkokous
Kainuun Liikunnan kevätkokous järjestettiin Kajaanin So-
kos Hotel Valjuksessa torstaina 26.4.2018.  Kokoukseen 
osallistui 18 jäsenyhteisöä.  Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Mikko Keränen (Kajaani AMK) ja sihteerinä Teemu 
Takalo. Kokous hyväksyi Kainuun Liikunta ry:n toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017, myönsi 
vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä 
valitsi ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan syysko-
kouksen henkilövalintoja.

Syyskokous
Kainuun Liikunnan syyskokous järjestettiin tiistaina 
27.11.2018 Kajaanin Sokos Hotel Valjuksessa. Kokoukseen 
osallistui 11 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Jarmo Kinnunen (Kajaanin kaupunki) ja sihteerinä 
Teemu Takalo. Kokouksessa hyväksyttiin Kainuun Liikun-
nan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019, valittiin 
tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet sekä päätettiin jä-
senmaksusta vuodelle 2019.

Henkilöstö

Heikkinen Anni 
Kaipainen Marita
Karjalainen Tuomas  27.11.2018 saakka
Kvick Virpi 
Liuski Ira
Mannermaa Timo 
Ronkainen Matias 
Takalo Teemu
Salonpää Saara
Jukka Liuha

Osa-aikainen
Antikainen Pasi 
Liedes Anniina 
Mannermaa Tuukka 
Oto-työntekijät
Rajala Jari
Harjoittelut / Opinnäytetyöt
Bruhn Vera  07.05.2018 - 16.09.2018
Haataja Niko  16.04.2018 - 06.06.2018
Huotari Miska  16.08.2018 - 30.11.2018
Kajanus Nico  01.10.2017 - 31.05.2018
Kanerva Waltteri  10.12.2018 - 08.02.2019
Koivula Laura  03.04.2018 - 01.06.2018

Kyllönen Noora  01.09.2018 - 30.11.2018
Määttä Johannes  05.11.2018 - 05.12.2018
Tolonen Hilkka  02.05.2018 - 07.08.2018
Tukiainen Akseli  14.09.2018 - 31.12.2018
Zolkin Ivan  20.03.2018 - 30.11.2018
Kesätyöllistämiskampanja
Mannermaa Tuukka 4.6.2018 - 17.6.2018

Hallitus
Puheenjohtaja
Mika Kilpeläinen, Kajaani
Varapuheenjohtajat
Timo Heikkilä, Kuhmo
Aila Tartia-Jalonen, Kajaani
Pirjo Neuvonen, Suomussalmi
Jäsenet
Heimo Keränen, Hyrynsalmi
Kari Partanen, Sotkamo
Päivi Kyyrönen, Kajaani
Tarmo Lähdesmäki, Kajaani
Timo Toivonen, Paltamo
Arto J Tolonen, Ristijärvi
Varajäsenet
Pentti Pönkkö, Kajaani
Marja Väyrynen, Puolanka
Kimmo Sirviö, Kajaani
Raimo Sivonen, Kajaani
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Lisäksi pidettiin kak-
si sähköpostikokousta. Esittelijänä toimi Teemu Takalo

Toimikunnat ja edustukset
Ehdollepanotoimikunta
Tarmo Lähdesmäki, Kajaani puheenjohtaja
Timo Toivonen, Paltamo
Mauno Huttunen, Kajaani
Tuulikki Kemppainen, Puolanka
Eero Väisänen, Kuhmo

Barents urheilu ry:n hallitus
Aila Tartia-Jalonen
Mauno Huttunen
Tuomas Karjalainen

Kiinteistö Oy Vuokatin opiskelija-asunnot
Hallitus ja yhtiökokous Teemu Takalo

Euroloppet –massahiihtosarja
Marita Kaipainen, jäsen

Työelämän laatu 2020, Kainuu alueverkosto
Teemu Takalo, jäsen 
Matias Ronkainen, jäsen

Vuokatin säätiön (Vuokatin Urheiluopisto) hallitus
Kari Partanen, varapuheenjohtaja 
Teemu Takalo, jäsen
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Kainuun järjestöfoorumi
Teemu Takalo, jäsen 

Kajaanin kaupungin tapahtumatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen

Maakunta- ja sote-uudistuksen osallisuuden ja de-
mokratian alatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen
Hankkeiden johto- ja ohjausryhmät
Outdoors Kainuu -hanke ohjausryhmä, Teemu Takalo, 
puheenjohtaja
Järjestö 2.0 -hanke johtoryhmä, Teemu Takalo, jäsen
MuKaVa Kainuu -hanke ohjausryhmä, Ira Liuski, jäsen

Toimisto
Toimisto on hoitanut yhdistyksen toiminnan vaatimat 
valmistelu- ja toimistotyöt, yhteistyötapahtumien jär-
jestelyjä sekä jäsenyhteisöjen kehittämis- ja palvelu-
toimintaa.

