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100
Yli

jäsenyhdistystä
Jäsenyhdistystemme kautta olemme 
edistämässä hyvinvoivaa ja liikunnallista 
elämäntapaa Kainuussa.

100 %
kuntayhteistyötä 
Kainuussa
Kaikki kahdeksan Kainuun kuntaa toimivat 
yhteistyössä kanssamme edistäen lasten ja 
nuorten liikunnallista elämäntapaa aina 
varhaislapsuudesta alkaen.

7000

30 000

ihmistä vuosittain 
luontoliikuntatapahtumissamme

euroa tuloutettua
talkootoimintaa vuosittain

Tavoitamme vuosittain noin 7000 ihmistä liikuntamatkailu-
tapahtumissamme Kainuun luonnossa. Tapahtumakohtai-
sesti osallistuja liikkuu 10 – 250 km matkan edistäen 
fyysistä kuntoa ja hyvinvointia.

Tavoittelemme kainuulaisia 

koko elämän-
kulun ajalta
Tuomme esille liikunnan merkitystä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävänä tekijänä. 
Viestimme liikuntatapahtumista, -palveluista
ja -mahdollisuuksista monikanavaisesti.

Rakennamme

Ekokompassi-
ympäristö-
järjestelmää 
Minimoimme tapahtumiemme aiheuttamat 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja ohjaamme 
osallistujiemme käyttäytymistä vastuullisemmaksi.

Vahvistamme

positiivisia
ympäristö-
asenteita
Minimoimme tapahtumiemme aiheuttamat ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset ja ohjaamme osallistujiemme käyttäy-
tymistä vastuullisemmaksi.

Suosimme

lähituottajia 
ja suomalaisia 
palveluntarjoajia
Teemme vuosittain yli 200 000 € hankintoja paikallisesti
Suosimme lähituottajia ja suomalaisia palveluntarjoajia. 
Viestinnän, IT-palveluiden ja tapahtumien alihankinnoissa 
valitsemme paikallisen tuottajan, jos mahdollista.

Edistämme kainuulaisten toimijoiden taloudellista 
elinvoimaisuutta tukemalla varainhankinnassa. Tiedo-
tamme kuntia ja yhdistyksiä avustuksista ja sparraamme 
hanketoiminnassa. Vuosittain tuloutamme tapahtumien 
talkootyöstä noin 30 000 euroa paikallisille seuroille.  

Matala hierarkiamme 

edistää tasa-
vertaisuutta
Noudatamme hyvää hallintotapaa, 
lakeja ja asetuksia. Toimimme yhden-
vertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. 
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Vastuullisuusohjelma
Kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia edistämässä
Kainuun Liikunta on liikunnan aluejärjestö, jonka ydintoimintaa on kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
liikunnan avulla. Olemme liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio: kehitämme, koulutamme, vaikutamme ja 
ohjaamme, sekä järjestämme tapahtumia. Toimintamme painopistealueita ovat liikunnan edunvalvontatyö, liikunnalli-
nen elämäntapa kaikissa ikävaiheissa, seuratoiminta ja menestyvä urheilu sekä liikuntamatkailu.

Toimimme Kainuun maakunnassa. Kainuun kaikki kahdeksan kuntaa ovat jäseniämme. Sen lisäksi reilusta sadasta 
jäsenyhdistyksestämme suurin osa on urheiluseuroja. 

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu kaikkeen toimintaamme. Haluamme toimia esimerkillisesti erinomaisten toiminta-
tapojen kautta. Vastuullisuusohjelmamme on siis tae toimintamme laadusta ja suunnitelmallisuudesta. Toimiessamme 
aktiivisena organisaationa alati muuttuvassa yhteiskunnassa, velvollisuutemme on pitää katse tulevaisuudessa ja en-
nakoida muuttuvia tarpeita. 

