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1 Katsaus toimintavuoteen
Kainuun Liikunnan toimintavuosi 2019 oli tavanomaisen
työntäyteinen ja toimintaa toteutettiin sekä kehitettiin
linjassa järjestön strategian kanssa. Toimintavuoden
aikana ei tehty toiminnassa isoja uusia avauksia, vaan
keskityttiin olemassa olevan toiminnan vakiinnuttamiseen ja laadun parantamiseen. Tähän valintaan vaikuttivat osittain myös henkilöstövaihdokset, kun pitkäaikainen seuratoiminnan asiantuntija vaihtui uuteen ja
pitkäaikainen lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija jäi
äitiys- ja hoitovapaalle. Samalla tehtiin myös toimialojen
sisällä toiminnan painotuksen valintoja, mikä seuratoiminnan toimialalla näkyi Vuokatti-Ruka urheiluakatemian Kajaanin toiminnan kehittämiseen keskittymisenä ja
vastaavasti pienempänä panostuksena koulutus- ja leiritoimintaan. Lasten ja nuorten liikunnassa painottuivat
hieman aikaisempia vuosia enemmän lasten ja perheiden liikuntatapahtumat. Toiminnassa näkyivät vuonna 2019 jo voimakkaasti myös vuoden 2020 Barents
Winter Games -tapahtuma sekä vuoden 2021 Euroopan
Nuorten Talviolympiafestivaalit.
Vuoden aikana järjestö osallistui eduskuntavaalivaikuttamiseen Kainuussa liikunta-asioissa sekä toimi
muutoinkin aktiivisesti maakunnallisen liikuntavaikuttamisen sektorilla etenkin liikuntamatkailussa sekä urheiluseuroja koskevissa asioissa. Hyvänä esimerkkinä
urheiluseurojen vaikuttamis- ja kehittämismahdolli-
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suuksien lisäämisestä oli Kajaanin seurafoorumin toiminnan käynnistäminen.
Alueen liikuntaosaamisen ja liikuntatoimialan kehittämistä toteutettiin myös Kuntopolku yrittäjyyteen
-hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää
maakunnan luonto- ja liikuntayrittäjyyttä. Viestinnän
osalta jatkettiin edelleen toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden kehittämistä, mikä näkyi lisääntyneenä medianäkyvyytenä sekä merkittävänä sosiaalisen median
seuraajamäärän kasvuna.
Kainuun Liikunta muutti marraskuussa uusiin toimitiloihin Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun
ammattiopiston kampusalueelle, mikä lisää tulevaisuudessa merkittävästi yhteistyömahdollisuuksia jo aikaisemminkin tärkeiden oppilaitosyhteistyökumppaneiden
kanssa. Muuton yhteydessä tehtiin uusi yhteistyön avaus ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen kuntotestiaseman avaamisen muodossa.
Taloudellisesti toimintavuosi oli haasteellinen, koska
muutto sekä toiminnan kannalta välttämättömät laite- ja
markkinointi-investoinnit rasittivat järjestön taloutta. Talouden miinus on kuitenkin maltillinen, eikä sillä ole merkitystä Kainuun Liikunnan toimintaan. Kokonaisuutena
vuosi sujui kuitenkin positiivisissa merkeissä raskaasta
muuttoruljanssista huolimatta, mistä täytyy antaa iso kiitos koko osaavalle ja motivoituneelle henkilöstölle.

2 Tulevaisuuden näkymät
Kainuun Liikunnan toimintavuosi 2020 käynnistyi
hienosti tammikuun lopussa järjestetyn Kainuun
urheilugaalan 10-vuostisjuhlagaalan myötä. Myös
Vuokatti Hiihdon osallistujamäärä näytti kasvavan
pitkästä aikaa päälle 1500. Juuri Vuokatti Hiihdon
alla koronaviruksen aiheuttama pandemia saavutti
tosissaan myös Suomen ja Kainuun, minkä vuoksi
maaliskuulle suunnitellut Vuokatti Hiihto ja Barents
Winter Games -tapahtuma jouduttiin perumaan.
Tapahtumien perumisesta sekä muun maksullisen
palvelutoiminnan (mm. tyhy-palvelut ja koulutukset)
peruuntuminen keväältä ja alkukesältä aiheuttavat
toimintavuoteen merkittäviä taloudellisia haasteita.
Talouden haasteita tulevaisuudessa lisää osaltaan
myös EU:n ohjelmakauden vaihdos, mikä aiheuttaa
katkoksen hankerahoituksiin. Kuluvan vuoden te-

kemistä määrittää pitkälti helmikuun alussa 2021
järjestettävä EYOF-tapahtuma, jonka olympiateema
tulee näkymään isosti myös lasten ja nuorten liikunnan toimialalla sekä seuratoiminnassa.
Aikuisten terveysliikunnan puolella isona teemana on
edelleen työhyvinvointipalveluiden kehittäminen yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa sekä muutoinkin AMK-yhteistyön tiivistäminen entisestään mm. suurtapahtumien
toteutuksen myötä. Lasten ja nuorten liikunnassa keskitytään pääasiassa Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä varhaiskasvatuksen liikunnan edistämiseen.
Uusia isoja tapahtuma-avauksia toimintavuoden aikana ei lähestyvistä suurtapahtumista johtuen tehdä.
Uusia hankeavauksia tullaan tekemään etenkin suurtapahtumiin liittyen, mutta myös muuten Kainuun Liikunnan strategiaa tukien.
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3 Toiminta vuonna 2019
3.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus
Kainuulainen lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyy toimintaympäristössä, joka kannustaa liikkumaan monipuolisesti
varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla, urheiluseurassa ja seuratoiminnan ulkopuolella. Perheen merkitys liikunnallisen elämäntavan synnyttämisessä on keskeinen. 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.

Kehittämis- ja verkostotyö

Kainuun Liikunnan strategian mukainen kumppanuus –
teema on ollut Lasten ja nuorten liikunnan edistämistyössä
vahvasti mukana jo useiden vuosien ajan. Maakunnallinen
yhteistyö eri tahojen kanssa on monipuolistanut toimintaa
sekä mahdollistanut uusia väyliä tavoittaa kohderyhmiä.
Valtakunnallinen yhteistyö on puolestaan antanut työkaluja
ja tukea vahvistaen alueellista ja paikallista toimintaa.
Soveltava liikunta on ollut edelleen yksi kehittämistoiminnan painopisteistä. Kainuun Liikunta on ollut mukana
Erityislapsiperhetoimijoiden verkostossa, ja valtakunnallista yhteistyötä on tehty myös Suomen Vammaisurheilu ja
–liikunta VAU ry:n kanssa. VAU ry:n kanssa tehtävä yhteistyö painottui tänä vuonna Valtti- ohjelman toteuttamiseen
Kainuussa.
Maakunnallisen verkosto- ja yhteistyön edistämiseksi
käynnistettiin maakunnallisen Liikkuva koulu -verkoston
yhteyteen Liikkuva opiskelu – verkosto. Teimme aktiivista yhteistyötä Kajaanin varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkoston kanssa sekä Kajaanin perusopetuksen
koulujen Liikkuva koulu – verkoston kanssa. Yhteensä
erilaisia kehittämis- ja verkostotyön tilaisuuksia toimintavuoden aikana oli 106, ja niihin osallistui 1248 henkilöä.

Osaaminen ja innostus

Osaamisen lisäämisessä keskeinen merkitys on nykyaikaisella, laadukkaalla ja vaikuttavalla koulutuksella. Osaaminen ja innostus vaikuttavat myös haluun integroida liikunta luontevaksi osaksi päivittäisiä käytänteitä. Lasten
liikkumisen näkökulmasta keskeisiä kohderyhmiä olivat
varhaiskasvatus- ja opetustoimen henkilöstö sekä nuorten osallisuuden näkökulmasta nuoret itse. Koulutukset
ovat vuorovaikutuksellisia prosesseja ja ne rakentuvat
kohderyhmän omaan tarpeeseen, heidän kehittämistyötään tukien.
Liikkuva koulu- ja opiskelutoiminnan kehittämistyön
edistämiseksi toteutettiin kaksi työyhteisötasoista työpajaa henkilöstölle sekä kuusi työyhteisötasoista toiminnallisen oppimisen koulutusta. Näihin osallistui yhteensä
121 opettajaa. Ilo kasvaa liikkuen - ohjelman myötä varhaiskasvatuksen liikunnan edistämisessä keskityttiin työyhteisöjen kehittämistyön tukemiseen sparraamalla var-

6

KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTAKERTOMUS 2019

haiskasvatusyksiköiden johtajia. Sparrauksia toteutettiin
yhteensä 10 kappaletta ja Pienten askelten – perehdytystilaisuuksia yhteensä kolme kappaletta.
Toimintavuoden aikana jatkettiin edelleen aktiivista
yhteistyötä Puolangan kunnan kanssa toiminnallisuuden
ja aktiivisuuden lisäämiseksi oppituntien aikana. Perusopetuksen kaikille luokka-asteille pidettiin erilaisia toiminnallisia harjoitteita esimerkiksi kehollisuuteen, mielen
hyvinvointiin sekä taukoliikuntaan liittyen. Myös opettajille
tarjottiin konkreettisia esimerkkejä, joita he voivat hyödyntää jatkossa omassa opetuksessaan. Yhteensä erilaisia oppitunneilla tapahtuvia ohjauksia pidettiin 29 kpl.
Lisäksi perheille ja nuorille tarjottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen hyvinvointiohjaukseen. Vanhempien liikuntatietoisuuden lisäämiseksi hyvinvointiasiat olivat esillä
toukokuun Saa hyppiä! -perheliikuntatapahtumassa.
Nuorten osallisuuden edistämiseksi toteutettiin yksi
alakoulun Välkkäri-koulutus, yksi tapahtumajärjestäjäkoulutus sekä kolme toisen asteen opiskelijoiden Liikkuva
amis -työpajaa. Yhteensä erilaisia osaamisen lisäämiseen
ja koulutukseen liittyviä tilaisuuksia järjestettiin 31 kappaletta, ja niihin osallistui 969 henkilöä.

