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1 Toiminnan painopisteet
ja tavoitteet lukuina vuonna 2021
Kainuun Liikunnan toiminnan painopisteet ja konkreettiset toimenpiteet vuonna 2021 ovat:
1.

Liikunnan näkyvyyden, yhteisöllisyyden ja liikunta-aktiivisuuden lisääminen EYOF2021 -tapahtuman
avulla
2. Koulutustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen sekä
seurojen osaamisen edistäminen
3. Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen maakunnassa
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Toiminnan tavoitteet ovat:
- 1200 koulutuksiin osallistunutta varhaiskasvatuksesta, kouluista, seuroista sekä aikuisten liikuttajista
- 1500 hyvinvointitestattua
- 600 työhyvinvointitoimintoihin osallistunutta
henkilöä
- 9000 perheliikunta- ja harrastetapahtumiin
osallistunutta henkilöä
- 3500 aikuisten massaliikuntatapahtumiin
osallistunutta henkilöä
- keskimäärin 15 % kasvu sosiaalisen median kanavien
seuraajamäärissä ja yhteensä 28 000 seuraajaa järjestön hallinnoimissa eri sosiaalisen median kanavissa
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2 Yleistä
Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä suomalaista liikuntaa ja urheilua yhdessä valtakunnallisen toimijakentän kanssa. Alueellisesti sen toiminnan päämääränä
on edistää kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla sekä auttaa kainuulaisia urheiluseuroja niiden
toiminnan kehittämisessä. Kainuun Liikunnan toiminta
jäsentyy viiteen sisältöalueeseen: 1) Liikkuva lapsuus ja
nuoruus 2) Liikkuva aikuinen 3) Elinvoimainen seuratoiminta 4) Menestyvä huippu-urheilu 5) Liikuntamatkailu.

tissa ja Kajaanissa järjestettävissä Euroopan Nuorten
Talviolympiafestivaaleissa. Olympiateema tulee näkymään toimintavuoden aikana laajasti kainuulaisten lasten ja nuorten liikuttamisessa sekä yleisesti liikunnan
edistämisen työssä. Muita toiminnan painopisteitä toimintavuoden aikana ovat koulutustoiminnan kehittäminen entistä laajemmaksi ja vaikuttavammaksi sekä
toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen koko maakunnassa.

Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaa vuosille 2018-2021
laadittu strategia. Strategiassa korostuvat maakunnalliset tarpeet ja odotukset sekä näköpiirissä olevat
toimintaympäristön muutokset. Toimintasuunnitelman
sisältöalueiden toteutuksessa näkyvät vahvasti strategiset kärkivalinnat sekä strategian kärkiä läpileikkaavat
teemat. Kainuun Liikunnan toiminta pohjaa laaja-alaiseen liikunnan edistämiseen. Järjestön tehtävänä on
parantaa seurojen edellytyksiä liikuttaa ihmisiä ja luoda
menestyvää urheilua sekä aktivoida liikuntaan organisoidun liikunnan ulkopuolella olevia ihmisiä. Toimintavuoden aikana päivitetään Kainuun Liikunnan strategia
tuleville vuosille.

Toimintavuoden aikana keskitytään myös Kajaanissa
tapahtuvan urheiluakatemiatoiminnan kehittämiseen
yläkoulusta ammattikorkeakouluun. Tapahtumien osalta edistetään niiden ympäristövastuullisuutta Ekosport
Kainuu -hankkeen avulla. Tarkoituksena on vähentää
tapahtumien ja Kainuun Liikunnan perustoiminnan ympäristökuormitusta sekä hankkia toiminnalle Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Työhyvinvointitoimintoja
kehitetään hyödyntämällä liikunnan aluejärjestöjen yhteistä Buusti360-ohjelmaa.

Toimintavuonna 2021 toiminnan pääpainotus on strategian mukaisesti lapsissa ja nuorissa. Kainuun Liikunta
toimii käytännön pääjärjestäjänä 11.-18.12.2021 Vuoka-

Toimintavuotta tulee leimaamaan koronaviruspandemia, joka lisää epävarmuutta ja riskejä etenkin tapahtumatoimintaan. Tähän varaudutaan suunnittelemalla
tapahtumien toteutukseen erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joista käytäntöön laitetaan aina vallitsevaan tilanteeseen parhaiten sopiva toimintatapa.
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3 Strategia 2018-2021
Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun
kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.
Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, kainuulaiset urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Jäseniä on yhteensä 106.

Avoimuus
Aktiivisuus
Innovatiivisuus

Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun
maakuntaa ja kaikki kahdeksan kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja
Suomussalmi).

1.
2.
3.
4.
5.

Missiomme:

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

Visiomme:

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

Toimintaamme ohjaavat arvot:
Kumppanuus

Strategiset kärkivalinnat:
Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa
Palvelumuotoilu
Osaaminen ja innostus
Maakunnallinen yhteistyö
Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat

Strategian kärkiä läpileikkaavat teemat:
Digitaalisuus
Kokeilukulttuuri
Kumppanuus
Luontoliikunta

Strategian päivitys

Toimintavuoden aikana päivitetään Kainuun Liikunnan
strategia. Strategiatyössä osallistetaan laajasti Kainuun
Liikunnan jäsenyhteisöjä sekä sidosryhmiä.