Jäsenyhteisöt
AC Kajaani ry
Budoseura Kajaanin Ko-Jou ry
FC Tarmo ry
FC Wimma Kajaani ry
Hyrynsalmen kunta
Jormuan Tarmokkaat Urheilijat ry
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Kainuun Hiihtoseura ry
Kainuun Hiihto ry
Kainuun Keilailuliitto ry
Kainuun Pesis ry
Kainuun Rastiviikko ry
Kainuun Ravirata Oy
Kainuun Sydänyhdistys ry
Kainuun Urheiluampujat ry
Kainuun Urheilusukeltajat ry
Kainuun Yleisurheilu ry
Kajaanin Aiki-Jo ry
Kajaanin Ampujat ry
Kajaanin Avantouimarit ry
Kajaanin Casamba (Tähtiseura)
Kajaanin Elo ry
Kajaanin Golf ry
Kajaani Gymnastic ry (Tähtiseura)
Kajaanin Haka ry (Tähtiseura)
Kajaanin Hiihtäjät ry
Kajaanin Honka ry
Kajaanin Ilmailukerho ry
Kajaanin Judokerho (Tähtiseura)
Kajaanin Ju-Jutsu seura ry
Kajaanin Junnuhokki -68 ry
Kajaanin Juntta ry
Kajaanin kaupunki
Kajaanin Kiipeilijät ry
Kajaanin Kipinä ry (Tähtiseura)
Kajaanin Kuohu ry
Kajaanin Latu ry
Kajaanin Palloilijat ry
Kajaanin Pallokerho ry
Kajaanin Purjehtijat ry
Kajaanin Ratsastusseura ry (Tähtiseura)
Kajaanin Seudun Invalidit ry

Kajaanin Sulkapalloilijat ry
Kajaanin Suunnistajat ry
Kajaanin Tennisseura ry
Kajaanin Uimaseura ry
Kajaanin Varuskunnan Urheilijat ry
Kavala esport ry
Katinkulta Golf ry
Kontion Tapio ry
Korpien Kiertäjät ry
Kuhmon Jääratakerho ry
Kuhmon kaupunki
Kuhmon Kiva ry
Kuhmon Kiva HT ry
Kuhmon Kiva-Pesis ry
Kuhmon Kiva-Lentis ry
Kuhmon Kivattaret ry
Kuhmon Kiva-Uinti ry
Kuhmon lasten ja nuorten jalkapalloilun tukiyhdistys 
Kuja ry
Kuhmon Melojat ry
Kuhmon Peurat ry
Kuhmon Potkijat ry
Kuhmo-Ski ry (Tähtiseura)
Kylmän Ratsastajat ry
Laakajärven Teräs ry
Lehtovaaran Viri ry
Otanmäen Teräs ry
Otanmäen-Vuolijoen Seuraunioni ry
Oulujärven Melojat ry
Paltamon Golf ry
Paltamon Jyry ry
Paltamon kunta
Paltamon Urheilijat ry
Puolangan kunta
Puolangan Ryhti ry
Ristijärven kunta
Ristijärven Pyry ry
Salibandyseura Papas ry
Sotkamon Jymy ry
Sotkamon Jymy-Pesis ry (Tähtiseura)
Sotkamon Kiekko ry
Sotkamon kunta
Sotkamon Tennisseura ry
Sotkamon Tsuyoi ry
Sotkamon Visa ry
Spartak Kajaani ry
Suomen Jääkiekkoliiton pohjoinen alue
Suomussalmen kunta
Suomussalmen Palloseura ry, jääkiekkojaosto
Suomussalmen Rasti ry
Suomussalmen Urheiluampujat ry
Swimming Club Vuokatti ry
Tekniikan Urheilijat ry
TUL:n Kainuun Piiri ry
Vaalan kunta
Voimistelu- ja Urheiluseura Kuluntalahden kunto ry
Vuokatin Latu ry
Vuokatin Säätiö sr
Vuokatti Ski Team Kainuu ry
Vuokatti Slalom ry
Vuolijoen Urheilijat ry
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Kainuun Liikunta ry:n tilikauden 1.1.2018 - 31.12.2018 oman 
varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -437 457,80 euroa, 
mikä katettiin varainhankinnan tuotolla (72 625,00€) ja 
yleisavustuksilla (387 757,82 €).