Perheliikuntatapahtumat

Perheliikuntatapahtumien tavoitteena on kannustaa perheitä yhdessä tekemiseen, omaehtoiseen arkiliikuntaan
sekä oman paikkakunnan lähiliikunta-alueiden hyödyntämiseen.
Maakunnallinen Saa hyppiä! –perheliikuntakiertue
Maakunnallinen perheliikuntakiertue toteutui kuudennen
kerran ja siihen osallistui 1320 henkeä ympäri Kainuun.
Sydänliiton Kainuun piiri oli tapahtumassa mukana jakamassa Sydänliiton tuottamaa Neuvokas perhe -aineistoa.
Muita maakunnallisia kumppaneita olivat MLL:n Kainuun
piiri, Kainuun soten suun terveys sekä Puolangan suun
terveys. Paikallista yhteistyötä tehtiin edelleen MLL:n
paikallisyhdistysten sekä pienimmissä kunnissa varhaiskasvatuksen kanssa. Kajaanin Saa hyppiä! –tapahtuma
järjestettiin osana Villiinny keväästä -tapahtumaa. Saa
hyppiä! – kiertueella toimintaa oli mukana toteuttamassa
Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja- ja tradenomiopiskelija.
Soveltavan liikunnan perhetapahtumat
Kainuun Liikunta järjesti kaksi soveltavan liikunnan perhetapahtumaa. Syksyllä järjestettiin syksyn 2019 Valtti
- ohjelmassa mukana aloittaville perheille Valtti Kick off
-aloitustapahtuma ammattikorkeakoulun äly- ja liikuntasalissa. Vuoden lopussa järjestettiin Valtti-päätöstapahtuma, jossa perheet pääsivät liikkumaan yhdessä
Valtti-ohjaajien kanssa Kajaanin Keilakeskus Puistossa.
Kainuun Liikunnan järjestämiin tapahtumiin osallistui yh-

teensä 55 henkilöä. Lisäksi Kainuun Liikunta markkinoi aktiivisesti VAU ry:n ja MALIKE-toiminnan järjestämään Lumitapahtumaa Vuokatin Rinteillä.

Muut perheliikuntatapahtumat
Perhevaellus 8.9.2019 (Halti Outdoor Weekend)
Syksyiseen Vuokattiin sijoittuva Perhevaellus on jo
vuosia toteutettu yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa. Kainuun Liikunnan toimesta pidettiin keväällä 2019 Kainuun ammattiopiston matkailualan
opiskelijoille seikkailukoulutus (2x 4h mittainen). Koulutukseen sisältyi 4 h mittainen teoriajakso seikkailuliikunnasta sekä 4 h mittainen maastossa toteutettu
käytännön seikkailukoulutus, jonka aikana harjoiteltiin matalaköysiratojen rakentamista ja lapsiryhmän
turvallista ja vastuullista ohjaamista. KAOn opiskelijat
suunnittelivat ja toteuttivat Halti Outdoor Weekendtapahtuman yhteydessä pidettävän Perhevaelluksen,
joka keräsi vuonna 2019 noin 500 osallistujaa.
Linnanvirta- puistojuhla, 17.8.2019
Kainuun Liikunta osallistui elokuussa 2019 Linnanvirta-puistojuhlaan. Tapahtuma järjestettiin Kajaaninjoen
ja Rauniolinnan ympäristössä viidennen kerran. Kainuun
Liikunta oli mukana Lasten Linnanvirrassa lauantaina ja
toi tapahtumaan koko perheen ”Rauniolinnan seikkailu”
– pelin. Seikkailupelin suunnittelussa ja toteutuksessa
olivat mukana KAMK liikunnanohjaaja opiskelija Aleksi
Antti ja tradenomi opiskelija Milla Karvonen. Rauniolinnan seikkailu yllätti suosiollaan, yli 1000 Linnanvirtavierasta kävi Kainuun Liikunnan rastilla, jokainen Seikkailupelin läpäissyt sai muistoksi kartan ja kunniakirjan.
Linnanvirta- puistojuhlan vastuullisina järjestäjinä olivat
Metsähallitus, Vaara-kollektiivi ja Kajaanin Kaupunki yhteistyössä kajaanilaisten yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kainuun Liikunta voitti Seikkailupelillään
Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Nuorkauppakamarin
järjestämän ”Tonnin idea-kilpailun”, jossa kolme Kajaanilaista elämää ja kulttuuria elävöittävää ideaa palkittiin
1000 eurolla, joka tulee käyttää tämän idean toteuttamiseen. Palkinnolla kehitetään Rauniolinnan seikkailu-peliä edelleen ja osallistutaan päivitetyllä pelillä vuoden
2020 Linnanvirta- puistojuhlaan.
Harrastus- ja kerhotoiminta
Olympiakomitean Lasten Liike- kerhoavustusta markkinoitiin kainuulaisille seuroille. Kainuun Liikunta lausui
ja arvioi saapuneet Lasten Liike- hakemukset ja pyysi
tarvittaessa seuroja täydentämään hakemuksia. Kerho-avustuksen saanneille kerhoille järjestettiin Kai-