Vastuullisuusohjelmamme perustuu kahteen ohjaavaan tavoitekokonaisuuteen. Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 
aikavälille 2016-2030 asettamat Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) muodostavat vas-
tuullisuusohjelmamme selkärangan. Omasta toiminnastamme käsin, olemme identifioineet seitsemän tavoitetta, joita 
pyrimme edistämään. Tämän lisäksi olemme huomioineet Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisölle laatiman vas-
tuullisuusohjelman tavoitteet. 

100
Yli

jäsenyhdistystä
Jäsenyhdistystemme kautta olemme 
edistämässä hyvinvoivaa ja liikunnallista 
elämäntapaa Kainuussa.

100 %
kuntayhteistyötä 
Kainuussa
Kaikki kahdeksan Kainuun kuntaa toimivat 
yhteistyössä kanssamme edistäen lasten ja 
nuorten liikunnallista elämäntapaa aina 
varhaislapsuudesta alkaen.

7000

30 000

ihmistä vuosittain 
luontoliikuntatapahtumissamme

euroa tuloutettua
talkootoimintaa vuosittain

Tavoitamme vuosittain noin 7000 ihmistä liikuntamatkailu-
tapahtumissamme Kainuun luonnossa. Tapahtumakohtai-
sesti osallistuja liikkuu 10 – 250 km matkan edistäen 
fyysistä kuntoa ja hyvinvointia.

Tavoittelemme kainuulaisia 

koko elämän-
kulun ajalta
Tuomme esille liikunnan merkitystä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävänä tekijänä. 
Viestimme liikuntatapahtumista, -palveluista
ja -mahdollisuuksista monikanavaisesti.

Rakennamme

Ekokompassi-
ympäristö-
järjestelmää 
Minimoimme tapahtumiemme aiheuttamat 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja ohjaamme 
osallistujiemme käyttäytymistä vastuullisemmaksi.

Vahvistamme

positiivisia
ympäristö-
asenteita
Minimoimme tapahtumiemme aiheuttamat ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset ja ohjaamme osallistujiemme käyttäy-
tymistä vastuullisemmaksi.

Suosimme

lähituottajia 
ja suomalaisia 
palveluntarjoajia
Teemme vuosittain yli 200 000 € hankintoja paikallisesti
Suosimme lähituottajia ja suomalaisia palveluntarjoajia. 
Viestinnän, IT-palveluiden ja tapahtumien alihankinnoissa 
valitsemme paikallisen tuottajan, jos mahdollista.

Edistämme kainuulaisten toimijoiden taloudellista 
elinvoimaisuutta tukemalla varainhankinnassa. Tiedo-
tamme kuntia ja yhdistyksiä avustuksista ja sparraamme 
hanketoiminnassa. Vuosittain tuloutamme tapahtumien 
talkootyöstä noin 30 000 euroa paikallisille seuroille.  

Matala hierarkiamme 

edistää tasa-
vertaisuutta
Noudatamme hyvää hallintotapaa, 
lakeja ja asetuksia. Toimimme yhden-
vertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. 

Seitsemän toiminnastamme käsin valittua YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka muodostavat vastuullisuusohjelmamme 
selkärangan.

Olympiakomitean urheiluyhteisölle laatima vastuullisuusohjelma.
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Vastuumme ihmisten, ympäristön 
ja talouden hyvinvoinnista
Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelma on jaettu kolmeen pääpilariin: sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen vas-
tuullisuuteen. Haluamme korostaa toimintamme vaikutusten moniulotteisuutta, minkä vuoksi lähestymme laatua ja 
vastuullisuutta holistisesti. 

Tällä hetkellä vastuullisuustekomme ja -tavoitteemme koskettavat oman toimintamme laatua. Sen lisäksi pyrimme 
askel kerrallaan vaikuttamaan myös asiakkaidemme mahdollisuuteen tehdä kestäviä, vastuullisia valintoja arjessaan. 
Tämä konkretisoituu muun muassa terveellistä elämäntapaa edistävän toimintamme, edunvalvontatyön, viestinnällisen 
vaikuttamisen sekä tapahtumien vastuullisuuden myötä. 

