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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. 
Toimintavuonna 2020 toiminnan keskiössä ovat lap-

set ja nuoret. Kainuun Liikunta järjestää nuorten kan-
sainvälisen Barents Winter Games -tapahtuman sekä 
valmistautuu vuoden 2021 Euroopan Nuorten Talviolym-
piafestivaaleihin. Olympiateema tulee näkymään toimin-
tavuoden aikana laajasti kainuulaisten lasten ja nuorten 
liikuttamisessa. Kahden seuraavan toimintavuoden ai-
kana keskitytään vahvasti myös Kajaanissa tapahtuvan 
urheiluakatemiatoiminnan kehittämiseen yläkoulusta 
ammattikorkeakouluun. Lisäksi toimintavuoden aikana 
jatketaan hanketta kainuulaisen liikuntayrittäjyyden kehit-
tämiseksi. 

Uusien Kajaanin ammattikorkeakoulun ja ammattiopis-
ton kampusalueella sijaitsevien toimitilojen myötä tiivis-
tetään entisestään yhteistyötä oppilaitosten kanssa niin 
tuleviin suurtapahtumiin kuin muuhunkin liikunnan edis-
tämiseen liittyen.

1 Yleistä



5KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA 2020

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urhei-
lun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.  
Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, kainuulaiset urhei-
luseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanter-
veysjärjestöt sekä oppilaitokset. Jäseniä on yhteensä 
103. 

Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kai-
nuun maakunta; sen kahdeksan kuntaa (Hyrynsalmi, 
Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotka-
mo ja Suomussalmi).

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 vanhempainiltojen 
yhteydessä. Toiminnassa edistetään myös lasten ja nuorten 
matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksia huomioi-
den myös soveltavaa liikuntaa tarvitsevat. Kainuun Liikunta 
on mukana tukemassa valtakunnallisten lasten ja nuorten 
liikuntaohjelmien maakunnallista ja paikallista toteutumista.

Alle kouluikäisten liikunnallinen elämäntapa
Alle kouluikäisten liikunnallisen elämäntavan synnyttä-
miseksi toimenpiteitä kohdistetaan niin varhaiskasva-
tukseen kuin pienten lasten vanhempiin. Varhaiskasva-
tukseen kohdennettuja toimenpiteitä toteutetaan usean 
liikunnan aluejärjestön yhteisellä Liikkuva lapsi varhais-
kasvatuksessa -hankkeella. Hankkeessa tuetaan valta-
kunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön paikallista 
edistämistä. Tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana 
olevia kuntia Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttami-
sessa ja innostaa mukaan varhaiskasvatusyksiköitä, jotka 
eivät ole ohjelmaan vielä rekisteröityneet. Tavoitteena on 
toteuttaa kaksi Pienten askelten -perehdytystilaisuutta, 
kaksi Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpajaa sekä 
viisi varhaiskasvatuksen johtajille suunnattua Johtajan 
työpaja -koulutusta.

Lisäksi käynnistämme ja tuemme alueellisia ja paikal-
lisia verkostoja, joissa osaaminen ja kokeilut lasten päi-
vittäisen liikkeen lisäämisestä siirtyvät toimijoiden välillä, 
ja liikunnan asema paikallisissa varhaiskasvatussuunni-
telmissa vahvistuu. Huomioimme myös maakunnallisen 
moniammatillisen yhteistyön eri toimijoiden välillä. Tuem-
me kuntatoimijoita sekä varhaiskasvattajia lasten liikun-
nan edistämisessä järjestämällä yhteensä 20 eritasoista 
sparraustilaisuutta (yksikkö- tai kuntatasoisia). Tuemme 
myös esimiesten osaamista Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman 
johtamisessa (johtajasparraukset) sekä varhaiskasvat-
tajien osaamista toiminnallisen oppimisen toteuttamisen 
osalta. Lisäksi olemme mukana kehittämässä materiaale-
ja ja työkaluja varhaiskasvattajien työn tueksi.

Perheliikunta
Vanhempien liikuntatietoisuutta lisätään syystalvesta 
2020 järjestettävällä maakunnallisella perheliikuntakier-
tueella, jossa teemana on olympialaiset (helmikuussa 
2021 järjestettävän EYOF-tapahtuman hengessä). Lisäk-
si perheliikunta on esillä Kajaanin Villiinny keväästä – ja 
Linnanvirta – tapahtumissa sekä Lost in Kainuu seikkai-
lukisan yhteydessä järjestettävässä perheseikkailussa. 
Tavoitteena kiertueella ja tapahtumissa on tavoittaa 3500 
osallistujaa. Lisäksi toteutetaan erityisesti alle kouluikäi-
sille suunnattu perhevaellus Halti Outdoor Weekendin 
yhteydessä. Tavoitteena perhevaelluksella on 500 osallis-
tujaa. Kainuun Liikunta on edistämässä myös erityislapsi-

perheiden osallistumismahdollisuuksia olemassa olevis-
sa 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 2020 hankkeen päämääränä on jat-
kaa erityisesti toisen asteen opiskelijoiden fyysisesti ak-
tiivisen opiskelupäivän tukemista. Tavoitteena hankkees-
sa on maakunnallisesti vahvistaa ja tukea jo toiminnassa 
mukana olevien toisen asteen oppilaitosten toimintaa mm. 
oppilaitoskohtaisilla sparraustilaisuuksilla sekä innostaa 
uusia oppilaitoksia mukaan tarjoamalla henkilökunnalle 
Liikkuva opiskelu -työpajoja sekä Liikuntatutor– koulu-
tuksia. Lisäksi koordinoidaan ja ylläpidetään toimijoiden 
tueksi perustettua maakunnallista Liikkuva opiskelu -ver-
kostoa yhdessä Liikkuva koulu–verkoston kanssa.