nuun Liikunnan toimesta 6 h mittainen Kerhonohjaakoulutus syyskuussa 2019, jonne osallistui yhteensä
10 kerhonohjaaja Sotkamosta ja Kuhmosta. Jokaisessa Lasten Liike- kerhoavustusta saaneessa kerhossa
on oltava kerhonohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja.
Kainuun Liikunta on toiminut koordinoijana Lasten Liike- kerhojen ja Olympiakomitean välillä.
Hyvinvointivalmennus
Kainuun ammattioppilaitoksessa on toiminut hyvinvointivalmennus jo usean vuoden ajan erilaisten
hankkeiden kautta. Lisää liikettä – aivot aktiiviseksi
-hankkeen jälkeen hyvinvointivalmennus on vakiintunut osaksi Kainuun ammattiopiston opiskelijahuollon
palveluita. Koko toimintavuoden aikana ammattiopistolta osallistui hyvinvointiohjaukseen yhteensä 37
nuorta. Tämän lisäksi Kainuun Liikunta on ollut mukana toteuttamassa Hyvinvointi virtaa -toimintaviikkoa,
jossa opiskelijat ovat päässeet osallistumaan Kehon
kuntoindeksi mittaukseen. Hyvinvointivalmentaja on
ollut myös mukana toteuttamassa Kajaanin kutsuntaikäisten kuntotestausta. Hyvinvointivalmennuksen
lisäksi opiskelijoiden hyvinvointia edistettiin Kajaanin
lukiolla järjestetyllä hyvinvointiviikolla. Toukokuussa
järjestetyllä viikolla toteutettiin useampia lajikokeiluja
oppituntien ja taukotoiminnan aktivoimiseksi ja liikuntasalin hyödyntämiseksi liikuntatuntien ulkopuolella.
Hyvinvointivalmennusta toteutettiin vuonna 2019
myös Puolangan kunnan kanssa. Lukiolaisille tarjottiin
osana Liikkuva opiskelu – toimintaa sekä yksilöllistä
että ryhmämuotoista hyvinvointivalmennusta. Valmennuksen tavoitteena on tukea lukiolaisia henkisen
hyvinvoinnin teemoihin liittyen, keskittyen mm. jaksamiseen ja stressinhallintaan.
Hankkeet
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -kehittämishanke
2017-2019
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa on kymmenen
aluejärjestön yhteinen kehittämishanke alle kouluikäisten lasten liikkumisen edistämiseksi. Hanketta
hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu. Osatoteuttajina Kainuun Liikunnan lisäksi hankkeessa ovat
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta sekä
Pohjois-Savon Liikunta. Hanketta rahoittaa Opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Ilo kasvaa
liikkuen -ohjelmatyön paikallinen edistäminen, alueel-
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lisen ja paikallisen verkostotyön edistäminen, varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen vahvistaminen, sekä uusien
tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvattajien tueksi.
Kainuusta Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa on mukana
viisi kuntaa kuntatoimijana (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo,
Paltamo, Ristijärvi) sekä 47 päiväkotia ja kolme perhepäivähoidon tiimiä kahdeksasta Kainuun kunnasta. Toimintavuoden aikana toteutettiin ohjelman käynnistymisen
tueksi kolme Pienten askelten –perehdytystilaisuutta,
joihin osallistui yhteensä 33 henkilöä kuudesta eri päiväkodista. Kehittämistyön tueksi toimintavuoden aikana toteutettiin kuusi kuntasparrausta sekä 10 yksikkökohtaista
sparraustilaisuutta.
Kainuun Liikunta on ollut aktiivinen Kainuun soten neuvolapalvelujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyön edistämisessä vaikuttavan elintapaohjauksen sekä
lasten motoristen perustaitojen havainnoinnin ja tukemisen näkökulmasta. Keskeisenä yhteistyötahona on ollut Kainuun soten MuKaVa Kainuu -hanke sekä Kainuun
LAPE-agentti, jotka liittyvät valtakunnalliseen Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma LAPEen. Kainuussa tavoitteena on mm. yhteistyön tiivistäminen erityispalvelu¬jen, varhaiskasvatuksen, koulun ja eri järjestöjen kanssa.
Valtakunnallisena 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 käytettäisiin yhteisiä työkaluja
ja kieltä perheiden kanssa toimittaessa. Tämän yhteistyön
tuloksena varhaiskasvatus- ja neuvolatoimijoille järjestettiin helmikuussa 2019 työpajailtapäivä, johon osallistui
yhteensä 40 henkilöä.
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta on ollut mukana tuottamassa Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun
sekä Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa Alle kouluikäisen lapsen motoriset taidot -koulutuksen pilotoitavaksi
hankkeessa mukana oleville liikunnan aluejärjestöille.
Koulutusta kehitetään hanketoimijoiden yhteistyönä ja
sen on hankkeen päätyttyä muiden aluejärjestöjen käytössä valtakunnallisesti.
Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta
koulupäiviin -kehittämishanke 2016-2019
Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin -kehittämishanke on valtakunnallinen liikunnan aluejärjestöjen
yhteinen kehittämishanke toisen asteen Liikkuva opiskelu-, sekä perusopetuksen Liikkuva koulu –toiminnan tukemiseksi paikallistasolla. Kehittämistyön päämääränä koko
ohjelmakaudella on mahdollistaa 2. asteen opiskelijoille
fyysisesti aktiivinen opiskelupäivä ja peruskouluikäisille
lapsille tunti liikettä koulupäivän ja tunti iltapäivän aikana
sekä vakiinnuttaa perusasteen toimintatavat ja turvata
kuntakohtainen Liikkuva koulu resurssointi.
Toimintavuoden aikana toteutettiin 30 kunta-, koulu- tai
ryhmäkohtaista mentorointitilaisuutta. Niihin osallistui yhteensä 236 kunta- ja koulutoimijaa. Erityisenä painopisteenä oli Liikkuva opiskelu- toiminnan yleinen tukeminen
sekä tukitoimien tarjoaminen paikallisille oppilaitoksille. Liikkuva koulu – toiminnassa painopisteenä oli tukea
kouluja Liikkuva koulu- toiminnan vakiinnuttamisessa.
Järjestimme kaksi kunta- ja työyhteisötasoista Liikkuva
opiskelu -työpajaa.
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Toimintavuoden aikana maakunnallinen Liikkuva koulu
-kuntayhdyshenkilöiden verkoston toiminta vakiintui. Verkosto kokoontui kolme kertaa ja siinä on edustus kaikista Kainuun kunnista. Vuoden 2019 aikana tavoitteena oli
perustaa myös Liikkuva opiskelu – kuntayhdyshenkilöille
maakunnallinen verkosto. Koska Kainuussa kunnat ovat
pieniä, ja usein samat yhdyshenkilöt vastaavat oppilaitosten Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu- toiminnasta, päätettiin yhdessä kuntayhdyshenkilöiden kanssa yhdistää
ko. verkostot. Molempien ohjelmien yhteinen verkostotapaaminen järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa
2019.
Toimintavuoden aikana järjestettiin seminaari / koulutuspäivä yhteistyössä Kainuun AIKOPAn kanssa. Liikkuva
koulu ja Liikkuva opiskelu -teemat olivat esillä Kainuun
opetushenkilöstön laajassa Kainutlaatuinen ope –koulutuspäivässä 5.10.2019. Koulutuspäivään osallistui 540
henkilöä. Koulutuspäivän teemana oli kestävä tulevaisuus.
Hyvinvointi-teeman mukaantuloon päästiin vaikuttamaan
aktiivisesti. Liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyviä työpajoja ja luentoja pidettiin yhteensä neljä kappaletta ja niihin
osallistui 137 henkilöä. Lisäksi koulutuspäivässä oli Liikkuva koulu -esittelypiste, jossa kävi noin 100 osallistujaa.
Kainuun Liikunta toimi koordinaattorina maakunnallisen
Para School Day -koulukiertueen valmistelussa ja toteutumisessa Kainuun alueella 21.-23.5. 2019 (neljä kuntaa
mukana). Kiertueeseen yhdistettiin pilottina Paralympiakomitean kanssa opetushenkilöstölle suunnattu koulutus
erityislasten liikkumisen lisäämiseksi.
Kajaanissa on syksystä 2018 alkaen toiminut yksi selkeästi liikkumiseen painottunut iltapäivätoiminnan ryhmä.
Helmikuussa 2019 ryhmän ohjaajia autettiin liikunnallisen
toiminnan toteuttamisessa ja järjestettiin neljä ohjauskertaa/- tapaamista, joissa mallinnettiin yhdessä Kajaanin
ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijan kanssa
sekä sisällä että ulkona tapahtuvaa lasten liikkumisen ohjaamista iltapäivätoiminnan liikkumisen määrän ja laadun
varmistamiseksi.
Kainuun urheilugaalassa 1.2.2019 jaettiin vuoden 2018
maakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto. Palkinto luovutettiin Kajaanin Haka ry:lle koulujen kanssa tehtävästä
laajasta ja monipuolisesta liikuntayhteistyöstä. Palkittava
urheiluseura on tehnyt koulujen kanssa tiivistä yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan.
Valtin kanssa liikkujaksi -hanke
Valtin kanssa liikkujaksi –hanke on Suomen vammaisurheilu 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 pyritään löytämään.
Kainuun Liikunta koordinoi hankkeessa Kainuun alueen
Valtti-toimintaa. Valtti-ohjaajina toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat sekä Kainuun
ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat. Valttiohjelmassa
oli Kainuusta mukana kuusi lasta ja nuorta. Valtti-ohjaajina oli seitsemän opiskelijaa. Valtti-hanke jatkuu vuoden
2020 ajan ja tavoitteena on, että toiminta vakinaistuu
osaksi Kainuun Liikunnan ja Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunta-alan perustoimintaa.

3.2 Liikkuva aikuinen
Aikuisten vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntymässä, mutta samaan aikaan vähentyvä arjen
aktiivisuus takaa sen, että suomalaisen ja kainuulaisen
aikuisen liikunnan kokonaisliikuntamäärä ei yllä terveyden edistämisen näkökulmasta riittävälle tasolle.
Kainuulainen väestö kuuluu monilla mittareilla mitattuna kansan- ja elintapasairauksien kohdalla synkimpien
maakuntien joukkoon Suomessa. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttavat merkittäviä ja
yhä kasvavia haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle.
Passiivinen elämäntapa lisää monia kansansairauksia,
heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
kasvattaa terveysmenoja.
Kainuun Liikunta on omalla toiminnallaan pyrkinyt
vastaamaan yllä esitettyihin haasteisiin. Toimintavuoden aikana olemme keskittyneet keskeisten terveysongelmien ennaltaehkäisemiseen kunnissa, yrityksissä
sekä oppilaitoksissa. Yhteistyössä julkisen, yksityisen

ja kansalaissektorin kanssa on kehitetty liikuntapalveluja ja – toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut lisätä
kainuulaisen aikuisväestön liikunnan harrastamista
ja edistää terveellisiä elämäntapoja. Kaikessa tässä
työssä merkittävänä apuna on ollut Kunnossa kaiken
ikää -ohjelman myöntämä taloudellinen tuki.

Kehittämis- ja verkostotyö
Yhteistyö järjestöjen kanssa
Toimintavuoden aikana on tehty verkostotyötä yhteistyössä usean eri järjestön kanssa. Verkoston toiminnat
ovat kohdistuneet mm. työelämän ulkopuolella olevien
aikuisten parissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.
Voimaa vanhuuteen -verkosto
Voimaa vanhuuteen -verkosto on toiminut Kainuun
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alueella jo muutaman vuoden ajan ja Kainuun Liikunta
on päässyt mukaan toimintaan asiantuntijaksi. Verkoston tehtävä on edistää kainuulaisten ikäihmisten liikkumista sekä liikunnan mahdollisuuksia. Verkostoon kuuluu
Ikäinstituutin ja Kainuun Liikunnan lisäksi Kainuun kunnat.
Yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö on jatkunut hyvin tiiviinä. Toimintaympäristön muutos Kajaanin
ammattikorkeakoulun kampusalueelle on mahdollistanut
entistä laajemman yhteistyön. Yhteistyönä ovat toteutuneen niin Kunnon kevätpäivä -tapahtuma kuin muut eri
projektiopinnot. Yhteisen kuntotestiaseman perustaminen on myös vahvistanut yhteistä tekemistä. Kainuun Liikunta on lisäksi mahdollistanut usealle liikunnanohjaajaopiskelijalle työssäoppimisen mahdollisuuksia.

Koulutukset ja osaamisen lisääminen
Terveysliikunnan koulutukset sekä luento- ja keskustelutilaisuudet
Toimintavuoden aikana on järjestetty 17 terveysliikunnan
koulutusta, kurssia tai luentoa, joihin on osallistunut yhteensä 558 osallistujaa. Lisäksi on järjestetty useita palaute- ja keskustelutilaisuuksia, joissa on annettua lisätietoa liikunnallisista ja terveellisistä elämäntavoista.