4 Toiminnan painopisteet
4.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus
Liikkuvaa lapsuutta ja nuoruutta tuetaan kohdistamalla
toimenpiteitä niille tahoille, jotka tavoittavat lähtökohtaisesti koko ikäluokan kuten varhaiskasvatus-, koulu- ja
opiskelijatoimijoille. Kainuun Liikunta on osaltaan edistämässä valtakunnallisten Liikkuvat -ohjelmaperheen ja
harrastamisen Suomen mallin maakunnallista ja paikallista toteutumista.
Vanhempien liikuntatietoisuutta lisätään erilaisten tapahtumien, perheohjausten ja vanhempainiltojen yhteydessä. Lisäksi toiminnassa edistetään soveltavaa
liikuntaa tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Toimintavuoden aikana olympiakasvatus nivotaan vahvaksi sisällölliseksi teemaksi lasten ja nuorten toimenpiteisiin huipentuen joulukuussa 2021 Vuokatissa järjestettäviin EYOF-kisoihin.

Perheliikunta
Syksyllä 2021 järjestetään maakunnallinen Vuokatti on
Road -perheliikuntakiertue, jonka avulla edistetään vanhempien liikuntatietoisuutta. Teemana ovat olympiakasvatuksen arvot, ja tapahtumakiertueella korostetaan
vastuullisuutta, reilu peli -henkeä, iloa, osallistumista ja

6

yrittämistä, yhdessä tekemistä, ystävyyttä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä kunnioitusta. Tavoitteena on,
että kiertueella on 2500 osallistujaa. Tapahtumakiertueella huomioidaan myös vammaiset tai toimintarajoitteiset lapset ja nuoret.
Vuokatin vaelluksen yhteydessä toteutetaan erityisesti
alle kouluikäisille suunnattu perhevaellus yhteistyössä
Kainuun ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on 500
osallistujaa. Uutena perheliikuntatapahtumana suunnitellaan ja pilotoidaan lapsiperheille suunnattua Lost in
Kainuu -perheliikuntaseikkailua.
Kainuun Liikunta osallistuu elokuussa 2021 Linnanvirta-puistojuhlaan. Tapahtuma järjestetään Kajaaninjoen
ja Rauniolinnan ympäristössä jo kuudennen kerran ja sen
odotetaan keräävän jälleen yli 5000 kajaanilaista jokirantaan. Kainuun Liikunta on mukana Lasten Linnanvirrassa lauantaina uudistetulla Rauniolinnan seikkailu -pelillä.
Seikkailupeli sijoittuu Rauniolinnaan ja peli tullaan suunnittelemaan siten, että peliin voi osallistua koko perheen
voimin iästä ja kunnosta riippumatta. Kainuun Liikunnan
tapahtumapisteelle asetetaan kävijätavoitteeksi tuhat
seikkailijaa. Lisäksi toimintavuoden aikana osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin.
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Lasten ja nuorten liikunnallisen
elämäntavan edistäminen

Lisää liikettä toiselle asteelle

Liikkuva varhaiskasvatus
Kainuun alueelta laskentatavan mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on mukana 90-100 prosenttia varhaiskasvatusyksiköistä. Tavoitteena on auttaa varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään varhaiskasvatuspäivän
liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen. Lisäksi edistetään verkostomaista työtapaa paikallisesti ja alueellisesti yli hallintokuntien.
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa mukana oleville kunnille ja toimintayksiköille tarjotaan sparrausta kehittämistyön tueksi. Tavoitteena on 30 sparraustilaisuutta toimintavuoden aikana. Yksiköitä aktivoidaan nykytilan arvioinnin
täyttämiseen ja tavoitteena on, että 80 prosenttia Kainuun
alueen yksiköistä on täyttänyt arvioinnin. Varhaiskasvatuksen esimiehiä sparrataan ohjelmatyön johtamisessa. Lisäksi kuntia kannustetaan liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa
ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.
Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi kootaan paikallisia ja alueellisia varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoja sekä edistetään hallintokuntien välistä yhteistyötä. Yhteistyössä muiden liikunnan aluejärjestöjen
kanssa järjestetään webinaareja ja maakunnallisia käytännönläheisiä liikuntaseminaareja yhteistyössä eri tahojen
kanssa. Koulutusten yhteydessä tuodaan esille varhaiskasvatuksen henkilöstölle lapsen päivittäisen liikkumisen tärkeys sekä motoristen taitojen puheeksi ottaminen lapsen
varhaiskasvatuskeskusteluiden yhteydessä.