Perusopetuksessa tuetaan oppilaitoksia Liikkuva koulu 
– toimintatapojen vakiinnuttamisessa. Jatkuvuuden edis-
tämisessä käytetään apuna aluejärjestöjen yhteistä Vuo-
sikello - suunnittelutyökalua, joka mahdollistaa toiminnan 
kokonaisvaltaisen suunnittelemisen oppilaitoksissa. Myös 
perusopetuksen osalta jatketaan maakunnallista koordi-
nointi- ja verkostotyötä. 

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 Kajaanin 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. Hyvinvointiohjausta toteute-
taan myös Puolangan lukiossa.

Urheiluakatemiatoiminta 
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian Kajaanin akatemiatoimintoja. Vuoden 2020 alusta 
käynnistyy Kajaanin urheiluakatemiatoiminnan kehittä-
mishanke, jossa Kainuun Liikunta on päätoteuttajana. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kajaanin oma urheilu-
kampus -brändi sekä vahvistaa urheilijanpolkua ja urheili-
jan opintopolkua Kajaanin oppilaitosten sekä akatemiatoi-
minnassa olevien seurojen kesken. 

3 Toiminnan painopisteet
3.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus
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Lasten ja nuorten harrastustoiminta
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistetään 
useampien toimenpiteiden avulla. Liikunnan aluejär-
jestöjen yhteisen Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta 
opiskelu- ja koulupäiviin -hankkeen avulla edistetään 
paikallisten toimijoiden yhteistyötä harrastustoiminnan 
toteuttamisessa. Tavoitteena on mm. kohtauttaa koulu- 
ja järjestötoimijoita matalan kynnyksen harrastustoi-
minnan edistämiseksi sekä kartoittaa olemassa olevia 
yhteistyömuotoja. Lisäksi edistetään koulupäivän tai 
iltapäivän aikaisen kerhotoiminnan kokeiluja sekä valta-
kunnallisen harrasteviikon kuntakohtaista toteuttamis-
ta. Harrastustoimintaan pilotoidaan aluejärjestöjen yh-
teisen hankkeen puitteissa uudenlaista kokeilua, jossa 
yhdelle alueelle tulisi yksi uudenlainen kuntaprosessi, 
jonka avulla edistetään kuntien välistä yhteistyötä, asia-
kasymmärrystä sekä osaamisen lisäämistä.

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 on koordinoimassa maakun-
nallisesti Valtti-toimintaa. Valtti-ohjaajina toimivat Ka-
jaanin ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat sekä am-
mattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Lasten liike
Olympiakomitean Lasten Liike- kerhoavustuksen 
markkinointi kainuulaisille seuroille jatkuu Kainuun 
Liikunnan kautta. Kainuun Liikunta lausuu ja arvioi 
saapuneet hakemukset ja pyytää tarvittaessa seuroja 
täydentämään hakemuksia. Kerho-avustuksen saan-
neille kerhoille järjestään Kainuun Liikunnan toimesta 
6 h mittainen Kerhonohjaakoulutus. Jokaisessa Lasten 
Liike- kerhoavustusta saaneessa kerhossa on oltava 
kerhonohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja.

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 
verkostojen kutoja. Toimintavuoden painopistealueita 
ovat työikäisten työhyvinvointipalveluiden kehittämi-
nen, verkostotyön laajentaminen sekä aikuisväestön 
terveellisten ja liikunnallisten elintapojen edistäminen.

Työhyvinvointipalvelut
Työhyvinvointipalveluiden kehittäminen on yksi tär-
keimmistä painopistealueista toimintavuoden aikana. 
Kainuun Liikunnan toimi- ja testitilojen muutettua Ka-
jaanin ammattikorkeakoulun kampusalueelle on tulevan 
vuoden aikana mahdollista panostaa entistä enemmän 
yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavien palvelui-
den kehittämiseen. Niin Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kuin muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehtävät 
suunnittelut työhyvinvointipalveluiden kehittämisek-
si auttavat saamaan tulevaisuudessa entistä laaduk-
kaampaa ja työyhteisöläheisempää toimintaa. 

Korpikansa seikkailee -testikiertue
Korpikansa seikkailee –kuntotestikiertue toteutetaan 
syksyllä 2020. Kiertue on vakiintunut pysyväksi ja kunti-
en paljon toivomaksi toiminnaksi, jonka toteuttamiseksi 
pyritään jatkossa samaan yhteistyökumppaneita entis-
tä enemmän. Kiertueen tapahtumat tarjoavat mahdolli-
suuden testauttaa kuntonsa hikoilematta ja hengästy-
mättä. Tapahtumassa toteutetaan maksuttomat Kehon 
kuntoindeksi -testit. Oma Kehon kuntoindeksi selviää 
hikoilematta, hengästymättä ja arkivaatteissa. Kunto-
testien jälkeen jokainen osallistuja saa yhteenvedon 
kuntotestien tuloksista. Kiertueella osallistujat saavat 
yhteenvedon ja testipalautteen lisäksi asiantuntijoiden 
vinkit fiksuun liikkumiseen ja hyvään syömiseen mat-
kaevääksi kohti hyvää kuntoa. Työyhteisöt saavat myös 
halutessaan yrityksen kuntoindeksi -raportin. Jatkossa 
onkin tavoitteena saada osallistujiksi enemmän alueen 
työyhteisöjä. Kainuun kuntien lisäksi kiertueen järjeste-
lyissä ovat mukana myös Kainuun SOTE, kansanterve-
ysjärjestöt sekä paikalliset toimijat.

Ikäihmisten liikunta
Kainuulaisen väestön ikärakenne muuttuu vuosien 
saatossa entistä iäkkäämmäksi ja näin ikäihmisten 
liikunnan tarve kasvaa. Kainuulaisten ikäihmisten lii-
kuttaminen ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen 
kasvavat vuosi vuodelta. Ikäinstituutin Voimaa van-
huuteen -terveysliikuntaohjelma on ollut merkittä-
vässä roolissa lisäämässä sekä tuomassa uusia toi-
mintatapoja kainuulaisten ikäihmisten liikuttamiseen. 
Yhdessä Ikäinstituutin sekä Kainuun kuntien kanssa 
Kainuun Liikunta kehittää alueellisesti ikäihmisten lii-
kuntaa, toimintatapoja sekä ideoi uusia tapoja liikuttaa. 