Tapahtumat
Kunnon Kevätpäivä
Toimintavuoden aikana järjestettiin Kunnon Kevätpäivä
24.5.2019 perinteisesti kuntien liikuntaryhmien päätöstapahtumana. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa
Hyrynsalmen Ukkohallassa. Tapahtuman järjestelyissä
olivat vahvasti mukana Kajaanin Ammattikorkeakoulu
sekä Hyrynsalmen kunta. Kajaanin Ammattikorkeakoulun
liikunnanohjaajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat liikunnallisen päivän ikäihmisille. Tapahtumaan osallistui 92
liikkujaa ympäri Kainuuta. Seuraavan kerran tapahtuma
järjestetään Kajaanissa 14.5.2020.
Aikuisten harrasteliikuntatapahtumat
Vuoden 2019 aikana järjestettyjä tapahtumia (Vuokattihiihto, Lost In Kajaani Adventure sekä Halti Outdoor
Weekend) markkinoitiin aktiivisesti myös kainuulaisille
työyhteisöille ja yrityksille. Tapahtumien yhteyteen on
suunniteltu työyhteisöille suunnattuja kokonaisuuksia, joihin kuuluu osallistumisen lisäksi erilaisia testauksia sekä
luentoja.

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ -TOIMINTA
Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelman painopistealueina vuonna 2019 olivat erityisesti liikuntaneuvonta osana palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi sekä arkiliikunnan edistäminen. KKI-ohjelma kannusti tukea hakevia
huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.
Kunnossa kaiken ikää ohjelman tavoitteena on innostaa yli
40-vuotiaita säännöllisen liikunnan pariin ja luoda helpos-

10

KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTAKERTOMUS 2019

ti lähestyttäviä liikuntapalveluja.
KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen
liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelman hanketukea
markkinoitiin aktiivisesti internetsivuilla sekä sähköisellä
kirjeellä työyhteisöille, urheiluseuroille sekä muille järjestöille yhdistyksille kevään ja syksyn hakujen osalta. Lisäksi autettiin konkreettisesti hankehakemusten laatimisessa. Hanketuen sai 4 kainuulaista terveysliikuntahanketta
vuoden 2019 aikana.
Tuetut KKI -hankkeet 2019
•
Terveysliikunnan kehittäminen Kainuussa 2019,
Kainuun Liikunta ry
•
Rautainen kunto 2019, Pal-Metalli Oy, Paltamo
•
Kainuun sydänyhdistys ry/Hyrynsalmen sydänkerho,
Liikettä niveliin
•
Kajaanin työvoimayhdistys ry,
Otetaan kevyesti – liikuntaa aloittelijoille
Korpikansa Seikkailee –kiertue
Korpikansa seikkailee -kiertue kiersi perinteisesti kaikki
Kainuun kunnat syksyn 2019 aikana. Tapahtumissa osallistujat pääsivät testaamaan Kehon kuntoindeksi -testin
avulla oman fyysisen kuntonsa. Testien avulla osallistujat
saivat lisää tietoa omasta sen hetkisestä terveydentilastaan sekä kuntonsa kehittymisestä, jos alla oli tehtynä
jo useampi vastaava testi. Kuntotestit mittaavat kehonkoostumusta, aerobista kuntoa sekä puristusvoimaa. Tapahtumaan sai osallistua kaiken ikäiset miehet ja naiset.
Korpikansa Seikkailee -kiertue toteutettiin yhteistyössä
Kainuun kuntien sekä Kainuun sydänyhdistyksen kanssa. Kiertueella järjestettiin yhteensä 9 tapahtumaa, joihin
osallistui 652 testattavaa.
Kunnossa kaiken ikää -mittauspäivä
sairaanhoitopiireissä
Fyysisen kunnon mittauspäivän tarkoituksena oli kannustaa Kainuun Sote -kuntayhtymän työntekijät hyväntuuliseen ja rentoon otteeseen liikkumiseen, arjen aktiivisuuden lisäämiseen sekä terveellisiin ruokailutottumuksiin.
Kampanja koostui syksyllä 2019 toteutetusta valtakunnallisesta kiertueesta. Kainuussa rekka pysähtyi Kainuun
keskussairaalan pihassa 3.9.2019. Rekan lämpimissä sisätiloissa osallistujat pääsivät testauttamaan oman kuntonsa hikoilematta ja hengästymättä Kehon kuntoindeksi
-testien avulla. Kaikkiaan rekassa kuntonsa kävi testaamassa yhteensä 305 osallistujaa.

Muu toiminta
Kuntotestaukset, kehonkoostumusmittaukset
ja painonhallintaneuvonta
Toimintavuoden aikana erilaisissa tapahtumissa sekä tilaisuuksissa tehtiin fyysisen kunnon mittauksia yhteensä noin 2400 henkilölle. Tämän lisäksi mittaukset ovat
sisältäneet elintapaneuvontaa, jossa puheeksi on otettu fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi terveelliset
elintavat.

3.3 Elinvoimainen seuratoiminta
Kehittämis- ja verkostotyö
Seuratoiminnan kehittäminen
Keväällä 2019 toteutettiin kaikkia kainuulaisia liikuntaja urheiluseuroja koskeva seurakysely. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kainuulaisen seurojen nykytilaa,
osaamista ja koulutuksen tarvetta. Kyselystä saadun
datan perusteella suunniteltiin sisältö syksyn seurailta
kierrokselle sekä järjestettiin kaikkia seuroja koskevia
maksuttomia koulutuksia. Seurakysely toteutetaan
myös keväällä 2020 käyttäen valtaosin samaa kysymyspatteristoa, mitä edellisenä vuonna, jotta tiettyjä
osa-alueita ja niiden kehittymistä voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä.
Kainuun seuratoiminta- Facebook ryhmä perustettiin keväällä 2019 seuroilta nousseesta tarpeesta saada yhteinen ja epävirallinen viestintäkanava. Ryhmän
tarkoituksena on tarjota keskustelualusta kainuulaisten seurojen väliselle vuoropuhelulle. Ryhmässä voi
tiedottaa esim. tulevista ja suunnitteilla olevista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä hakea yhteistyökumppaneita. Kainuun seuratoiminta- ryhmän kautta seurat
voivat saada tukea ja kannustusta oman seuratoimintansa kehittämiseen ja mahdolliseen Tähtiseura- prosessiin. Ylläpitäjänä on Kainuun Liikunta ja ryhmässä
toimimisessa noudatamme Kainuun Liikunnan arvoja,
joita ovat kumppanuus, avoimuus, aktiivisuus ja innovatiivisuus. Käytännössä ryhmä toimii innostavana
alustana, kokemusten vaihtamisen paikkana ja kumppanuuksien muodostajana.
OKM:n Seuratuki
Kainuun liikunta järjesti yhdessä kuntien kanssa syksyn 2019 aikana Paltamoa lukuun ottamatta kaikissa
Kainuun kunnissa seuraillan, jonne kutsuttiin paikallisia urheilu- ja liikuntaseuroja sekä kunnan edustajia
ja luottamushenkilöitä. Seurailtojen tarkoituksena oli
lisätä pienillä paikkakunnilla urheiluseurojen, järjestöjen, kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden välistä
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Lisäksi seuraillat toimivat
sparraus- ja infotilaisuutena liittyen OKM- seuratukeen, jonka hakuaika oli marras-joulukuussa. Kainuun
Liikunta oli mukana seuratuen lausuntotyöryhmässä
ja arvioimassa ja lausumassa yhteistyössä muiden
alueiden seurakehittäjien kanssa saapuneita hakemuksia. Kainuun alueelta saapui yhteensä kahdeksan
seuratukihakemusta, päätökset tuista tulevat huhtikuun 2020 aikana. Yhteensä kunnissa järjestettyihin
seurailtoihin osallistui noin 60 seuratoimijaa
Lajiliitto- ja Olympiakomiteayhteistyö
Kainuun Liikunta on ollut aktiivisesti mukana Olympiakomitean Tähtiseura-verkostossa ja jakanut Olympiakomitealta tullutta ja Tähtiseuroille tarkoitettua
materiaalia kainuulaisten seurojen käyttöön. Seurafoorumissa ja kuntien seurailloissa on esitelty maksutonta Tähtiseura-verkkopalvelua, joka on helppokäyttöinen ja konkreettinen työkalu seurojen kehittämiseen

ja laatutyöhön. Seuroja on kannustettu aktiivisesti kehittämään toimintaansa, ja Kainuun Liikunnan seurakehittäjä on ollut mukana kainuulaisia seuroja koskevissa auditoinneissa. Vuonna 2019 seurakehittäjä oli
mukana kahdessa Tähtiseura auditoinnissa lajiliiton
seurakehittäjän työparina. Tällä hetkellä Kainuussa
on yhteensä 10 tähtiseuraa ja Tähtiseuraprosessissa
1 seura.