Maakuntamme asukasluku on noin 72 000, ja tämä väestömäärä on viimeisten vuosien aikana ollut laskusuuntai-
nen. Tämän vuoksi vastuullisuusohjelmassamme korostuu ennen kaikkea kainuulainen näkökulma: alueen elinvoimai-
suuden ylläpitäminen, fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, alueen toimijoiden edunvalvonta, sekä ainutlaatuisen 
luontomme suojeleminen. 
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 Onnistumiset 2020 Tulevaisuuden tavoitteet 2025

Seuratoiminta Toimimme seuratoiminnan kehittäjänä Kai-
nuussa. Välillisesti edistämme urheilullista 
elämäntapaa jäsenyhdistystemme kautta. 

Jokaisessa Kainuun kunnassa toimii elinvoimai-
sia urheiluseuroja, jotka tarjoavat harrastus-
mahdollisuuksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon 
periaatteet huomioiden edistäen toiminnallaan 
hyvinvointia. 

Elämänkulku
Edistämme lasten ja nuorten liikunnallista 
ja terveellistä elämäntapaa aina varhaislap-
suudesta alkaen yhteistyössä kasvatus-
alan toimijoiden kanssa, kaikissa Kainuun 
kunnissa. 

Edistämme sukupuolittumattomia näke-
myksiä liikunnan harrastamiseen ja taitojen 
kartuttamiseen. 

Tavoitamme noin 800 työikäistä ja 400 
ikäihmistä vuosittain hyvinvointitapahtu-
mien ja hyvinvointimittausten kautta.

Valtakunnalliset Liikkuvat-ohjelmat toteutuvat 
paikallistasolla. Kansalliset liikuntasuositukset 
toteutuvat yhä useamman kainuulaisen osalta.
Lapset ja nuoret pääsevät entistä enemmän lii-
kunnallisten harrastusten pariin monitoimijaisen 
yhteistyön avulla. 

Toimimme suunnitelmallisesti työikäisten työky-
vyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kainuulaiset ikäihmiset ovat fyysiseltä kunnol-
taan keskiarvoisia verrattuna muuhun Suomeen. 
Tunnemme ikäihmistemme tavan liikkua. 

Tapahtumat

 

    

Liikuntamatkailutapahtumamme ovat avoi-
mia yleisötapahtumia. Vuosittain tavoitam-
me tapahtumissamme noin 7000 ihmistä. 
Tapahtumakohtaisesti osallistuja liikkuu 10 
– 250 km matkan luontoympäristössä, mikä 
edistää hänen fyysistä hyvinvointiaan.

Palvelemme paremmin vähemmistöjä ja alie-
dustettuja ryhmiä, kuten maahanmuuttajia, 
vähävaraisia, sekä liikkumis- ja toimintaesteisiä. 
Huomioimme nämä asiakasryhmät tapahtu-
matoimintamme suunnittelussa mm. esteettö-
mien reittien, tehokkaamman markkinoinnin ja 
yhteistyön avulla.

Viestintä

   

Tuomme esille liikunnan merkitystä ter-
veyden ja hyvinvoinnin osana. Viestimme 
liikuntatapahtumista, -palveluista ja -mah-
dollisuuksista monikanavaisesti. Tavoit-
teenamme on tavoittaa kainuulaiset koko 
elämänkulun ajalta.

Viestimme tapahtumista suomeksi ja 
englanniksi, osa sivuistamme on saatavilla 
myös venäjäksi.

Edistämme tasa-arvoa osallistumalla so-
siaalisen median teemapäiviin.

Viestimme terveysturvallisuuden huomioi-
misesta liikuntatoiminnan toteuttamisessa.

Mittaamme viestintämme tavoittavuuden ja 
viestimme kanavissa, joita asiakkaamme käyt-
tävät. 

Viestintä on saavutettavuusdirektiivien mukais-
ta. 

Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa 
viestinnän keinoin. Käytämme kuvastoa, joka si-
sältää tasapuolisesti naisia ja miehiä, sekä pyrkii 
aktiivisesti laajentamaan lajikohtaisia mielikuvia 
harrastajien sukupuolijakaumasta. 