Liikkuva ja harrastava peruskoulu
Kainuun alueelta Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana
kaikki perusopetuksen koulut. Tavoitteena on tukea Liikkuva koulu -kehittämistoiminnan jatkumista sekä harrastamisen mahdollisuuksien edistämistä osana Liikkuva koulu
-kokonaisuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää lasten ja
nuorten fyysistä aktiivisuutta osana koulupäivää. Perusopetusikäisten uudet fyysisen aktiivisuuden suositukset
julkaistaan helmikuussa 2021. Tavoitteena on kohdentaa
paikallisia toimenpiteitä uudet suositukset huomioiden
sekä edistää koulu- ja harrastustoimijoiden tietoisuutta
suositusten sisällöistä.
Liikkuva koulu -toiminnan ja harrastamisen edistämiseksi
järjestetään alueellisia ja maakunnallisia koulutoimijoiden
ja järjestötoimijoiden verkostotapaamisia. Tavoitteena yhteistyön edistäminen ja toisilta oppiminen. Innostamme urheiluseuroja mukaan lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen ja kouluyhteistyön kehittämiseen.
Kannustamme kouluja nykytilan arviointien täyttämiseen.
Tavoitteena on, että 80 prosenttia Kainuun alueen kouluista
täyttää arvioinnin. Lisäksi toteutamme kahdeksan Hyvinvoinnin vuosikello -työpajaa osana Liikkuva koulu kehittämistyötä.

Kainuun alueen toisen ja korkea-asteen oppilaitoksista 75
prosenttia on rekisteröitynyt mukaan Liikkuva opiskelu
-toimintaan. Tavoitteena on tukea oppilaitoksia kehittämistyössä sekä edistää hyvien toimintamallien jakamista verkostotyön avulla. Oppilaitoksille tarjotaan sparrausta sekä
erilaisia työpajoja toiminnan kehittämiseksi sekä opiskelijoiden päivittäisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.
Paikallisen Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toiminnan tukemiseksi liikunnan aluejärjestöt hakevat yhteisesti Lisää liikettä varhaiskasvatukseen,
perusopetukseen ja toiselle asteelle sekä peruskouluikäisten liikunnan harrastusmahdollisuuksien edistämiseen
aluetasolla hankerahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen hallinnoijana toimii Hämeen Liikunta ja Urheilu
ry.
Liikunnan edistämistyötä tehdään yhteistyössä liikunnan
aluejärjestöjen henkilöstön ja oman toimen ohella toimivien
kouluttajien ja tapahtumatoteuttajien kanssa. Tärkeimpiä
sidosryhmiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Liikkuvat–ohjelmat, Likes, kuntien eri hallintokunnat, Olympiakomitea, urheiluseurat sekä media. Yhteistyötä tehdään myös useiden muiden maakunnallisten ja
valtakunnallisten järjestöjen kanssa.

Maakunnallinen olympiakiertue
alakouluikäisille
Syksyllä 2021 järjestetään alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu maakunnallinen olympiateemainen
liikuntakiertue, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisten
urheiluseurojen sekä muiden liikuntatoimintaa järjestävien
yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Kiertueella on mukana
kainuulaisia nykyisiä ja entisiä huippu-urheilijoita. Kiertueen yhteydessä myös perusopetuksen opettajien olympiakasvatustietoutta vahvistetaan sekä jaetaan materiaalia
olympiakasvatuksen toteuttamisesta monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kiertueen tavoitteena on edistää
maakunnallista yhteisöllisyyttä pitkien etäisyyksien maakunnassa.

Koe olympialaiset livenä -päivä
Joulukuussa EYOF2021-tapahtumaviikolla kaikki Kainuun perusopetuksen 5.-6.-luokkalaiset (noin tuhat lasta) kuljetetaan yhdeksi päiväksi katsomaan kilpailutapahtumia Sotkamoon. Tavoitteena on motivoida lapsia
liikkumaan sekä kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan
tarjoamalla heille ainutlaatuisia kokemuksia kansainvälisestä suurtapahtumasta. Vierailun aikana koululaiset
pääsevät seuraamaan kilpailuja, syövät lounasta kilpailuravintolassa ja tapaavat suomalaisen joukkueen urheilijoita ja valmentajia.

Digitaalinen liikkumiskampanja
9.-luokkalaisille
Yläkouluikäisten aktivoimiseksi järjestetään Kainuun
alueen 9.-luokkalaisille (noin 700 nuorta) perusopetuksen
kanssa yhteistyössä olympiateemainen liikkumiskampanja.
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Tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntäen luoda kilpailu,
jossa koululuokat kisailevat kuukauden ajan päivittäisen
liikkumisen määrää keräten. Voittajaluokka opettajansa
kanssa saavat viettää VIP-päivän joulukuun EYOF-kisoihin, jossa he tutustuvat kilpailuun kulissien takana,
tapaavat EOC:n johdon ja Suomen Olympiakomitean henkilöitä, seuraavat kilpailua ja tapaavat suomalaisen joukkueen urheilijoita ja valmentajia. Kampanjan tarkoituksena on aktivoida nuoria vapaa-ajan liikuntaan, erityisesti
koulumatkoihin, ja tarjota tietoa liikunnan positiivisista
terveysvaikutuksista. Lisäksi kampanja edistää nuorten
sosiaalista osallisuutta ja yhteisöä.