Seuratoiminnan resurssit
ja seurafoorumit
Keväällä 2019 Kajaaniin perustettiin seurafoorumi,
jonka tarkoituksena on ollut lisätä kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, lisäksi seurafoorumi toimii seurojen keskinäisen verkostoitumisen
kanavana. Noin neljä kertaa vuodessa kokoontuvan
seurafoorumin aiheet nousevat seurakentältä, lisäksi
kaupunki tiedottaa foorumissa ajankohtaisia seuroja
koskevia asioita ja aktivoi seuroja hyvään yhteistyöhön
kaupungin kanssa. Yhteensä Kajaanin seurafoorumeihin osallistui vuoden 2019 aikana noin 70 seuratoimijaa. Seurafoorumin tarkoituksena on myös lisätä
seuratoimijoiden osaamista ja käsiteltävinä aiheina
foorumissa olivat kevään 2019 seurakyselystä nousseet teemat:
Huhtikuu: Elinvoimainen urheiluseuratoiminta ja sen
turvaaminen paikallisesti ja valtakunnallisesti
Elokuu: Seura-koulu ja oppilaitosyhteistyö
Marraskuu: EU-Sport koulutus, hankeosaamista seuroille
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta oli aktiivisesti
auttamassa kainuulaisia urheiluseuroja eri rahoituskanavien löytämisessä sekä toimintaa tukevien hankkeiden hakemisessa. Kainuun Liikunta tuki alueen seuroja myös järjestämiensä liikunnan massatapahtumien
kautta tarjoamalla niissä lukuisan määrän erilaisia järjestelytehtäviä, joista maksettiin talkookorvaus.

Hankkeet
KAJAANIN URHEILUKAMPUS – urheiluakatemian ja
urheilijan opintopolun kehittämishanke
1.1.2020-31.12.2021
Kainuun Liikunta toimii hallinnoijana ja päätoteuttajana ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa, joka
suunniteltiin, ja jolle haettiin rahoitus vuoden 2019
aikana. Kaksivuotisen hankkeen osatoteuttajana
toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun. Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan brändäys ja imagon nosto
vaativat tavoitteellista ja pitkäjänteistä laadun kehittämistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena on kehittää akatemiatoiminnan laatua vastaamaan sitä kuvaa, joka
akatemiatoiminnasta annetaan ulospäin. Akatemiatoiminnan laatutyöhön liittyy myös valmennuksen
tukipalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen. Tukipalveluiden kehittämisessä tullaan tekemään tiivistä
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yhteistyötä paikallisten koulujen, oppilaitosten sekä yrittäjien kesken. Urheilijoille tarjottavat laadukkaat tukipalvelut niin koulutukseen kuin lajiharjoitteluunkin liittyen,
ovat välttämättömiä eheän ja tavoitteellisen 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 oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta tukea ja kehittää myös urheilijanpolkuun oleellisesti liittyviä kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymävaiheita.

Tapahtumat
Kevään Villiinny keväästä -harrastepäivä ja syksyn harrastemessut
Villiinny keväästä, 18.5.2019
Villiinny keväästä tapahtuma järjestettiin toukokuussa
2019 jo kolmannen kerran Kajaanihallin ympäristössä. Tapahtumaan osallistui noin 700 henkilöä ja 23 urheilu- ja
liikuntaseuraa olivat esittelemässä toimintaansa erilaisilla
toimintapisteillä. Tapahtumasta on tullut jo perinteinen liikunnallinen kesän avaus, jonka tavoitteena on saada lapset, nuoret ja perheet liikkumaan yhdessä ja tutustumaan
kajaanilaiseen liikunta- ja harrastustarjontaan. Kainuun
Liikunnan järjestämän maakunnallisen Saa Hyppiä- kiertueen avaus järjestettiin perinteisesti Villiinny keväästä- tapahtuman yhteydessä. Tapahtuman vastuullinen
järjestäjä oli Kainuun Liikunta ry yhteistyössä Kajaanin
Kaupungin Liikuntapalveluiden ja kajaanilaisten yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.
Harrastemessut, 31.8.2019
Harrastemessuista on muodostunut vuosittainen liikunnallinen syksyn avaustapahtuma. Harrastemessut järjestettiin elokuussa 2019 jo seitsemännen kerran ja messut
saavuttivat yleisöennätyksen, 2500 kävijää. Maksuttomilla Harrastemessuilla oli yhteensä 30 urheilu- ja liikuntaseuraa esittelemässä toimintaansa. Messuilla nähtiin
myös urheiluseurojen näytöksiä ja urheilijahaastatteluja,
sekä Kaupunginlammella Water motocross-esitys. Tapahtuman vastuullinen järjestäjä oli Kainuun Liikunta ry
yhteistyössä Kajaanin kaupungin Liikuntapalveluiden ja
kajaanilaisten yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.
Kainuun Urheilugaala
Vuonna 2019 menestyneet kainuulaiset urheilijat, valmentajat ja tukijoukot sekä kuntien liikuntateot palkittiin
25.1.2020 Lehtikankaan monitoimitalolla järjestetyssä
Kainuun Urheilugaalassa. Kainuun Urheilugaalan tavoitteena on antaa tunnustusta huipulla oleville ja sinne tähtääville kainuulaisille urheilijoille sekä liikunnan ja urheilun
taustavoimille. Kyseessä oli 10-vuotisjuhlagaala, joten
gaalasta haluttiin entistäkin juhlavampi sekä Kainuun näköinen, kuuloinen ja makuinen.
Kainuun parhaat urheilijat ja liikuntateot vuonna 2019:
Vuoden Urheilija: Jenna Laukkanen
Vuoden Miesurheilija: Joonas Kallio
Vuoden Nuori Urheilija: Jenna Kokkonen
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Vuoden Valmentaja: Marko Korhonen
Vuoden Joukkue: Kajaanin Hokki
Vuoden Urheiluseura: Kuhmon Kivattaret
Vuoden Tapahtuma: Klassisen penkkipunnerruksen
SM-kisat/Sotkamon Visa
Vuoden Seuratoimija: Marita Kaipainen
Vuoden Taustavoima: Simo Leppänen
Elämänurapalkinto: Eero Väisänen
Liikkuva Koulu -palkinto: Paltamon kunta/LAAVA-hanke
Liikunnan Yhdenvertaisuus -palkinto: Kuhmon kaupunki
Kainuun Kasvatti: Jyrki Nurminen
Vuoden Joukkueurheilija: Joni Rytkönen
Vuoden Sotilasurheilija: Joonas Kallio
Vuoden Liikunnanopiskelija: Essi Saari ja Maaret Lindholm
Kajaani: Kajaanin Avantouimarit ry
Kuhmo: Maija Palsio
Sotkamo: Sotkamon Jymy ry
Paltamo: Jukka Juutinen
Puolanka: Annu ja Terho Väisänen
Ristijärvi: Markku Mäkäräinen
Suomussalmi: Sukset Kuntoon Arto&Jari
Hyrynsalmi: Hiihtohaaste
Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame
Kainuun Urheilugaalan 10-vuotisjuhlan kunniaksi Kainuun
Liikunta perusti Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame
-kunniagallerian, joka on kunnianosoitus kainuulaisen urheilun sankareille ja liikunnan merkkihenkilöille. Hall of
Fame julkaistiin Kainuun Urheilugaalassa 25.1.2020 ja se
kiinnitetään kevään 2020 aikana Vuokatin Urheiluopiston
aulaan kaiken kansan nähtäville.
Kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat
kuuluneet omassa urheilulajissaan maailman eliittiin tai
ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuksellisella tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun. Ensimmäisinä urheilun
sankareina Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fameen
nimettiin neljä kainuulaista olympiavoittajaa:
•
•
•
•

Heikki Savolainen: kaksi kultaa voimistelussa Lontoon Olympialaisissa vuonna 1948
Veikko Kankkonen: kultaa mäkihypyssä Innsbruckin
Olympialaisissa vuonna 1964
Väinö Markkanen: vapaapistoolin kultaa Tokion Olympialaisissa vuonna 1964
Toini Gustafsson-Rönnlund: kaksi kultaa hiihdossa
Grenoblen Olympialaisissa vuonna 1968

3.4 Menestyvä urheilu
Urheilijanpolun tukeminen
Kasva Urheilijaksi – leirit
Toimintavuoden aikana ei järjestetty Kasva urheilijaksi
-leirejä, mutta käynnistettiin suunnittelutyö leiritoiminnan
uudistamiseksi ja käynnistämiseksi uudestaan vuoden
2020 aikana.
Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti – Ruka Urheiluakatemian Kajaanin akatemiatoimintaa vuonna 2019. Koordinointiin sisältyi muun muassa seura- oppilaitos yhteistyön
kehittäminen edelleen ja tavoitteellisen urheilijan polun
luominen Kajaaniin yhteistyössä lajivalmennuksesta vastaavien seurojen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi vuoden
2019 tavoitteena oli kehittää 2.asteen akatemianuorten
keskinäistä vuorovaikutusta ja näin vahvistaa nuoren
urheilijan identiteettiä. Tähän tarpeeseen vastattiin pilotoimalla lukuvuoden avaustapahtuma kaikille 2.asteen
akatemiaurheilijoille- ja tanssijoille Kajanissa. Tapahtu-

man suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Kainuun
Liikunnan lisäksi KAMK liikunnanohjaajaopiskelijat. Tapahtumaan osallistui yhteensä 80 Kajaanin akatemiatoiminnassa olevaa nuorta.
Barents Urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän
yhteinen hanke, joka kohdistuu 15–25-vuotiaisiin nuoriin. 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 otellaan noin 15. lajissa niin talvi- kuin kesäkisoissa. Vuonna
2019 Barents Games -tapahtuma järjestettiin kesäkisojen
muodossa Murmanskissa Venäjällä. Kainuusta Barents
Games -tapahtumaan osallistui muutama urheilija sekä
tutustumisjoukko Kajaanissa v. 2020 järjestettävistä Barents talvikisoista. Toimintavuoden aikana jatkettiin muutoinkin valmistautumista vuoden 2020 Barents Winter
Games -tapahtuman järjestämiseen Kainuussa.