Varsinaisen toiminnan kuluista (-707 201,27 €) Opetus-
ministeriön perusavustus (209 000,00 €) kattoi 29,55 %.

Tilikauden tulos (ylijäämä) 15 749,81 euroa on kirjattu 
omaan pääomaan.

10 Talous

TULOSLASKELMA
                 1.1.2018 - 31.12.2018             1.1.2017 - 31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
 Tuotot  269 743,47  258 000,19
Kulut
 Henkilöstökulut -393 907,69  -397 323,93
Poistot -8 676,55  -8 453,97
 Muut kulut -304 617,03 -707 201,27 -389 259,39 -795 037,29
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuotto-/kulujäämä  -437 457,80  -537 037,10

VARAINHANKINTA
 Tuotot  72 625,00  78 548,32
 Kulut  0,00  0,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuotto-/kulujäämä  -364 832,80  -458 488,78

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Tuotot 20,93  11,43 
 Kulut -7 196,14 -7 175,21 -1 014,25 -1002,82
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuotto-/kulujäämä  -372 008,01  -459 491,60

YLEISAVUSTUKSET  387 757,82  468 751,35
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -
TILIKAUDEN TULOS  15 749,81  9 259,75

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  15 749,81  9 259,75
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

TASE

VASTAAVAA  31.12.2018  31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet  
 Rakennukset ja rakennelmat 0,00  0,00
 Koneet ja kalusto  1 258,85  2 457,45
 Autot ja kuljetusvälineet  21 915,10  29 220,14
 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00  172,91
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 23 173,95  31 850,50
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Sijoitukset
 Muut osakkeet ja osuudet  10 000,00  19 260,00
 Sijoitukset  35 000,00  0,00
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
Sijoitukset yhteensä  45 000,00  19 260,00
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  68 173,95  51 110,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/tavarat  3 201,33  1 729,80
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
Vaihto-omaisuus yhteensä  3 201,33  1 729,80
Saamiset
 Lyhytaikaiset
       Myyntisaamiset  15 653,54  17 964,39
       Siirtosaamiset  42 275,16  83 364,82
       Muut saamiset  208,74  1 519,36
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä 58 137,44  102 848,57
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
Saamiset yhteensä  58 137,44  102 848,57

Rahat ja pankkisaamiset  90 755,17  55 664,46
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 152 093,94   160 242,83

VASTAAVAA YHTEENSÄ  220 267,89  211 353,33
    
VASTATTAVAA  31.12.2018  31.12.2017
OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma  113 657,36  86 238,26
      Edellisten tilikausien voitto/tappio 9 259,75  27 419,10
      Tilikauden voitto/tappio  15 749,81  9 259,75
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  138 666,92  122 917,11

VIERAS PÄÄOMA
 Lyhytaikainen
      Saadut ennakot  395,00  5 333,30
      Ostovelat  18 921,84  22 273,49
      Siirtovelat  60 442,30  60 264,43
      Muut lyhytaikaiset velat  1 841,83  565,00
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 600,97  88 436,22
   - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  81 600,97  88 436,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  220 267,89  211 353,33

LIITETIEDOT       
 Toiminnan tuotot ja kulut      

 Kokonaistuotot   730 147,22  
 Kokonaiskulut  -705 720,86  
 Poistot     -  8 676,55 
 Ylijäämä      15 749,81
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Kainuun Liikunta ry  TAPAHTUMAT/KOULUTUKSET 2018
  

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / Lasten, nuorten ja perheiden liikunta
  