Nuorten hyvinvointiohjaus
Toimintavuoden aikana jatketaan Kainuun ammattiopistolle vakinaistunutta opiskelijoiden matalan kynnyksen

hyvinvointiohjausta. Hyvinvointiohjauksen tavoitteena
on opiskelijan asettamien omien tavoitteiden mukaisesti
ja tukea esimerkiksi stressin ja väsymyksen hallinnassa,
tukea painon pudottamisessa ja elintapamuutoksissa,
valmentaa ravitsemus- ja liikunta-asioissa sekä sparrata
arjessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Valtti-toiminta
Suomen vammaisurheilu- ja liikunta, VAU ry:n Valtti-toiminnan tavoitteena on edistää 6–23-vuotiaiden erityistä
tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia henkilökohtaisen Valtti-ohjaajan avulla. Kainuun
Liikunta koordinoi maakunnallisesti Valtti-toimintaa.
Valtti-ohjaajina toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulun
liikunnanohjaajaopiskelijat. Tavoitteena on saada mukaan kymmenen lasta ja nuorta.

4.2 Liikkuva aikuinen
Kainuun Liikunta on alueen liikunnallisen elämäntavan
asiantuntija, joka edistää liikuntaa tukevia ja kehittäviä
päätöksiä sekä lisää aikuisväestön tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Kainuun Liikunta on
terveyttä edistävien tahojen yhteistyön lisääjä ja verkostojen kutoja. Toimintavuoden painopistealueita ovat
työikäisten työhyvinvointipalveluiden kehittäminen, verkostotyön laajentaminen sekä aikuisväestön terveellisten ja liikunnallisten elintapojen edistäminen.

Liikuttava Suomi
Liikuttava Suomi -hankkeella tehdään työtä liikunnallisen
elämäntavan edistämiseksi yhteistyössä Liikkuva aikuinen –ohjelman kanssa. Hanke edistää liikunnan aluejärjestön terveysliikunnan kehittäjän välityksellä alueellisesti Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteiden Liikkuva
työelämä sekä Liikuntaneuvonnan palveluketju -kokonaisuuksien mukaisten toimenpiteiden toteutumista.
Hankkeen aikana tuodaan esille eri asiointiyhteyksissä
Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteet ja toteutetaan
ohjelmaa alueilla, kunnissa, työyhteisöissä ja yhdistyksissä. Tavoitteena on hakea uusia toteutusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia myös muualta kuin liikunnan toimialalta.

Työhyvinvointipalvelut
Buusti360 on liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen liikunta- ja hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa
tukea, työkaluja ja toimivia käytäntöjä liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon työyhteisöissä. Kainuun
Liikunta tarjoaa työhyvinvointipalveluita Buusti360-ohjelman kautta Kainuun alueella. Toimintavuoden pääpainopisteitä ovat uusien palveluiden käyttöönotto valtakunnallisesti, kaupallisen yhteistyön laajentaminen sekä
viestintä/webinaarisarjojen kehittäminen. Toimintavuoden tavoitteena on pystyä kasvattamaan asiakaskuntaa
sekä kehittämään eri palveluita asiakasyrityksille.
Työhyvinvointipalveluiden kehittäminen on yksi tärkeimmistä painopistealueista toimintavuoden aikana. Toimin-
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taympäristön muuttuessa on kauden aikana mahdollista panostaa entistä enemmän yhteistyökumppaneiden
kanssa toteutettavien palveluiden kehittämiseen. Niin
Kajaanin ammattikorkeakoulun kuin muiden liikunnan
aluejärjestöjen kanssa tehtävät suunnitelmat työhyvinvointipalveluiden kehittämiseksi auttavat saamaan
tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa ja työyhteisöläheisempää toimintaa. Kainuun Liikunta edistää työyhteisöliikunnan hyvien käytäntöjen käyttöönottoa työpaikoilla osallistumalla aktiivisesti työelämäverkostoihin
Kainuussa sekä valtakunnallisesti.

Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertue
Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertue on vakiintunut
pysyväksi ja kuntien toivomaksi toiminnaksi, jonka sisältöä pyritään kehittämään jatkossa entistä asiakasystävällisemmäksi. Kiertueen tavoitteena on herätellä kainuulaista työikäistä väestöä entistä enemmän huolehtimaan
aktiivisesta elämäntavasta sekä terveellisestä ravitsemuksesta. Kiertue toteutetaan loppusyksyllä 2021. Kiertueen tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden testauttaa
kuntonsa hikoilematta ja hengästymättä. Tapahtumassa
toteutetaan maksuttomat kehon kuntoindeksi -testit.
Oma kehon kuntoindeksi selviää hikoilematta, hengästymättä ja arkivaatteissa. Kuntotestien jälkeen jokainen
osallistuja saa yhteenvedon kuntotestien tuloksista. Kainuun kuntien lisäksi kiertueen järjestelyissä ovat mukana
myös Kainuun Sote, kansanterveysjärjestöt sekä paikalliset toimijat.