3.5 Liikuntamatkailu ja –tapahtumat
Liikunnan massatapahtumat

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta järjesti
neljä kestävyysurheilupainotteista liikunnan massatapahtumaa; Vuokatti Hiihdon, Kajaani Swimrunin, Halti Outdoor Weekendin sekä Lost in Kainuu Adventure
-seikkailukilpailun.
Kainuun Liikunnan vuonna 2019 järjestämät liikunnan massatapahtumat ja niiden osallistujamäärät:
Vuokatti Hiihto
Kajaani Swimrun
		
Halti Outdoor Weekend
		
		
Lost In Kainuu Adventure
		

1250 osallistujaa
30 osallistujaa
(uusi tapahtuma)
540 osallistujaa
+ perhevaelluksella
500 osallistujaa
204 joukkuetta,
453 osallistujaa

Kainuun Liikunta oli mukana myös seuraavien tapahtumien markkinoinnissa ja toteutuksessa:
Kainuun Rastiviikko, Sotkamo
Raatteen Maraton
The Ruthless Raja

4379 osallistujaa
162 osallistujaa
158 osallistujaa

Maakunnallinen yhteistyö

Toimintavuoden 2019 aikana jatkettiin yhteistyötä
Suomussalmen kunnan sekä Suomussalmen Rastin
kanssa Suomussalmella järjestettävien Raatteen Maratonin ja Ruthless Rajan markkinointi- ja järjestämisyhteistyöhön liittyen. Lisäksi jatkettiin tiivistä yhteistyötä Kainuun Rastiviikko -organisaation kanssa.

Suurtapahtumat 2020-2021

Kainuun Liikunta järjestää Barents Winter Games
2020 -tapahtuman sekä Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit 2021. Mennyt toimintavuosi piti sisällään
näiden tapahtumien järjestelyjä sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien laadintaa.

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö

Kainuun Liikunta osallistui toimintavuoden aikana eri
matkailualan tilaisuuksiin Kainuussa sekä piti kuntien ja maakuntaliiton kanssa pidetyissä tilaisuuksissa esillä urheilun ja liikunnan sekä liikuntamatkailun
merkitystä Kainuulle. Toimintavuoden aikana Kainuun
Liikunnan aluejohtaja toimi puheenjohtajana Kajaanin
Ammattikorkeakoulun vetämässä maakunnallisessa
retkeilyreittien tuotteistamishankkeessa.
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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 aikana Kainuun Liikunta kuului maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun liittyvään osallisuuden ja demokratian
kehittämisen alatyöryhmään, jossa valmisteltiin esitykset
maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä maakunnallisen liikuntaneuvoston perustamisesta. Lisäksi Kainuun Liikunta toimi aktiivisesti eri verkostoissa Kainuuseen suuntautuvan liikuntamatkailun edistämiseksi sekä
liikuntamatkailun näkymiseksi maakunnan matkailu- ja
elinkeinostrategioissa.

Kuntayhteistyö

Toimintavuotena toteutettiin kaikki Kainuun kunnat kattava Korpikansa Seikkailee –testi- ja liikuntaneuvontakiertue. Lasten ja nuorten liikunnassa yhteistyö painottui Liikkuva Koulu- toimintaan, Saa Hyppiä-kiertueeseen sekä
varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman levitykseen. Kaikki Kainuun kunnat osallistuivat Kainuun urheilugaalaan ja yhteydenpito kuntiin päin oli aktiivista Kainuun
Liikunnan eri toimialoja koskevissa asioissa.

Muu alueellinen yhteistyö

Kainuun Liikunnan aluejohtaja kuului MLL Kainuun vetämän Järjestö 2.0 –hankkeen johtoryhmään. Hankkeen
tavoitteena on tuoda maakunta- ja sote-uudistuksessa
esille järjestöjen näkökulmaa sekä mahdollisuuksia olla
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mm. palveluiden tuottajana uudessa sote-toimintamallissa. Samaa aktiivista työtä Kainuun Liikunta teki myös
Kainuun Järjestöfoorumissa.
Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyön kehittämistä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Kainuun Liikunta
on Kainuun Säätiön purkauduttua vuonna 2017 jälleen
Vuokatin Säätiön virallinen taustayhteisö kahdella hallituspaikalla.
Toimintavuoden 2019 aikana jatkettiin yhteistyötä
Kainuussa koko maakunnan alueella toimivien järjestöjen (MLL Kainuu, 4H Kainuu, Kainuun Nuotta) kanssa
etenkin yhteisessä viestinnässä.
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta teki aktiivista yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä
Kainuun ammattiopiston kanssa mm. eri tapahtumiin ja
Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertueeseen liittyen.
Lisäksi Kainuun Liikunnan toimistolla oli oppilaitoksista
vuoden aikana useita työharjoittelijoita. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy entisestään tulossa olevien
v. 2020 Barents Winter Games ja v. 2021 EYOF-kisojen
tiimoilta.
Kainuun Liikunta oli mukana moniammatillisessa
erityislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja
toimijoista, yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkostotoiminta yli hallintorajojen. Verkostoon kuuluu edustajia Kainuun sotesta, perusopetuksesta, maahanmuuttopalveluista, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta,
Leijonaemot ry:stä, MLL:stä, sekä kansanterveys- ja
potilasjärjestöjä.

Eduskuntavaalivaikuttaminen

Ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja Kainuun Liikunta kartoitti kainuulaisten eduskuntavaaliehdokkaiden
mielipiteitä liikunta-asioihin ja haastatteli liikunnasta
ja urheilusta kiinnostuneita kainuulaisehdokkaita. Ehdokkailta kysyttiin mielipiteitä mm. liikuntapoliittiseen
selontekoon liittyen, urheiluseuratoiminnan elinvoimaisuuden varmistamiseen ja sitä, mitä he kansanedustajina voivat tehdä sen eteen, että kainuulaiset
liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi. Videohaastattelut julkaistiin Kainuun Liikunnan Facebook-sivulla
huhtikuun aikana.

Maakunnallisen liikuntayrittäjyyden
edistäminen
Kuntopolku yrittäjyyteen -hanke
Toimintavuoden aikana jatkettiin lokakuussa 2018
käynnistynyttä Kuntopolku yrittäjyyteen -hanketta,
jonka tavoitteena on tukea maakunnan luontomatkailu- ja liikuntayrittäjyyttä. Hankkeessa on madallettu
yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, kevennetty yrittämisen taakkaa ja saatu liikkeelle uusia kokeiluja mm.
yrittäjyyskoulutuksen, mentoritoiminnan ja teemaseminaarien avulla. Kaikki hankkeessa järjestetyt toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia. Kuntopolku
yrittäjyyteen -hanke on Euroopan sosiaalirahaston tukema ja se toteutetaan yhdessä Intotalo Oy:n kanssa.
Hanke kestää kesäkuun 2020 loppuun saakka.
Vuoden 2019 aikana hankkeessa järjestettiin aloitusseminaarin lisäksi mm. seuraavat seminaarit:

-

-

Juha Junno: Urheiluseuran ja yrityksen johtaminen, Kajaani
Veera Lehmonen/Cuckoo Workout ja Jaakko
Kotisaari/Firstbeat: Ideasta toimivaksi digiliikuntatuotteeksi ja sykkeestä sensaatioksi, Vuokatti
Joni Jaakkola/Optimal Performance ja Simo-Viljami Ojanen/Electrofit Oy: Kunnon markkinointia
somessa -miten saat lisää asiakkaita ja faneja?,
Kajaani
Anne Kalliomäki/Tarinakone: Tarinat markkinoinnin ja myynnin tukena -erotu tarinallistamalla!,
Suomussalmi
Katja Vaulio: Vastuullisuus yrityksen toiminnassa,
Kajaani

Lisäksi Kajaanissa järjestettiin Kunnon Start up -tapahtuma, jossa kainuulaiset yritykset ja organisaatiot
esittelivät yrittäjyyttä tukevia palveluja. Tapahtumassa
järjestettiin myös pitchaus-klinikka ja kuultiin yritystarinoita Kainuusta ja Kainuun ulkopuolelta.
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
palvelutuotteita. Myös maakunnan imagolle tärkeän
liikunta-alan yrittäjyys vahvistuu. Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa syntyy toimiva ja säännöllisesti
kokoontuva liikuntamatkailu- ja liikunta-alan maakunnallinen yrittäjäverkosto. Lisäksi vuoden 2020 aikana
kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa Kainuun Liikunnan hallinnoima liikunta-alan osuuskunta.
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5 Valtakunnallinen ja
kansainvälinen vaikuttaminen
Olympiakomitea-yhteistyö

Olympiakomitean kanssa tehtiin toimintavuoden aikana
yhteistyötä Olympiakomitean vetämissä seuratoiminnan
kehittämisen verkostossa sekä urheiluakatemiatoiminnan
verkostossa. Lisäksi Kainuun Liikunta osallistui Kainuussa Tähtiseura -auditointeihin sekä koordinoi Kainuussa
Olympiakomitean Lasten liike kerhotoimintaa. Yhteistyö
oli tiivistä myös vuoden 2021 Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien järjestelyiden tiimoilta.