Keväällä 2020 järjestetään perinteinen ikäihmisen 
Kunnon kevätpäivä –liikuntatapahtuma yhdessä Kai-
nuun kuntien kanssa. Tapahtumassa on tarjolla monen-
laisia ikäihmisille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia, 
joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Osaamisen lisääminen
Kainuun Liikunta kouluttaa terveysliikuntaosaajia Kai-
nuussa VOK sekä Tervetuloa liikuttajaksi -koulutusten 
kautta. Liikkujan apteekki -koulutukset jatkuvat myös 
tulevan toimintavuoden aikana. Työyhteisöille suunnat-
tuja Aktiivisempi Arki -koulutuksia järjestetään myös 
toisen asteen oppilaitoksissa. Näiden koulutusten ta-
voitteena on saada opiskelijat viemään aktiivisen työs-
kentelyn mallia mukanaan myös työelämään. Ikäihmis-
ten liikuttamiseen tarjotaan vertaisohjaajien ideapäivää 
sekä virikkeitä ikääntyvien liikuntaan -koulutuksia.

Verkosto- ja kuntayhteistyö
Kainuun Liikunta jatkaa tiivistä yhteistyötä kaikkien 
Kainuun kuntien kanssa. Erilaiset tapahtumat ja kou-
lutukset ovat iso osa terveysliikunnan edistämistä Kai-
nuussa. Liikuntaneuvonnan palveluketjujen sekä HYTE 
-työn tekeminen yhteistyössä kuntien ja Kainuun Sote 
-kuntayhtymän kanssa tuottaa tulevaisuudessa entis-
tä parempia palveluja kuntalaisille. Kainuun Liikunnan 
toiminnanjohtaja vaikuttaa jäsenenä Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston alla toimivassa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työryhmässä.
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3.3 Elinvoimainen 
seuratoiminta
Kainuun Liikunta on alueen urheiluseurojen kumppani, ke-
hittäjä ja edunvalvoja. Sen tehtävänä on lisätä urheiluseuro-
jen osaamista koulutusten avulla sekä varmistaa seuratyön 
arvostuksen ja seurojen toimintaedellytysten säilyminen 
kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa. Li-
säksi Kainuun Liikunnan tehtävänä on auttaa alueen urhei-
luseuroja toimintaresurssien hankkimisessa sekä tiedottaa 
seurakenttää koskevista ajankohtaisista teemoista. 

Osaamisen lisääminen
Kainuun Liikunta järjestää kaikissa Kainuun kunnissa seu-
railtoja sekä OKM-seuratuki-infoja. Seurailtojen tarkoi-
tuksena on lisätä pienillä paikkakunnilla urheiluseurojen, 
järjestöjen, kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Toimintavuonna 2020 yhte-
nä merkittävänä kehityskohteena on matalan kynnyksen 
liikunnan harrastetoiminnan kehittäminen kunta-seura-
yhteistyönä. Kuntien seuraillat toteutetaan syksyn 2020 
aikana, jolloin seurailtojen ohjelmassa on lisäksi seurojen 
informointia marras-joulukuussa haettavasta OKM-seura-
tuesta. Tavoitteena on, että Kainuusta haettaisiin aktiivises-
ti seuratukea ja myös pienistä kunnista tulisi hakemuksia. 

Keväällä 2019 toteutetun seurakyselyn tulosten poh-
jalta on suunniteltu seurakoulutuksia vuodelle 2020. 
Seurakyselyn perusteella seurat kaipaavat koulutusta 
erityisesti hankeosaamisen kehittämiseen ja erilaisten 
rahoituskanavien hyödyntämiseen seuratoiminnassa ja 
seuran kehittämisessä. Kolutusta kaivattiin lisäksi val-
mennusosaamiseen liittyen, vaikka sen koettiinkin olevan 
yksi isoimmista vahvuuksista kainuulaisissa seuroissa. 
Osaamisen lisäämistä ja koulutusta kaivattiin myös siihen, 
kuinka saada seuran toimintaa mukaan uusia harrastajia, 
vapaaehtoisia ja toimihenkilöitä sekä miten pitää olemas-
sa olevat jäsenet seuran toiminnassa mukana. Koulutus-
tarjonnassa huomioidaan myös ajankohtaiset ja nopeasti 
käytännön tarpeista sekä ajan ilmiöistä esiin nousevat 
koulutukset, jotka liittyvät seurahallintoon tai valmennus-
osaamisen kehittämiseen. Lisäksi mm. ensiapukoulutuk-
sia sekä muita seuratoimintaa tukevia koulutuksia järjes-
tetään kysynnän mukaan.

Vok-koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa on 
tarkoitus aloittaa yhteistyö Kajaanin ammattikorkea-
koulun kanssa. Alustavana ajatuksena on, että Kainuun 
Liikunta ohjaa ja koordinoi koulutusta, sekä markkinoi sitä 
seuroille. Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanoh-
jaajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen 
opintoihinsa liittyvänä tehtävänä/projektina. 

Koulutusten aikataulu vuodelle 2020:
Kevät 2020
- Kohtaaminen ja vuorovaikutuksen keinot valmennus- ja 

järjestötoiminnassa – työkaluja positiiviseen kohtaami-
seen ja vuorovaikutukseen seuratoiminnassa. Ulkopuo-
linen kouluttaja

- Onnistunut tapahtuma – seuraväen koulutusta ja osaa-
misen lisäämistä tapahtuman järjestämiseen liittyen. 
Koulutus tapahtuu osana Kajaanin seurafoorumia – 
tarve tämäntyyppiselle koulutukselle/tilaisuudelle on 
noussut seurafoorumista. 