Nostamme vähemmistöjä esille. Käytämme 
kuvastoa, joka madaltaa kynnystä osallistua ta-
pahtumiimme ja edistää moninaisuutta liikunnan 
parissa.

Hallinto Organisaatiossamme on matala hierarkia, 
mikä edistää tasavertaisuutta työyhteisön 
keskuudessa.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, 
lakeja ja asetuksia.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
mukainen toiminta. 

Hallinto on läpinäkyvää ja jokainen työyhteisön 
jäsen saavuttaa helposti keskeisen päätöksen-
tekoon liittyvän informaation ja dokumentit. 

Seuraamme toimintaamme vaikuttavia laki-
muutoksia ja kehitämme toimintaamme niitä 
vastaaviksi.

Olemme perheystävällinen työpaikka ja edistäm-
me työssä jaksamista joustavien työaikajärjes-
telyjen osalta.

Sosiaalinen vastuullisuus: Kainuulaisten hyvinvointi ja terveys

Liikunta ja hyvinvointi kuuluvat kaikille. Tavoitteenamme on toimintamme ja yhteistyöverkostomme kautta lisätä kai-
nuulaisten hyvinvointia ja vahvistaa liikunnallista elämäntapaa läpi koko elämänkulun. Tämän lisäksi tavoitteenamme 
on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassamme.
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 Onnistumiset 2020 Tulevaisuuden tavoitteet 2025

Seuratoiminta Suunnitelma Olympiakomitean Keke-kout-
si -menetelmien tunnettuuden lisäämisek-
si kainuulaisten seurojen keskuudessa on 
tehty. 

Kainuulaiset urheiluseurat tuntevat Olympiako-
mitean Keke-koutsin menetelmät ja ottavat ne 
käyttöön. Edistämme treeni- ja kilpailumatkojen 
vähähiilisyyttä ja varusteiden kierrättämistä kam-
panjoinnin ja osallistamisen kautta.

Elämänkulku Ympäristökasvatus on kantava teema per-
heliikuntatapahtumissamme. Toimimme 
yhteistyössä Kainuun Jätehuoltokuntayh-
tymän Ekokympin kanssa. 

Edistämme luontoliikkumisen kautta ympäristö-
kasvatusta koulutuslaitoksissa.

Edistämme vähähiilistä työmatkaliikkumista yh-
teistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Tapahtumat

 

    

Rakennamme Ekokompassi-ympäris-
töjärjestelmää ja kehitämme tapahtu-
manjärjestämisen prosesseja niin, että 
minimoisimme tapahtumista syntyvät 
ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Keski-
tymme jätehuollon, materiaalitehokkuu-
den, asiakkaiden liikkumisen, vastuullisten 
hankintojen, sekä viestinnän ja vaikuttami-
sen tavoitteisiin. 

Olemme saaneet hyväksytyn ympäristösertifi-
kaatin alkuvuodesta 2021. Pidämme Ekokompas-
si-sertifikaatin voimassa ja tähtäämme siihen, 
että läpäisemme tähän liittyen auditoinnin kolmen 
vuoden välein. 

Käytämme digitaalisia ja uudelleen käytettäviä 
materiaaleja tapahtumien viestinnässä.

Tunnemme tapahtumiemme aiheuttaman hiilija-
lanjäljen ja asetamme tavoitteet sen pienentämi-
seksi 2030 mennessä.

Viestintä

      

Vaikutamme ympäristöasenteisiin ja 
kulutustottumuksiin sosiaalisen median 
teemapäivien kautta. Suosittelemme 
vähähiilistä liikkumista.

Toimimme datan käytön minimoimiseksi, 
mm. kiinnittämällä huomiota viestinnäs-
sä tuottamiemme videoiden määrään ja 
tarpeellisuuteen.

Kerromme läpinäkyvästi toimintamme ympäristö-
vaikutuksista hyödyntäen vakiintuneita, vertailu-
kelpoisia mittareita.

Olemme aktiivinen alueellinen vaikuttaja ympäris-
tökasvatuksen, luontoliikkumisen ja ympäristöys-
tävällisen toiminnan saralla. 