Aluejärjestöyhteistyö

Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt viime
vuosina mm. yhteisten hankkeiden myötä. Toimintavuoden aikana yhteisiä hankkeita olivat Liikkuva opiskelu
-hanke, Varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämishanke sekä Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi
(URPO) -hanke.
Liikunnan aluejärjestöjen Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi –hankkeen (URPO-hanke) painopiste
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oli toimeksiannon mukaisesti alueiden yhteisen tekemisen tukeminen ja EU-hankerahoituksissa avustaminen.
Toimintaa ohjasi aluejohtoryhmä, minkä jäseninä on 4:n
aluejohtajan lisäksi myös 3 toimialaihmisten valitsemaa
asiantuntijaa. Loppuvuodesta 2019 aluejärjestöt tekivät
päätöksen, että URPO-hanke päättyy.
Vuoden 2019 aikana Liikunnan aluejärjestöt perustivat
yhteisen materiaalipankin URPO-hankkeen kautta Microsoft O365-alustalta löytyvään Sharepoint-pilvipalveluun.
Samaten O365-järjestelmän uutta sovellusta Teams-järjestelmää käytettiin useissa erilaisissa Liikunnan aluejärjestöjen kehitysryhmissä. Alueiden tukitoiminnan lisäksi
URPO-hanke neuvoi, koulutti ja konsultoi vuoden 2019
aikana kaikkia halukkaita alueita EU-hanketoiminnassa.
URPO-hankkeen kautta toteutettiin myös EU Sport -koulutus.
Yhteistyökumppaneina kaikilla alueilla oli vuonna 2019
S-hotellit majoitus- ja kokousyhteistyökumppanina, ja yhteistyösopimusta jatkettiin vuoden 2020 loppuun asti.

Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma

Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman kanssa tehtävässä
yhteistyössä korostuivat Toimintakykyä työelämään
ja Liikuntaneuvonta-painopistealueet. Toimintavuoden
teemoina olivat henkilökohtaisen liikuntaneuvontatyön
sisällyttäminen entistä kattavammin liikunta-aktiivisuutta edistäviin projekteihin sekä toiminnan kattavuus koko maakunnassa. Liikuntaneuvontatyön edistämisessä ei päästy toimintavuoden aikana eteenpäin
uusien toimintojen tai resurssien muodossa, mutta
yhteistyö SOTE-toimialan kanssa lisääntyi muuten
huomattavasti, mikä antaa jatkossa entistä paremmat
mahdollisuudet liikuntaneuvontatyön kehittämiseen.

Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa
liikkuen -ohjelmat
Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka yhteydessä toimivat myös varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa

liikkuen –ohjelma sekä toisen asteen Liikkuva opiskelu
–ohjelma. Vuonna 2019 painopiste on erityisesti toisen
asteen Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallisessa ja
alueellisessa edistämisessä. Kainuun Liikunta tarjoaa
alueensa yksiköille, kouluille ja kunnille asiantuntija-apua aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja
toteutukseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Kainuun Liikunta oli aktiivinen toimija ja kehittäjä kansainvälisessä massahiihtojen Euroloppet –sarjassa,
johon Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta
osallistui aktiivisesti Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän väliseen Barents Urheilu ry:n toimintaan. Merkittävää kansainvälistä yhteistyötä ja kanssakäymistä
tehtiin vuoden 2021 Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien järjestelyiden tiimoilta. Tapahtumaan on
ilmoittautunut mukaan 48 eri maata, mikä on kisahistorian ennätys.

6 Viestintä
Toimintavuoden aikana jatkettiin edellisenä vuonna
toteutettua brändiuudistusta positiivisella, aktiivisella ja monikanavaisella viestinnällä. Nettisivuilla, uutiskirjeissä, sosiaalisen median kanavissa ja muissa
viestintäkanavissa tuotettiin laadukasta ja vaikuttavaa
sisältöä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Kainuun
Liikunnan seuraajamäärät kaikissa käytössä olevissa
sosiaalisen median kanavissa kasvoivat hyvin toimintavuoden aikana.

Maakunnan päämedian, Kainuun Sanomien kanssa 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. Lisäksi mediatiedotteita laadittiin tapahtumista ja merkittävistä Kainuun
Liikunnan toimintaa koskevista muutoksista, uutuuksista ja uutisista.

7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta toteutti laadittua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa ja
paneutui etenkin suunnitelmaan kirjattuihin kehittämiskohteisiin. Samalla käynnistettiin suunnitelman
päivitystyö ja päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tarkoitus esitellä ja hyväksyä järjestön kevätkokouksessa 2020.
Kainuun Liikunta järjesti Vuokatti Hiihdon yhtey-

dessä yhdessä tapahtuman yhteistyökumppaneiden
kanssa hyväntekeväisyyskampanjan, jonka tuotoilla
mahdollistimme monipuolisen sporttiviikonlopun tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastaville
lapsille ja heidän perheilleen. Viikonloppuun osallistui
yhteensä 25 henkilöä ja sen toteutuksessa yhteistyökumppanina toimi Crohn ja colitis ry.

8 Resurssit
Kainuun Liikunnan tärkein pääoma on sen hyvinvoivat työntekijät. Kainuun Liikunta tukee työntekijöidensä kouluttautumista työn ohessa ja työhön liittyen sekä
tarjoaa henkilöstölle liikuntaetuna Smartumin kulttuu-

ri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi järjestämme vuosittain
1-2 virkistyspäivää, joissa liikkumisen lisäksi käsitellään muitakin työhyvinvointia kehittäviä teemoja.
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9 Hallinto ja jäsenyhteisöt
Yleistä

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun
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 Sokos Hotel Valjuksessa tiistaina 23.4.2019. Kokoukseen
osallistui 14 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Majuri Kari Saukkonen Kainuun prikaatista ja sihteerinä Teemu Takalo. Kokous hyväksyi Kainuun Liikunta
ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018,
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä valitsi ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan
syyskokouksen henkilövalintoja.
Syyskokous
Kainuun Liikunnan syyskokous järjestettiin keskiviikkona
27.11.2019 Kajaanin Sokos Hotel Valjuksessa. Kokoukseen
osallistui 11 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Jussi Heikkinen (Kajaanin kaupunki) ja sihteerinä
Teemu Takalo. Kokouksessa hyväksyttiin Kainuun Liikunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020, valittiin tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet sekä päätettiin
jäsenmaksusta vuodelle 2019.

Henkilöstö
Heikkinen Anni
Heikkilä Tatu
Kanerva Waltteri
Kaipainen Marita
Kvick Virpi
Liuski Ira
Mannermaa Timo
Niskanen Tanja
Ronkainen Matias
Takalo Teemu
Salonpää Saara
Valtanen Veera

10.06.2019 alkaen
27.05.2019 - 31.8.2019
äitiysvapaalla 11.01.2019 alkaen
07.01.2019 alkaen
äitiysvapaalla 20.06.2019 alkaen
01.02.2019 alkaen

Osa-aikainen
Mannermaa Tuukka
Harjoittelut / Opinnäytetyöt
Antti Aleksi
13.05.2019 - 23.08.2019
Heikkilä Tatu
25.02.2019 - 07.06.2019
Huotari Miska
01.04.2019 - 31.05.2019
Ikäheimo Marketta 08.01.2019 - 17.03.2019
Kanerva Waltteri
10.12.2018 - 04.02.2019
Karppinen Tiia
08.01.2019 - 17.03.2019
Karvonen Milla
01.06.2019 - 31.10.2019
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Pyy Sonja

19.08.2019 - 30.11.2019

Kesätyöllistämiskampanja
Huotari Miska
17.06.2019 - 30.06.2019
Mannermaa Tuukka 05.08.2019 - 18.08.2019
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 kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimi Teemu Takalo.
Toimikunnat ja edustukset
Ehdollepanotoimikunta
Aila Tartia-Jalonen		
Tuulikki Kemppainen
Timo Heikkilä
Mauno Huttunen
Aleksi Nyström
Teemu Takalo		

puheenjohtaja

sihteeri

Barents urheilu ry:n hallitus
Aila Tartia-Jalonen
Mauno Huttunen
Teemu Takalo
Kiinteistö Oy Vuokatin opiskelija-asunnot
Hallitus ja yhtiökokous Teemu Takalo
Euroloppet –massahiihtosarja
Marita Kaipainen, jäsen
Vuokatin säätiön (Vuokatin Urheiluopisto) hallitus
Kari Partanen, varapuheenjohtaja
Teemu Takalo, jäsen

Kainuun järjestöfoorumi
Teemu Takalo, jäsen
Kajaanin kaupungin tapahtumatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen
Maakunta- ja sote-uudistuksen osallisuuden
ja demokratian alatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen
Hankkeiden johto- ja ohjausryhmät
Outdoors Kainuu -hanke ohjausryhmä,
Teemu Takalo, puheenjohtaja
Järjestö 2.0 -hanke johtoryhmä,
Teemu Takalo, jäsen
Toimisto
Toimisto on hoitanut yhdistyksen toiminnan vaatimat
valmistelu- ja toimistotyöt, yhteistyötapahtumien järjestelyjä sekä jäsenyhteisöjen kehittämis- ja palvelutoimintaa.
Jäsenyhteisöt
AC Kajaani ry
Backwoods Mountain Bikers
Budoseura Kajaanin Ko-Jou ry
FC Tarmo ry
FC Wimma Kajaani ry
Garde-Party 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 Uintiseura 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
Papas ry
Puolangan kunta
Puolangan Ryhti ry
Ristijärven kunta
Ristijärven Pyry 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
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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10 Talous
Kainuun Liikunta ry:n tilikauden 1.1.2019 - 31.12.2019 oman
varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -495 156,92 euroa,
mikä katettiin varainhankinnan tuotolla (88 583,61€) ja
yleisavustuksilla (400 677,39 €).

TULOSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan kuluista (-779 844,03 €) Opetusministeriön perusavustus (210 500,00 €) kattoi 26,99 %.
Tilikauden tulos (alijäämä) -7 241,83 euroa on kirjattu
omaan pääomaan.

1.1.2019 - 31.12.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot		
284 687,11		
269 703,47
Kulut
Henkilöstökulut
-404 797,03		
-393 907,69
Poistot
-8 496,11		
-8 676,55
Muut kulut
-366 550,89
-779 844,03
-304 577,03
-707 161,27
		
------------------ -----------------------------------------------------Tuotto-/kulujäämä		
-495 156,92		
-437 457,80
VARAINHANKINTA
Tuotot		
88 583,61		
72 625,00
Kulut		
-1 574,90		
0,0
		
------------------ -----------------------------------------------------Tuotto-/kulujäämä		
-408 148,21		
-364 832,80
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
558,73		
20,93
Kulut
--329,74
228,99
-7 196,14
-7 175,21
		
------------------ -----------------------------------------------------Tuotto-/kulujäämä		
-407 919,22		
-372 008,01
YLEISAVUSTUKSET		
			
TILIKAUDEN TULOS		

400 677,39		
387 757,82
- - - - - - - - - - -		 - - - - - - - - - - -7 241,83		
15 749,81

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		
			

-7 241,83		
15 749,81
- - - - - - - - - - -		 - - - - - - - - - - -

TASE
VASTAAVAA
31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat
0,00
Koneet ja kalusto
67,78
Autot ja kuljetusvälineet
14 610,06
Muut aineelliset hyödykkeet
0,00
			
---------Aineelliset hyödykkeet yhteensä
14 677,84
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31.12.2018
0,00
1 258,85
21 915,10
0,00
- - - - - - - - - -		
23 173,95

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
		
Sijoitukset yhteensä
		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

10 000,00
35 000,00
---------45 000,00
---------59 677,84

10 000,00
35 000,00
---------45 000,00
---------68 173,95

3 293,18
---------3 293,18

3 201,33
---------3 201,33

33 355,71
25 637,80
155,95
---------59 149,46
----------

15 653,54
42 275,16
208,74
---------58 137,44
----------

90 579,67
---------153 022,31

90 755,17
---------152 093,94

212 700,15

220 267,89

				
VASTATTAVAA
31.12.2019

31.12.2018

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/tavarat
		
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
		
Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä
		
Rahat ja pankkisaamiset
		
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

122 917,11
15 749,81
-7 241,83
---------131 425,09

113 657,36
9 259,75
15 749,81
---------138 666,92

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
		
Lyhytaikaiset velat yhteensä
		
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

500,00
9 565,87
68 961,34
2 247,85
---------81 275,06
---------81 275,06

395,00
18 921,84
60 442,30
1 841,83
---------81 600,97
---------81 600,97

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
		

212 700,15
----------

220 267,89
----------

LIITETIEDOT				
Toiminnan tuotot ja kulut				
Kokonaistuotot
774 506,84
Kokonaiskulut
-773 252,56
Poistot
-8 496,11
		
---------Ylijäämä
-7 241,83
		
----------
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11 Tilastot
Kainuun Liikunta ry TAPAHTUMAT/KOULUTUKSET 2019
		

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / Lasten, nuorten ja perheiden liikunta
		
Tapahtuman / koulutuksen nimi		
kpl/määrä
		
Kehittämis- ja verkostotyö:
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - hanke		
7
Liikkuva varhaiskasvatus - sparraustilaisuudet		
16
Pienet askeleet - perehdytys			
3
Koulun liikunnan kehittäminen			
15
Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu mentorointitilaisuudet
10
Harraste- ja kerhotoiminnan kehittäminen		
12
Nuorten liikunnan kehittäminen			
12
Muut kehittämis- ja verkostotilaisuudet		
6
Soveltavan liikunnan kehittäminen		
6
Osallistava ja liikunnallinen teatteri - hanke		
22
YHTEENSÄ			 109
		
Osaamisen lisääminen / koulutukset:
Varhaiskasvattajat			
3
Opetushenkilöstö			
16
Nuoret 			
9
(sis.Seikkailukoulutus KAO opiskelijat (liittyy HOW perhevaellukseen)
Kerho-ohjaajat (Lasten Liike-kerhonohjaajakoulutus)
1
Seminaarit			 1
YHTEENSÄ			 30
		
Tapahtumat ja muu toiminta:
Villiinny keväästä 18.5.2019, tapahtumaan osallistuneet kävijät
1
Villiinny keväästä 18.5.2019, tapahtumaan osallistuneet urheiluseurat		
Harrastemessut 31.8.2019, tapahtuman kävijät		
1
Harrastemessut 31.8.2019, tapahtumaan osallistuneet seurat		
Saa hyppiä -perheliikuntakiertue			
IBD-lasten perheiden sporttiviikonloppu			
Linnanvirta- puistojuhla/Rauniolinnan seikkailu			
Perhevaellus, HOW yhteydessä			
1
Nuorten hyvinvointiohjaus			
124
Soveltavan liikunnan tapahtumat		
4
YHTEENSÄ			 131
		

hlö
73
56
33
166
39
154
318
149
51
234
1273
45
223
140
10
237
655
700
23
2500
30
1320
25
1000
500
49
461
6608

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / AIKUISET

		
Tapahtuman / koulutuksen nimi		
		
Kehittämis- ja verkostotyö:
AMK-yhteistyö			
Muut verkostotapaamiset			
Valtakunnalliset verkostotapaamiset		
YHTEENSÄ			
		
Koulutukset ja luennot:
Liikunnan parissa työskentelevien koulutus		
Luennot ja seminaarit			
YHTEENSÄ			
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kpl/määrä

hlö

24
38
4
66

164
223
87
474

5
13
18

89
315
404

		
Tapahtumat:
Kunnon kevätpäivä			
Tyhy-päivät ja lajikokeilut			
YHTEENSÄ			
		
Testit, mittaukset ja neuvontatilaisuudet:
Korpikansa Seikkailee ja Matka hyvään kuntoon -tapahtumat
Kutsuntaikäisten testaus			
Muut testaukset ja mittaukset			
YHTEENSÄ			
		

1
23
24

92
512
604

10
3
37
50

943
188
618
1749

kpl/määrä

hlö

1
1

50
36

2
1
3
5
1
3
2
4
23

16
40
70
50
150
60
40
400
912

6
1
1
8

60
20
15
95

1
1

80
80

kpl/määrä
1
1
1
1
1
1
1
7

hlö
158
1250
540
4379
162
453
30
6972

kpl/määrä

hlö

150

650

1
6
7

130
140
270

MENESTYVÄ URHEILU

		
Tapahtuman / koulutuksen nimi			
		
Kehittämis- ja verkostotyö:
Seurakysely kaikille kainuulaisille seuroille, 50 seuraa vastasi kyselyyn
Kainuun seuratoiminta Facebook- ryhmän perustaminen,
36 jäsentä ryhmässä
Tähtiseura auditoinnit			
Täahtiseura tapaamiset, palkitsemiset (KRS juhla)		
Kajaanin seurafoorumi, yhteensä 3 seurafoorumia vuonna 2019
Kajaanin urhielukampus-valmentaja tapaamiset		
Kajaanin urheilukampus- vanhempainillat		
Kajaanin urheilukampus-akatemiaverkoston tapaamiset
Kajaanin urhielukampus-lukio yhteistyötapaamiset		
Kajaanin urheilukampus- 9 luokkalaisten infot+yhteishakupäivä
YHTEENSÄ			
		
Koulutukset:
Kuntien seuraillat ja -koulutukset		
EU- sport koulutus			
Tähtiseurojen aluekoulutus			
YHTEENSÄ			
		
Tapahtumat:
Kajaanin urheilukampus- 2.asteen lukuvuoden avaus
YHTEENSÄ			
		

LIIKUNTAMATKAILU

		
Tapahtumat			
The Ruthless Raja			
Vuokatti Hiihto			
Halti Outdoor Weekend			
Kainuun Rastiviikko			
Raatteen Maraton			
Lost In Kainuu Adventure			
Kajaani Swimrun			
YHTEENSÄ			
		

ARVOSTUS JA RESURSSIT

		
Tapahtuman / koulutuksen nimi		
		
Kehittämis- ja verkostotyö:
YHTEENSÄ			
		
Tapahtumat:
Kainuun urheilugaala			
Kuntopolku yrittäjyyteen seminaarit		
YHTEENSÄ			
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