Syksy 2020
- EU-sport -hankekoulutus erilaisista avustuksista ja 

hankkeista, joita seurat voivat hakea toimintansa kehit-
tämiseen tai uuden toiminnan luomiseen.

- VOK- koulutus yhteistyössä KAMK kanssa

Seuratoiminnan resurssit ja seurafoorumit
Kainuun Liikunta etsii aktiivisesti rahoituskanavia, joista 
seurat voivat hakea resursseja toimintansa kehittämi-
seen. Vaikutamme aktiivisesti alueellisista kehittämisra-
hoista vastaaviin toimijoihin urheiluseurojen toimintaym-
päristöjen kehittämisen huomioimiseksi. Lisäksi olemme 
aktiivisia toimijoita kuntiin päin, jotta seurojen toiminnan 
tukeminen huomioidaan kunnallisessa päätöksenteossa. 
Aktiivinen tiedottaminen rahoituskanavista sekä rahoi-
tushakemusten laatimisessa auttaminen ovat Kainuun 
Liikunnan tärkeitä seuratoiminnan peruspalveluita. Kai-
nuun Liikunta tukee alueen seuroja myös järjestämiensä 
liikunnan massatapahtumien kautta tarjoamalla niissä 
lukuisan määrän erilaisia järjestelytehtäviä, joista makse-
taan talkookorvaus. 

Keväällä 2019 perustetun Kajaanin seurafoorumin koor-
dinointi ja toiminnan kehittäminen ja toiminnan juurrutta-
minen jatkuvat vuonna 2020. Seurafoorumi kokoontuu 
3-4 kuukauden välein. Seurafoorumin tavoitteena on lisä-
tä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. 
Seurafoorumi toimii myös osaltaan seurojen keskinäisen 
verkostoitumisen kanavana. Aiheet seurafoorumiin ja tar-
koituksenmukaisiin pop-up kehittämistyöryhmiin nouse-
vat seurojen ja Kajaanin kaupungin tarpeista. 

Harrastemessut
Kainuun Liikunta vastaa Kajaanissa vuosittain pidettä-
vien Harrastemessujen ja Villiinny Keväästä -tapahtu-
man järjestelyistä ja kehittämisestä. Syksyisin pidettä-
vien Harrastemessujen kävijätavoitteena vuodelle 2020 
on 2500 osallistujaa ja 35 toimintaansa esittelevää ur-
heiluseuraa ja yhdistystä. Kolme kertaa järjestetty Vil-
liinny Keväästä -tapahtuma on vakiinnuttanut paikansa 
liikunnallisena kevään avauksena Kajaanissa. Tapahtu-
man tavoitteena vuonna 2020 on kerätä 1500 osallistu-
jaa ja 20 toimintaan esittelevää urheiluseuraa ja muuta 
yhdistystä. Molemmat tapahtumat toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa.

Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 
liikunnan harrastuksen tukeminen

Kajaanin kaupunki on hakenut hanketukea vähävaraisten 
perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastetoiminnan 
tukemiseen. Hankkeen koordinointi ja materiaalien tuotta-
minen ovat Kainuun Liikunnan vastuulla. Hankkeessa mu-
kana oleville kajaanilaisille seuroille tuotetaan tiedotus-
materiaalia, jossa kerrotaan perheiden mahdollisuudesta 
hakea avustusta lasten ja nuorten harrastusmaksuihin. 
Perheet täyttävät kirjallisen tai sähköisen hakemuksen 
harrastusmaksujen hakemisesta, ja Kainuun Liikunta kä-
sittelee sekä toimittaa avustuspyynnöt Kajaanin kaupun-
gille, joka maksaa avustukset seuroille.

Yleinen seuratoiminnan kehittäminen
Keväällä 2020 toteutetaan toisen kerran kaikkia kainuu-
laisia liikunta- ja urheiluseuroja koskeva seurakysely. 
Kyselyssä on tarkoituksena käyttää valtaosin samaa ky-
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symyspatteristoa, mitä edellisenä vuonna, jotta tietty-
jä osa-alueita ja niiden kehittymistä voidaan arvioida 
pidemmällä aikavälillä. 

Vuonna 2019 aloitettua Kainuun Liikunnan jäsen-
kirjeen tuottamista jatketaan ja kehitetään toiminta-
vuotena. Jäsenkirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa ja 
siinä esitellään jäsentarjouksia ja jäsenetuja sekä tie-
dotetaan seuroja seurakentän ajankohtaisista asioista. 
Jäsenkirje on suunnattu nimenomaan jäseninä oleville 
urheiluseuroille ja sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa 
kuin järjestön laajemmalla jakelulla lähetettävä sähköi-
nen uutiskirje.

Kainuun seuratoiminta -Facebook -ryhmä perustettiin 
keväällä 2019 seurojen tarpeesta. Vuonna 2020 jatke-
taan edelleen tiedotusta ryhmästä ja kutsutaan ryhmän 
jäseniksi kainuulaisia seuratoimijoita. Ryhmän tarkoituk-
sena on tarjota keskustelualusta kainuulaisten seurojen 
väliselle vuoropuhelulle. Ryhmässä voi tiedottaa esim. 
tulevista ja suunnitteilla olevista tapahtumista ja tilai-
suuksista sekä hakea yhteistyökumppaneita. Kainuun 
seuratoiminta- ryhmän kautta seurat voivat saada tukea 
ja kannustusta oman seuratoimintansa kehittämiseen ja 
mahdolliseen Tähtiseura- prosessiin. Ylläpitäjänä on Kai-
nuun Liikunta ja ryhmässä toimimisessa noudatamme 
Kainuun Liikunnan arvoja, joita ovat kumppanuus, avoi-
muus, aktiivisuus ja innovatiivisuus. Käytännössä ryhmä 
toimii innostavana alustana, kokemusten vaihtamisen 
paikkana ja kumppanuuksien muodostajana. 