Ikäihmisten liikunta
Kainuulaisen väestön ikärakenne muuttuu tulevaisuudessa entistä iäkkäämmäksi, jolloin kohderyhmän merkitys liikunnan edistämisessä kasvaa entisestään. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelma on
ollut merkittävässä roolissa lisäämässä sekä tuomassa
uusia toimintatapoja kainuulaisten ikäihmisten liikuttamiseen. Yhdessä Ikäinstituutin sekä Kainuun kuntien
kanssa Kainuun Liikunta kehittää alueellisesti ikäihmis-
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ten liikuntaa, toimintatapoja sekä ideoi uusia tapoja
liikuttaa.
Toimintavuoden aikana tavoitteena on etsiä uusia
avauksia ja mahdollisuuksia ikäihmisten liikkeen lisäämiseen. Teemme valtakunnallisesti yhteistyötä
Ikäinstituutin kanssa sekä pyrimme tekemään yhteistyötä pilottien avulla. Osana yhteistyöpohdintaa on
ikäihmisten liikuntaneuvonta. Samalla aloitetaan seurojen innostaminen ikäihmisten liikunnan lisäämiseen.
Keväällä 2021 järjestetään perinteinen ikäihmisen
Kunnon kevätpäivä –liikuntatapahtuma Kajaanissa
yhdessä Kainuun kuntien kanssa. Tapahtumassa on
tarjolla monenlaisia ikäihmisille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Osaamisen lisääminen
Kainuun Liikunta kouluttaa terveysliikuntaosaajia Kainuussa VOK- sekä Tervetuloa liikuttajaksi -koulutusten kautta. Liikkujan apteekki -koulutukset jatkuvat

myös toimintavuoden aikana. Työyhteisöille suunnattuja Aktiivisempi Arki -koulutuksia järjestetään työyhteisöjen lisäksi myös toisen asteen oppilaitoksissa.
Ikäihmisten liikuttamiseen tarjotaan vertaisohjaajien ideapäivää sekä Virikkeitä ikääntyvien liikuntaan
-koulutuksia. Koulutustoiminnan kehittäminen ja sen
vaikuttavuuden lisääminen ovat työhyvinvointitoimintojen ohella yksi aikuisliikunnan toiminnan painopisteistä tulevalla toimintavuodella.

Verkosto- ja kuntayhteistyö
Kainuun Liikunta jatkaa toimintavuoden aikana tiivistä
yhteistyötä kaikkien Kainuun kuntien kanssa. Erilaiset
tapahtumat ja koulutukset ovat iso osa terveysliikunnan edistämistä Kainuussa. Liikuntaneuvonnan palveluketjujen sekä HYTE-työn tekeminen yhteistyössä kuntien ja Kainuun Sote -kuntayhtymän kanssa
tuottaa tulevaisuudessa entistä parempia palveluja
kuntalaisille. Tulevan toimintavuoden aikana pyritään
lisäämään vuoropuhelua ja yhteistyötä Kainuun Soten
kanssa elintapaneuvontatyön laajentamiseksi Kainuussa.

4.3 Elinvoimainen seuratoiminta
Kainuun Liikunta on alueen urheiluseurojen kumppani, kehittäjä ja edunvalvoja. Sen tehtävänä on lisätä
urheiluseurojen osaamista koulutusten avulla sekä
varmistaa seuratyön arvostuksen ja seurojen toimintaedellytysten säilyminen kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi Kainuun Liikunnan tehtävänä on auttaa alueen urheiluseuroja
toimintaresurssien hankkimisessa sekä tiedottaa
seurakenttää koskevista ajankohtaisista teemoista.

Osaamisen lisääminen
Kainuun kunnissa pidettävien seurailtojen tarkoituksena on lisätä pienillä paikkakunnilla urheiluseurojen,
järjestöjen, kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden
välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Kuntien seuraillat
toteutetaan jälleen syksyn 2021 aikana, jolloin seurailtojen ohjelmassa on lisäksi seurojen informointia
marras-joulukuussa haettavasta opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuesta. Tavoitteena on, että
Kainuusta haetaan aktiivisesti seuratukea, ja myös
pienistä kunnista tulisi hakemuksia. Kainuun Liikunta
on mukana seuratuen lausuntotyöryhmässä sekä arvioimassa ja lausumassa yhteistyössä muiden alueiden seurakehittäjien kanssa saapuneita hakemuksia.
Kainuun Liikunnan seurakehittäjä antaa tukensa seuroille seuratuen hakuvaiheessa antamalla mahdollisia
korjausehdotuksia hakemuksiin ennen niiden lopullista jättämistä.
Kainuun Liikunta on laatinut vuodelle 2021 uudenlaisen
koulutusten vuosikellon, joka tuo koulutustoimintaan
merkittävästi lisää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tarkoituksena on, että seurojen osaamisen

ja kehittämisen tarpeet sekä tarjottavat koulutukset
kohtaavat entistä paremmin tulevaisuudessa niin
ajankohdallisesti kuin sisällöllisestikin. Koulutusten
suunnittelussa hyödynnetään määräajoin toteutettavaa seurakyselyä sekä seurataan jatkuvasti vallitsevia trendejä niin uusien lajien kuin muun liikunta-alan
osaamisen näkökulmasta.
Kajaanin urheilukampus -hankkeen kautta akatemiassa lajivalmennusta järjestäville seuroille järjestetään laaja seuratoiminnan kehittämisen prosessikoulutus, jonka osioista osa on avoimia koulutuksia koko
kainuulaiselle seurakentälle.