Tapahtuman / koulutuksen nimi  kpl/määrä hlö
  
Kehittämis- ja verkostotyö:
Perheliikuntatoiminnan kehittäminen  11 76
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke  25 151
Liikkuva varhaiskasvatus -sparraustilaisuudet  32 91
Pienet askeleet -perehdytys   19 263
Koulun liikunnan kehittäminen   13 89
Liikkuva koulu -mentorointitilaisuudet  38 233
Harraste- ja kerhotoiminnan kehittäminen  3 31
Nuorten liikunnan kehittäminen   15 131
Muut kehittämis- ja verkostotilaisuudet  13 72
Soveltavan liikunnan kehittäminen  14 130
Lisää liikettä - aivot aktiivisiksi -hanke  18 83
Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hanke  23 110
YHTEENSÄ   224 1460
  
Osaamisen lisääminen / koulutukset:
Varhaiskasvattajat   2 18
Opetushenkilöstö   24 455
Nuoret   21 460
Kerho-ohjaajat   2 27
Seminaarit   4 351
Muut kohderyhmät   3 66
YHTEENSÄ   56 1377
  
Tapahtumat ja muu toiminta:
Perheliikuntatapahtumat   13 3360
Soveltavan liikunnan tapahtumat  4 110
Nuorten tapahtumat   6 1409
#Ilmaise itseäsi -kerhotoiminta nuorille  16 28
Nuorten hyvinvointiohjaus   77 42
Lajikokeilut ja demot nuorille   45 1574
#Ilmaise itseäsi -työpajaviikot nuorille  6 94
Muut tilaisuudet   4 490
YHTEENSÄ   171 7107
  

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / AIKUISET    
  
Tapahtuman / koulutuksen nimi  kpl/määrä hlö
  
Kehittämis- ja verkostotyö:
AMK-yhteistyö   10 54
Työelämä 2020 -alueverkosto   2 15
Muut verkostotapaamiset   41 254
Valtakunnalliset verkostotapaamiset  5 92
YHTEENSÄ   5 415
  

11 Tilastot
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Koulutukset ja luennot:
Liikunnan parissa työskentelevien koulutus  5 92
Luennot ja seminaarit   14 620
YHTEENSÄ   19 712
  
Tapahtumat:
Kunnon kevätpäivä   1 168
Tyhy-päivät ja lajikokeilut   25 540
YHTEENSÄ   26 708
  
Testit, mittaukset ja neuvontatilaisuudet:
Korpikansa Seikkailee ja Matka hyvään kuntoon -tapahtumat 12 1272
Kutsuntaikäisten testaus   3 168
Muut testaukset ja mittaukset   28 1281
Elintapaohjaus   6 50
YHTEENSÄ   49 2771
  

MENESTYVÄ URHEILU    
  
Tapahtuman / koulutuksen nimi   kpl/määrä hlö
  
Kehittämis- ja verkostotyö:
Seura- ja valmentajatapaamiset  35 320
MOK-hankkeen tilaisuudet    4 70
Akatemiatoiminnan tapaamiset ja tilaisuudet  14 900
Sukupolvenvaihdos urheiluseuroihin 
- Nuoria johtajaksi -hankkeen tilaisuudet   1 70
YHTEENSÄ   54 1360
  
Koulutukset:
Seuratoimintakoulutukset   6 89
Valmentajakoulutuksen VOK-superviikonloput  1 10
Muut valmentajakoulutukset    1 8
YHTEENSÄ   8 107
  
Tapahtumat:
Harrastemessut   1 1400
Kasva Urheilijaksi -leirit   2 40
Hese-kisat   1 120
YHTEENSÄ   4 1560
  

LIIKUNTAMATKAILU    
  
Tapahtumat   kpl/määrä hlö
The Ruthless Raja   1 100
Vuokatti Hiihto   1 1250
Halti Outdoor Weekend   1 1040
Kainuun Rastiviikko   1 3355
Raatteen Maraton   1 200
Lost in Kainuu Adventure   1 450
Vuokatti Roller Ski   1 76
YHTEENSÄ   7 6471
  

ARVOSTUS JA RESURSSIT    
  
Tapahtuman / koulutuksen nimi  kpl/määrä hlö
  
Kehittämis- ja verkostotyö:
YHTEENSÄ   150  
  
Tapahtumat:
Kainuun urheilugaala   1 140
YHTEENSÄ   1 140