Kainuun Liikunta on aktiivisesti mukana Olympiako-
mitean Tähtiseura-verkostossa ja jakaa Olympiakomi-
tealta tulevaa ja Tähtiseuroille tarkoitettua materiaalia 
eteenpäin. Seurafoorumissa ja kuntien seurailloissa 
esitellään Tähtiseura-verkkopalvelua, joka on mak-
suton, helppokäyttöinen ja konkreettinen työkalu 
seurojen kehittämiseen ja laatutyöhön kaikille seu-
roille, myös niille, jotka eivät ole vielä Tähtiseuroja tai 
hakemassa Tähtiseuraksi. Kainuun Liikunnan seura-
kehittäjä on mukana kainuulaisia seuroja koskevissa 
auditoinneissa. Auditointi tapahtuu ensin sähköisesti 
verkkopalvelun kautta ja päättyy auditointi- tilaisuu-
teen, jonka kokoonkutsujana on lajiliiton seurakehit-
täjä, aluejärjestön seurakehittäjä toimii työparina ja 
toisena auditoijana tilaisuudessa. Tavoitteena on saa-
da vuoden 2020 aikana neljä uutta seuraa Tähtiseura- 
prosessiin mukaan.  

Kainuun Urheilugaala
Kainuun Urheilugaala viettää toimintavuonna 10-vuotis-
juhlavuotta. Kainuun Urheilugaalassa juhlistetaan vuon-
na 2019 menestyneitä kainuulaisia urheilijoita, valmenta-
jien panosta ja tukijoukkojen merkitystä sekä muistellaan 
menneen urheiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä. 
Tällä kertaa Kainuun Urheilugaala järjestetään Lehti-
kankaan Monitoimitalolla lauantaina 25.1.2020, ja gaa-
lassa tuodaankin esille myös Lehtikankaan yläkoulun 
liikuntapainotteisen luokan tarjoamat mahdollisuudet. 
Lisäksi liikuntaluokkien oppilaat voivat esiintyä gaa-
lassa. Kainuun Urheilugaalan markkinointi ja tilan so-
mistus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikor-
keakoulun opiskelijoiden kanssa.

10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kainuun Liikunta 
perustaa kainuulaisten urheilijoiden ja urheilun taus-
tavoimien Hall of Famen, joka on kunnianosoitus kai-
nuulaisen urheilun sankareille ja liikunnan merkkihen-

kilöille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, 
jotka ovat kuuluneet omassa urheilulajissaan maail-
man eliittiin tai ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuk-
sellisella tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun. 

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  
Toimintavuoden aikana käynnistetään vuoden tauon 
jälkeen uudestaan kasva urheilijaksi -leirit. Leirit on 
tarkoitettu 10-15 -vuotiaille urheileville lapsille ja nuo-
rille.  Leirien tarkoitus on tutustaa nuoret kilpaurhei-
lumaiseen harjoitteluun ja leiritykseen. Päätavoitteena 
on tukea urheilijan yksilöllistä kehittymistä urheilijan 
polulla.

Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti – Ruka Urheilua-
katemian Kajaanin toimintaa. Koordinointiin sisältyy  
seura- oppilaitos yhteistyön kehittäminen edelleen ja 
tavoitteellisen urheilijan polun luominen Kajaaniin yh-
teistyössä lajivalmennuksesta vastaavien seurojen ja 
oppilaitosten kanssa. Vuoden 2020 koordinoinnissa 
keskitytään etupäässä Liikuntaluokka toimintaan ja 
Lehtikankaan koulun statuksen muuttamista viralli-
seksi Urheiluyläkouluksi. Tavoitteena on myös yläkou-
lun osalta lisätä lajivalmennusta järjestävien seurojen 
ja liikuntaluokkien välistä yhteistyötä ja sitä kautta 
myös kehittää koulu-asteelta toiselle tapahtuvia siirty-
misiä. Yläkouluyhteistyöhön liittyy myös Harrasteauk-
ko- pilotti, jonka on tarkoituksena alkaa Lehtikankaan-
koulussa syksyllä 2020. Harrasteaukko- pilotissa 
paikalliset harrasteyhdistykset ja urheiluseurat saavat 
korvamerkattua avustusta koulupäivien välittömään 
läheisyyteen tapahtuvan harrastetoiminnan järjestä-
misestä. Harrasteaukko- pilotin mallina ja inspiraatiota 
on käytetty ns. Vantaan- mallia, jossa Liikuntaluokilla 
(tai Urheiluyläkoulussa) olevat nuoret osallistuvat la-
jivalmennukseen harrasteaukon aikana ja muut oppi-
laat osallistuvat harrasteyhdistysten tai seurojen jär-
jestämään harrastustoimintaa. 

Kajaanin urheilukampus – urheiluakate-
mian ja urheilijan opintopolun kehittä-
mishanke 1.1.2020-31.12.2021
Kainuun Liikunta on yhteistyössä Kajaanin ammatti-
korkeakoulun (osatoteuttaja) kanssa hakenut ESR-ra-
hoitteista hanketta Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian 
Kajaanin toiminnan kehittämiseen. Urheiluakatemian 
Kajaanin toiminnan brändäys ja imagon nosto vaati-
vat tavoitteellista ja pitkäjänteistä laadun kehittämistä. 
Yhtä tärkeänä tavoitteena on kehittää akatemiatoimin-
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nan laatua vastaamaan sitä kuvaa, joka akatemiatoimin-
nasta annetaan ulospäin. Akatemiatoiminnan laatutyöhön 
liittyy myös valmennuksen tukipalveluiden kehittäminen 
ja tarjoaminen. Tukipalveluiden kehittämisessä tullaan 
tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisten koulujen, op-
pilaitosten sekä yrittäjien kesken. Urheilijoille tarjottavat 
laadukkaat tukipalvelut niin koulutukseen kuin lajiharjoit-
teluunkin liittyen, ovat välttämättömiä eheän ja tavoitteel-
lisen urheilijanpolun toteuttamiseksi. Hankkeen aikana 
kehitetään ja mallinnetaan kajaanilaista urheilijanpolkua, 
joka ulottuu aina perusasteelta korkea-asteelle saakka. 
Urheilijanpolun kehittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä 
kaikkien hankkeessa olevien toimijoiden välillä.