Seuratoiminnan resurssit ja seurafoorumit
Kainuun Liikunta etsii aktiivisesti rahoituskanavia,
joista seurat voivat hakea resursseja toimintansa
kehittämiseen. Vaikutamme aktiivisesti alueellisista
kehittämisrahoista vastaaviin toimijoihin urheiluseurojen toimintaympäristöjen kehittämisen huomioimiseksi. Lisäksi olemme aktiivisia toimijoita kuntiin päin,
jotta seurojen toiminnan tukeminen huomioidaan kunnallisessa päätöksenteossa. Aktiivinen tiedottaminen
rahoituskanavista sekä rahoitushakemusten laatimisessa auttaminen ovat Kainuun Liikunnan tärkeitä seuratoiminnan peruspalveluita. Kainuun Liikunta
tukee alueen seuroja myös järjestämiensä liikunnan
massatapahtumien kautta tarjoamalla niissä lukuisan
määrän erilaisia järjestelytehtäviä, joista maksetaan
järjestelykorvaus.

KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA 2021

9

Kainuun Liikunta koordinoi Kajaanin seurafoorumin toimintaa ja kehittämistä. Seurafoorumi kokoontuu 3-4
kuukauden välein. Seurafoorumin tavoitteena on lisätä
kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua.
Seurafoorumi toimii myös osaltaan seurojen keskinäisen verkostoitumisen kanavana. Aiheet seurafoorumiin
ja tarkoituksenmukaisiin pop-up -kehittämistyöryhmiin
nousevat seurojen ja Kajaanin kaupungin tarpeista. Myös
muita Kainuun kuntia kannustetaan kehittämään ja lisäämää yhteistyötä paikallisten seurojen ja kunnan välillä
esimerkiksi yhdistys- tai seurafoorumitoiminnan keinoin.

Harrastemessut
Kainuun Liikunta vastaa Kajaanissa vuosittain pidettävien Harrastemessujen ja Villiinny Keväästä -tapahtuman järjestelyistä ja kehittämisestä. Syksyisin pidettävien Harrastemessujen kävijätavoitteena vuodelle 2021
on 2500 osallistujaa ja 30 toimintaansa esittelevää urheiluseuraa ja yhdistystä. Kolme kertaa Kajaanihallin
ympäristössä ja yhden kerran virtuaalisesti järjestetty
Villiinny Keväästä -tapahtuma on vakiinnuttanut paikansa liikunnallisena kevään avauksena Kajaanissa. Tapahtuman tavoitteena vuonna 2021 on kerätä 1500 osallistujaa ja 30 toimintaan esittelevää urheiluseuraa ja muuta
yhdistystä. Molemmat tapahtumat toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä Kajaanin kaupungin sekä urheiluseurojen ja
muiden liikunnan harrastamista edistävien yhdistysten
kanssa.

Yleinen seuratoiminnan kehittäminen
Keväällä 2021 toteutetaan kaikkia kainuulaisia liikuntaja urheiluseuroja koskeva seurakysely. Kyselyllä kartoitetaan muun muassa seurojen koulutustarpeita sekä
toiveita aluejärjestöyhteistyölle. Kyselyssä on tarkoituksena käyttää valtaosin vuonna 2019 toteutetun kyselyn
kysymyspatteristoa, jotta tiettyjä osa-alueita ja niiden
kehittymistä voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä.
Kysely lähetetään kaikille kainuulaisille seuroille maalis-huhtikuun aikana.
Kainuun Liikunnan jäsenkirjeen tuottamista jatketaan
ja kehitetään toimintavuotena. Jäsenkirje ilmestyy 3-4
kertaa vuodessa, ja siinä esitellään jäsentarjouksia ja jäsenetuja sekä tiedotetaan seuroja seurakentän ajankohtaisista asioista. Jäsenkirje on suunnattu nimenomaan
jäseninä oleville urheiluseuroille ja harrasteyhdistyksille,
ja se sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa kuin järjestön
laajemmalla jakelulla lähetettävä sähköinen uutiskirje.
Kainuun Liikunta hallinnoi Kainuun seuratoiminta -Facebook-ryhmää, joka toimii nopeana tiedotus- ja keskustelukanavana kainuulaisille seuratoimijoille. Ryhmän
tarkoituksena on tarjota keskustelualusta kainuulaisten
seurojen väliselle vuoropuhelulle. Ryhmässä voi tiedottaa esimerkiksi 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 kump-
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panuus, avoimuus, aktiivisuus ja innovatiivisuus. Käytännössä ryhmä toimii innostavana alustana, kokemusten
vaihtamisen paikkana ja kumppanuuksien muodostajana.