Hallinto

      

Toimiston jätehuolto ja lajittelu noudattaa 
jätelain vaatimuksia. 

Ympäristömerkintöjen, -järjestelmien ja -ohjelmi-
en osuus on kasvanut hankinnoissamme.

Minimoimme oman logistiikkamme päästöjä bio-
pohjaisen polttoaineen avulla.

Noudatamme Green Office -toimintatapoja.

Ekologinen vastuullisuus: Ympäristön kunnioittaminen Kainuusta käsin
Ymmärrämme toimintamme vaikutukset ympäristölle, ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Teemme tietoisesti 
valintoja, joilla voimme pienentää aiheuttamaamme ympäristökuormaa. Tuemme hankintapäätöksillämme liiketoimin-
taa, joka edistää ympäristön hyvinvointia.
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 Onnistumiset 2020 Tulevaisuuden tavoitteet 2025

Seuratoiminta Toimimme kainuulaisten seurojen varain-
hankinnan edunvalvojana maan sisällä. 
seuratukien hakeminen. 

Kainuulaiset seurat hyödyntävät entistä parem-
min olemassa olevia hankerahoituksia. 

Kainuun kunnat jakavat urheiluseuroille toimin-
ta-avustusta kuntalaisten hyvinvointia edistä-
vän toiminnan turvaamiseksi.

Elämänkulku Toimimme yhteistyössä organisaatioiden 
kanssa tiedottaen paikallistasolla hankera-
hoituksista ja kehittämisavustuksista, sekä 
sparraten niiden hakemisessa 

Niukkoja resursseja hyödynnetään eri toimijoi-
den välisellä yhteistyöllä ja sitä kautta toiminnan 
vaikuttavuus kasvaa.

Tunnistamme ja mittaamme vaikuttavuuden 
tunnuslukuja. 

Tapahtumat

 

    

Tuemme seurojen varainhankintaa tapah-
tumien talkootoiminnan tuloutusten kautta 
noin 30 000 eurolla vuodessa.

Yhä useammalla seuralla on mahdollisuus 
hyötyä tapahtumiemme kasvusta taloudellisesti 
talkootoiminnan tai tapahtumiin liittyvän muun 
palvelutoiminnan kautta.

Viestintä Suosimme paikallisia ja suomalaisia palve-
luntarjoajia ja yhteistyökumppaneita.

Sisäinen viestintämme on läpinäkyvää ja sitä 
kautta edistää hyvää hallintoa ja toimintatapoja.

Hallinto

      

Henkilöstöetuihimme kuuluu liikunta- ja 
hyvinvointisetelit, kouluttautumisen tukemi-
nen, sekä yksityisen työterveydenhuollon. 
Maksamme verot Suomeen ja tuemme 
seuroja lakisääteisessä kirjanpidossa.

Edistämme palveluiden turvaamista yhteis-
työverkoston kautta muuten resurssiniukal-
la alueella. 

Läpinäkyvyyden kehittäminen hallinnon osalta. 
Toimintaohjeemme ovat yhdenmukaiset vastuul-
lisuustavoitteidemme kanssa. 

Teemme suoran rahalahjoituksen vuosittain 
hyväntekeväisyyteen.  

Taloudellinen vastuullisuus: Toimintakenttänä elinvoimainen Kainuu
Pyrimme omalla toiminnallamme vahvistamaan Kainuuta elinvoimaisena toimintakenttänä. Haluamme olla rakenta-
massa maakuntaa, joka houkuttelee yrityksiä, yhdistyksiä, tapahtumia ja asukkaita. Aktiivisen tapahtumatoiminnan 
kautta lisäämme alueen näkyvyyttä, tuemme paikallisia yrityksiä, sekä edistämme mm. varainhankinnan onnistumis-
ta paikallisten toimijoiden keskuudessa. Tuemme paikallistasolla organisaatioita hankerahoitusten hakemisessa, jotta 
alueen toimijoilla olisi käytössään riittävät resurssit toiminnan kehittämiseksi.
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