Hankkeen yhtenä merkittävänä tavoitteena on oppilai-
tosyhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta tukea ja kehittää 
myös urheilijanpolkuun oleellisesti liittyviä kouluasteelta 
toiselle tapahtuvia siirtymävaiheita. 

Barents urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 
yhteinen hanke, joka kohdistuu 15–25 -vuotiaisiin nuo-
riin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Suomen Barent-
surheilu ry, jossa jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin 
Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry.  Toiminta 
keskittyy Barents Games- tapahtumiin. Barents Games- 
tapahtumissa kilpaillaan noin 15 lajissa niin talvi- kuin 
kesäkisoissa ja kehitetään nuorten seurajohtajien yh-
teistyötä. Kainuun Liikunnan tavoitteena on mahdollistaa 
mahdollisimman monelle kainuulaiselle nuorelle osallistu-
minen Barents Games- tapahtumiin. Lisäksi Kainuun Lii-
kunta järjestää vuoden 2020 Barents Winter Games-ta-
pahtuman Kajaanissa ja Vuokatissa. 

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 tapahtumien tuotteistamisessa ja 
kehittämisessä keskitytään yrityksiin luomalla tuotteita/
palveluita, jotka houkuttelevat tapahtumiin entistä enem-
män yritysryhmiä. Tässä yhteistyökumppanina toimii 
Vuokatin urheiluopisto. Lost in Kainuu Adventure täyttää 
10 vuotta, minkä vuoksi tapahtumaan tulla panostamaan 
vielä normaaliakin enemmän. Luvassa on mm. oma lapsi-
perheille suunnattu perheseikkailu.

Kainuun Liikunnan vuonna 2020 järjestämät liikunnan 
massatapahtumat ovat: 
Vuokatti Hiihto 14.3.2020   
tavoite 2000 hiihtäjää 
Kajaani Swimrun 1.8.2020   
tavoite 150 osallistujaa

Halti Outdoor Weekend Vuokatti 28.-30.8.2020 
tavoite 1500 osallistujaa 
Lost in Kainuu Adventure 11.-12.9.2020  
tavoite 220 joukkuetta (n. 600 hlöä)

Omien tapahtumien lisäksi Kainuun Liikunta on mukana 
sopimuksellisesti Suomussalmen Raatteen Maratonin ja 
The Ruthless Rajan sekä Kainuun Rastiviikon markkinoin-
nissa ja järjestelyissä. 

Maakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden aikana kuntien ja maakunnan kanssa 
jatketaan neuvotteluja maakunnallisen tapahtumayksi-
kön perustamisesta joko Kainuun Liikunnan alle tai yh-
dessä useamman toimijan kesken. Tapahtumayksikkö 
kuntien ja maakunnan jatkuvalla rahoituksella takaisi 
mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmallista liikuntamat-
kailun kehittämistä mm. liikunnan ja urheilun tapahtu-
mahakujen, tapahtumien järjestelyiden käynnistämisen 
ja tapahtumamarkkinoinnin suhteen. Asian eteenpäin 
viemiseksi selvitetään myös hankerahoituksen mahdol-
lisuutta.

Kainuun Liikunta on mukana Ristijärven kevään 2020 
SM-hiihtojen järjestelyissä antamalla tapahtumalle 
markkinointiapua omia markkinointikanaviaan hyödyn-
täen. Lisäksi Kainuun Liikunta on mukana Suomussal-
men The Ruthless Rajan sekä Raatteen Maratonin mark-
kinoinnissa.

Suurtapahtumat 2020-2021 
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta järjestää Barents 
Winter Games -suurtapahtuman. Barents Winter Games 
-tapahtumaan osallistuu yhteensä n. 1200 nuorta urhei-
lijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Tapah-
tumassa kilpaillaan 16:ssa eri lajissa. Lajien joukossa on 
yksilö- ja joukkuelajeja. Tapahtumassa tullaan tekemään 
oppilaitosyhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja 
Kajaanin ammattioppilaitoksen kanssa. Nuorten johtajien 
-ohjelma on myös osana Barents Winter Games -tapahtu-
maa, jossa nuoret pääsevät tekemään kisojen suunnitte-
lua ja toteutusta. 

Kainuun Liikunta toimii pääjärjestäjänä vuoden 2021 
EYOF-tapahtumassa. Toimintavuoden aikana tapahtu-
man järjestelyissä siirrytään iso askel eteenpäin. Tapah-
tumaorganisaatio täydentyy noin 600 talkoolaisella ja 
tapahtumaorganisaation eri osa-alueet siirtyvät suun-
nittelusta talkoorekrytointiin ja käytännön toimintoihin. 
Vuoden alussa yhteistyökumppanien hankinta on keskei-
sessä roolissa ja loppuvuoden tärkeä järjestelyihin liitty-
vä tapahtuma on marraskuun alussa järjestettävä EYOF 
2021 Chefs de Mission-seminaari. Se kokoaa Vuokattiin 
yli sata Euroopan Olympiakomiteoiden edustajaa ja jouk-
kueenjohtajaa.  

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija maakunnan alueel-
la eri liikuntamatkailua koskevissa työryhmissä. Toiminta-
vuoden aikana Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimii mm. 
puheenjohtajana Kajaanin Ammattikorkeakoulun vetä-
mässä 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 toimenpiteiksi. 
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija terveyteen ja hy-
vinvointiin sekä aluekehitykseen liittyvissä työryhmis-
sä. Lisäksi Kainuun Liikunta toimii aktiivisesti eri ver-
kostoissa Kainuuseen suuntautuvan liikuntamatkailun 
edistämiseksi sekä liikuntamatkailun näkymiseksi 
maakunnan matkailu- ja elinkeinostrategioissa. 