Tähtiseurat
Kainuun Liikunta on aktiivisesti mukana Olympiakomitean Tähtiseura-verkostossa ja jakaa Olympiakomitealta
tulevaa ja Tähtiseuroille tarkoitettua materiaalia eteenpäin. Seurafoorumissa ja kuntien seurailloissa esitellään
Tähtiseura-verkkopalvelua, joka on maksuton, helppokäyttöinen ja konkreettinen työkalu seurojen kehittämiseen ja laatutyöhön kaikille seuroille, myös sellaisille,
jotka eivät ole vielä Tähtiseuroja tai hakemassa Tähtiseuraksi. Kainuun Liikunnan seurakehittäjä on mukana kainuulaisia seuroja koskevissa auditoinneissa, jo olemassa
olevien Tähtiseurojen, mutta myös uusien Tähtiseurojen
auditoinneissa. Auditointi tapahtuu ensin sähköisesti
verkkopalvelun kautta ja päättyy auditointitilaisuuteen,
jonka kokoonkutsujana on lajiliiton seurakehittäjä. Aluejärjestön seurakehittäjä toimii työparina ja toisena auditoijana tilaisuudessa. Tavoitteena on saada vuoden 2021
aikana neljä uutta seuraa Tähtiseura-prosessiin mukaan.

Vastuullisuus urheiluseuratoiminnassa
Vastuullisuus on yksi seuratoiminnan kehittämisen tulevien vuosien painopisteistä. Toimintavuoden aikana
keskitytään erityisesti seurojen ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden kehittämiseen kouluttamalla tapahtumia
järjestäviä urheiluseuroja ympäristövastuulliseen seuratoimintaan ja tapahtumanjärjestämiseen. Kouluttaminen
ja tiedotustyö tehdään Kainuun Liikunnan vuonna 2020
käynnistyneen Ekosport Kainuu -hankkeen kautta.

Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit
seuratoiminnan tukemisessa
Vuokatissa ja Kajaanissa 11.-18.12.2021 järjestettävät Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit näkyvät vahvasti
myös kainuulaisen seuratoiminnan kehittämistyössä.
Tapahtuman ja siihen liittyvän kansainvälisyyden avulla
seuratoimintaan pyritään saamaan mukaan uusia aktiivisia nuoria toimijoita. Tapahtuman yhteydessä järjestettäviin kansainvälisiin nuorten valmentajien seminaariin,
nuorten urheilun medialeiriin sekä liikunnan opiskelijoiden talvikouluun rekrytoidaan mukaan myös kainuulaisia
nuoria toimijoita.

Avoimet ovet -hanke
Avoimet ovet -hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Hankkeen aikana tehdään
verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja
hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut
hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja
koulutustarjonta. Lisäksi hankkeen aikana pilottiseurat
käyvät läpi Avoimet ovet -kehittämisohjelman. Prosessin
tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenki-
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löiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös
Avoimet ovet -seurakäsikirja.
Avoimet ovet -hanke on Paralympiakomitean koordinoima yhteistyössä 11 liikunnan aluejärjestön ja kuuden lajiliiton kanssa toteuttama hanke, jota rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikunnan aluejärjestöt
järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka
edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla
alueellaan.
Pilottiseuroille etsitään kehittämiskumppani, joka voi
olla esimerkiksi aluejärjestön tai lajiliiton seurakehittäjä, kunnan erityisliikunnanohjaaja tai muu vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan parissa toiminut hen-

kilö. Ajatuksena on, että seurat pääsevät oppimaan
toisiltaan yli lajirajojen. Mukana on urheiluseuroja,
joissa on jo ollut toimintaa, ja ne voivat sparrata niitä,
jotka ovat vielä lähtökuopissa. Tavoite on saada Kainuusta mukaan 2-3 pilottiseuraa.

Kainuun Urheilugaala
Kainuun Urheilugaala järjestetään vuonna 2021 11.
kerran. Kainuun Urheilugaalassa juhlistetaan vuonna
2020 menestyneitä kainuulaisia urheilijoita, valmentajien panosta ja tukijoukkojen merkitystä sekä muistellaan menneen urheiluvuoden sykähdyttävimpiä
hetkiä. Vuonna 2021 Kainuun Urheilugaala järjestetään perjantaina 22.1.2021. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan virtuaalinen Kainuun Urheilugaala samana ajankohtana, mikäli koronapandemiatilanne ei salli
gaalan järjestämistä perinteisin keinoin.

4.4 Menestyvä urheilu
Kainuun Liikunta on osaltaan vaikuttamassa siihen,
että kainuulaiset sekä Kainuussa asuvat ja harjoittelevat urheilijat menestyvät kansallisilla ja kansainvälisillä kilpakentillä. Kainuun Liikunta keskittyy etenkin
nuorten urheilijoiden uran ja urheiluedellytysten tukemiseen ja kehittämiseen.

Urheilijanpolun tukeminen
Toimintavuoden aikana järjestetään 3-4 Kasva urheilijaksi -leiriä, jotka käynnistettiin uudelleen syksyllä
2020. Leirit on tarkoitettu 13-15-vuotiaille aktiivisesti
seuratoiminnassa urheileville lapsille ja nuorille. Leirien tarkoitus on tutustuttaa nuoret monipuoliseen
kilpaurheilumaiseen harjoitteluun ja leiritykseen sekä
synnyttää urheilevien nuorten välille uusia ystävyyssuhteita yli lajirajojen. Päätavoitteena on tukea urheilijan yksilöllistä kehittymistä urheilijan polulla.
Urheiluakatemiatoiminta ja urheilijanpolun tukeminen
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian Kajaanin toimintaa. Koordinointiin sisältyy
seura-oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja tavoitteellisen urheilijan polun luominen Kajaaniin yhteistyössä lajivalmennuksesta vastaavien seurojen ja
oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on myös yläkoulun
osalta lisätä lajivalmennusta järjestävien seurojen ja
liikuntaluokkien välistä yhteistyötä ja sitä kautta kehittää kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymisiä.