Kainuun Liikunta on aktiivinen vaikuttaja sekä ur-
heiluseurojen ja muiden vapaa-ajan käyttäjäryhmien 
viestinviejä 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 esille järjestöjen toiminnan 
merkittävyyttä sekä mahdollisuuksia mm. terveyden 
edistämisen työssä. Samaa aktiivista työtä Kainuun 
Liikunta tekee myös Kainuun Järjestöfoorumissa. 

Kainuun Liikunta on Vuokatin urheiluopiston taus-
talla toimivan Vuokatin säätiön taustayhteisö kahdella 
hallituspaikalla ja vaikuttaa säätiön hallituksessa ur-
heiluopiston toiminnan linjauksiin maakunnan liikunta-
väen tarpeet huomioiden.  

Kainuun Liikunta tekee aktiivista yhteistyötä Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun sekä Kainuun ammattiopis-
ton kanssa. Yhteistyö oppilaitosten 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.

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa on aloit-
tanut varhaiskasvatuksen perheohjauksen 1,5 vuotta 
kestävä hanke. Perheohjaus on ennaltaehkäisevä, ma-
talankynnyksen palvelu, jossa vanhemmat voivat saa-

da tukea lapsen käytökseen, hyvinvointiin tai omaan 
jaksamiseensa liittyvissä asioissa. Kainuun Liikunta 
on aloittamassa keskustelut siitä, millaista yhteistyö-
tä voisimme perheohjaajien kanssa toteuttaa vuoden 
2020 aikana.

Maakunnallisen liikuntayrittäjyyden 
edistäminen

Toimintavuonna Kainuun Liikunta jatkaa syksyllä 2018 
käynnistynyttä Euroopan sosiaalirahaston tukemaa 
Kuntopolku yrittäjyyteen -hanketta, jossa järjestetään 
liikunta- ja luontomatkailualan yrittäjäkoulutusta yrit-
täjyydestä kiinnostuneille. Hankkeessa madalletaan 
yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, kevennetään yrittämi-
sen taakkaa ja saadaan liikkeelle uusia kokeiluja.

Hankkeessa on mukana 25 liikunnasta ja luontomat-
kailusta sekä yrittäjyydestä kiinnostunutta henkilöä. 
Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneet henki-
löt perustavat Kainuuseen yhteensä 20 uutta liikunta- 
ja luontoliikunta-alan yritystä. Lisäksi tavoitteena on, 
että toimintavuoden aikana hankkeessa syntyy Kai-
nuun Liikunnan hallinnoima liikunta-alan osuuskunta.

Hankkeen tuloksena nuorten aikuisten ja yrittäjyyttä 
harkitsevien mahdollisuudet paikkakunnalla elämiseen 
ja työllistymiseen paranevat. Lisäksi pienyrittäjyys 
vahvistuu myös maaseudulla, ja maakunnalle tärkeä 
matkailuala saa lisää palveluiden tuottajia ja palvelu-
tuotteita. Myös maakunnan imagolle tärkeän liikun-
ta-alan yrittäjyys vahvistuu. Hanke päättyy 30.6.2020. 
Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa syntyy toi-
miva ja säännöllisesti kokoontuva liikuntamatkailu- ja 
liikunta-alan maakunnallinen yrittäjäverkosto. 

4 Alueellinen vaikuttaminen
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Olympiakomitea-yhteistyö
Kainuun Liikunta tekee Suomen Olympiakomitean kans-
sa yhteistyötä erityisesti yhdessä muiden liikunnan alue-
järjestöjen kanssa tapauskohtaisesti esiin nousevien 
tarpeiden pohjalta. Yhteinen tekeminen liittyy jatkossa 
etenkin yleiseen yhteiskunnalliseen liikunnan ja urheilun 
vaikuttamistyöhön sekä seuratoiminnan ja urheilijanpo-
lun kehittämiseen. Kainuun Liikunta on Olympiakomitean 
kumppani myös Lasten liike -kerhotoiminnan alueellises-
sa koordinoinnissa. 

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteis-
työtä etenkin liikunnan valtakunnallisessa ja alueellises-
sa vaikuttamistyössä sekä aluejärjestöjen yhteisissä 
hankkeissa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan myös mm. eri 
toimialojen koulutustoiminnan kehittämisessä. Toiminta-
vuoden aikana jatketaan selvitystyötä aluejärjestöjen yh-
teisen tai mahdollisesti jäsenistöltään laajemman kansan 
liikuttamiseen keskittyvän järjestön perustamiseksi. 

Ilo kasvaa liikkuen-, Liikkuva koulu-  
ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka yh-
teydessä toimivat myös varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa 

liikkuen –ohjelma sekä toisen asteen Liikkuva opiskelu –
ohjelma. Vuonna 2020 painopiste on erityisesti varhais-
kasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman sekä toisen 
asteen Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallisessa ja alu-
eellisessa edistämisessä. Kainuun Liikunta tarjoaa alu-
eensa yksiköille, kouluille ja kunnille asiantuntija-apua ak-
tiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. 
Ohjelmien strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, ja niitä hallinnoi LI-
KES-tutkimuskeskus. 

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. Toimintavuoden ai-
kana kansainvälistä yhteistyötä tehdään erityisen paljon 
mm. Euroopan olympiakomitean kanssa vuoden 2021 
EYOF-tapahtuman tiimoilta.

5 Valtakunnallinen 
ja kansainvälinen yhteistyö
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Toimintavuoden aikana jatketaan Kainuun Liikunnan 
uuden brändin vahvistamista positiivisella, aktiivisel-
la, avoimella ja monikanavaisella viestinnällä. Netti-
sivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa 
tuotetaan laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä suunnitel-
mallisesti ja säännöllisesti. 

Toimintavuonna viestinnän painopisteenä on eri-
tyisesti sekä järjestötoiminnan että tapahtumien so-
me-kanavien entistäkin aktiivisempi ja kohderyhmää 
puhuttelevampi sisällöntuotanto. Lisäksi Kainuun 
Liikunta ylläpitää Kainuun Liikuntatapahtumat -Face-
book-sivua, jossa ilmoitetaan seurojen ja järjestöjen 
tulevista liikunnallisista tapahtumista ja tempauksista.

Esitteet, julisteet ja maksetut lehtimainokset tuote-
taan mainostoimistossa, jotta visuaalinen ilme on yh-
denmukainen kanavasta ja viestijästä riippumatta, ja 
viestinnän ulkoasu on ulospäin yhtenäinen ja linjakas. 

Kainuun Sanomien kanssa jatketaan yhteistyötä, 
jossa alueen järjestötoimijat (Kainuun Liikunta, MLL, 
4H ja Kainuun Nuotta) saavat kukin kerran kuukaudes-
sa viikonvaihteen lehdessä sivun mittaisen artikkeliti-
lan oman järjestönsä ja jäsentensä toiminnasta kerto-
miseen. Lisäksi mediatiedotteita laaditaan tulevista ja 
menneistä tapahtumista sekä merkittävistä Kainuun 
Liikunnan muuta toimintaa koskevista muutoksista, 
uutuuksista ja uutisista.

Toimintavuoden aikana jatketaan järjestön yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määriteltyjen ke-
hittämistoimenpiteiden toteuttamista sekä viimeistel-
lään loppuvuodesta 2019 käynnistynyt suunnitelman 
päivitysprosessi. Uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vosuunnitelma vuosille 2020-2021 esitellään jäsen-
yhteisöille kevätkokouksessa 2020. Kainuun Liikun-
ta jatkaa vahvaa verkostotyötä soveltavan liikunnan 

kehittämiseksi Kainuussa. Lisäksi Kainuun Liikunta 
tekee vaikuttamistyötä, jotta liikunnan harrastamisen 
maksut saadaan pysymään kohtuullisella tasolla myös 
vähävaraisten perheiden näkökulmasta. Yhdenvertai-
suuden edistäminen huomioidaan toimintavuotena 
tapahtumien yrityskumppanuuksissa, joihin sisällyte-
tään hyväntekeväisyysteemoja. 

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. Yhteisellä suunnitte-
lulla ja yhteisillä koko taloa koskevilla tavoitteilla luo-
daan vahvaa yhdessä tekemisen henkeä ja kulttuuria. 
Positiivinen tekemisen meininki taataan panostamal-
la henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen.

Kainuun Liikunnalla on vakinaisessa työsuhteessa 
7 henkilöä ja 2 täysiaikaista hanketyöntekijä mää-
räaikaisessa työsuhteessa. Lisäksi Kainuun Liikun-
nalle työskentelee vuoden aikana 2 osa-aikaista 
työntekijää. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opis-
kelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkea-
koulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta 
vastaa Mehiläinen. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja li-
säksi järjestetään vuosittain kaksi liikunta- ja kehittä-

mispäivää. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta so-
vitaan tapauskohtaisesti, mutta siihen suhtaudutaan 
kannustavasti.

Toiminnassa suurimman haasteen aiheuttaa Kai-
nuun talousalueen pienuus sekä taloudellisissa re-
sursseissa että asukasmäärissä. Tämä tarkoittaa 
käytännön työssä sitä, että valtionavulla tehtävän 
perustoiminnan lisäksi järjestön on oltava äärimmäi-
sen aktiivinen hanketoimija vaikuttavuuden saavutta-
miseksi. Tämä puolestaan aiheuttaa kokopäiväisesti 
toimiville työntekijöille työnkuvan pirstaloitumista 
ja jatkuvasti kasvavaa hallinnollisen työn määrää. 
Toisaalta esimerkiksi Kainuun koulujen tai urheilu-
seurojen suhteellisen pieni määrä mahdollistaa sen, 
että koulujen ja seurojen kanssa tehtävät prosessit 
ovat pelkkiä mentorointeja pidempiä ja syvällisempiä.  
Näin ollen työssä korostuvat määrien sijaan laatute-
kijät.

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. 2020 Budj. 2019
Osanottomaksut 504 300 221 600
Muut tuotot 38 200 47 150

 Tuotot yhteensä 542 500 268 750

KULUT  
Henkilöstökulut -520 966 -420 454
Poistot 0 -18 000
Vuokra- (ja vastike) kulut -46 950 -36 650
Ulkopuoliset palvelut -160 400 -124 650
Matka- ja majoituskulut -313 070 -68 034
Materiaalikulut -209 650 -18 299
Urheilija- ja valmentajatuet 0 0
Muut toimintakulut -74 984 -59 463

 Kulut yhteensä -1 326 020 -745 550
 Tuotto-/kulujäämä -783 520 -476 800
 Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä -783 520 -476 800

VARAINHANKINTA  
Tuotot 89 800 63 100
Kulut -2 000 0

Varainhankinta yhteensä 87 800 63 100
 Tuotto-kulujäämä -695 720 -413 700

SIJOITUS- JA RAH. TOIMINTA  
Tuotot 20 20
Kulut -120 -520

Sijoitus- ja rah. toiminta yhteensä -100 -500
 Tuotto-kulujäämä -695 820 -414 200

YLEISAVUSTUKSET  
Valtion toiminta-avustus 220 000 220 000
Valtion erityisavustukset 386 000 90 500
Muut avustukset 0 15 500
Läänin avustukset 0 0
Muut yleisavustukset EU-hankkeet 102 820 91 200

 Yleisavustukset yhteensä 708 820 417 200
Varausten lisäys tai vähennys  
  
 TILIKAUDEN TULOS 13 000 3 000

 TUOTOT 1 339 140 749 070
 KULUT -1 326 140 -746 070
 YHTEENSÄ 13 000 3 000

KAINUUN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2020
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