Kajaanin urheilukampus –urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun
kehittämishanke
Kainuun Liikunta toimii hallinnoijana ja päätoteuttajana tammikuussa 2020 alkaneessa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on kehittää
edelleen alueellista akatemiatoimintaa Kajaanissa.
Hankkeen keskiössä on Kajaanin urheilukampuksen

ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyön vahvistaminen ja liikunnanohjaajakoulutuksen valmennusopintojen integroiminen osaksi Kajaanin akatemiatoimintaa. Hankkeen aikana luodaan yhteistyömalli
valmennuksen koulutuksen ja Kajaanin akatemiatoiminnan lajivalmennuksen välille. Hankkeessa viedään
läpi Kajaanin akatemiatoiminnassa mukana oleville
urheiluseuroille seurakehittämisprosessi, joka nostaa
paitsi akatemiatoiminnan niin myös perusseuratoiminnan laatua Kajaanissa.
Hankkeen lähtökohtana on hyödyntää entistä tehokkaammin alueemme erinomaiset harjoittelupuitteet,
laadukas koulutus ja työelämälähtöinen opiskelu.
Hankkeen tärkeänä tavoitteena on luoda urheiluakatemian Kajaanin toiminnalle oma brändi ja sitä kautta
vahvistaa Kajaanin urheilumyönteistä imagoa. Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan brändäys ja imagon
nosto vaativat myös tavoitteellista ja pitkäjänteistä
laadun kehittämistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena on
kehittää akatemiatoiminnan laatua vastaamaan sitä
kuvaa, joka akatemiatoiminnasta annetaan ulospäin.
Laatutyöhön liittyy toiminnan jatkuva arviointi, jonka
työvälineenä käytetään hankkeen aikana luotavaa
akatemiatoiminnan kriteeristöä. Kriteeristön avulla
arvioidaan ja selvitetään akatemiatoiminnan tasoa ja
laatua, mutta myös osaamisen ja kehittämisen tarpeita, jotta toimijoille osataan tarjota tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia lisäkoulutuksia.

Barents Urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen toimintamalli, joka kohdistuu 15–25-vuotiaisiin nuoriin. Suomen osalta toiminnasta on vastannut Barents Urheilu ry, jossa jäseninä ovat Kainuun
Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan
Liikunta ry. Toimintavuonna Barents Urheilun toiminta
organisoituu uudelleen, sillä sen hallinnointi ja kehittäminen siirtyy Lapin Liikunta ry:n vastuulle. Toimintaa

KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA 2021

11

tulee ohjaamaan Barents Urheilun alajaosto, jossa ovat
edelleen edustettuina kaikki kolme liikunnan aluejärjestöä.

EYOF-tapahtuma 11.-18.12.2021
Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit näkyvät toi-

mintavuoden aikana vahvasti urheiluakatemiatoiminnassa ja tavoitteena on, että kisoihin saadaan Kainuusta
mukaan mahdollisimman monta edustajaa Suomen kisajoukkueeseen. Tapahtuma nostaa osaltaan huippu-urheilun arvostusta Kainuussa ja luo unelmia kainuulaisille
nuorille urheilijan aluille.

4.5 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
laajasti kainuulaisia sekä muualta tulevia kuntoliikkujia
tapahtumien ja niihin liittyvän valmistautumisen kautta.

Nuorten Euroopan Talviolympiafestivaalit
2021 (EYOF 2021 Vuokatti)
Kainuun Liikunta toimii pääjärjestäjänä vuoden 2021
EYOF-tapahtumassa. Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit jouduttiin siirtämään COVID-19 -pandemian
vuoksi helmikuulta 2021 joulukuulle 2021. Uusi ajankohta tulee olemaan 11.-18.12.2021. Suurin osa tehdyistä
järjestelyistä voidaan siirtää vajaalla vuodella eteenpäin
uuteen ajankohtaan, ja vuosi sitten muodostettu kisaorganisaatio pysyy entisellään.
Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit on Euroopan Olympiakomiteoiden luoma ja kansainvälisen Olympiakomitean suojeluksessa kahden vuoden välein järjestettävä
kilpailutapahtuma eurooppalaisille nuorille urheilijoille.
Kisojen päänäyttämönä toimii Vuokatti, jossa kisataan
suurin osa lajeista. Kisoihin voivat osallistua lajista riippuen 14-18-vuotiaat urheilijat. Euroopan maista 48 on vahvistanut osallistumisensa, ja kisoihin odotetaan yhteensä
noin 2000 osallistujaa. Vuokatissa kilpaillaan kuudessa
lajissa tyttöjen ja poikien sarjoissa: alppihiihdossa, ampumahiihdossa, lumilautailussa, maastohiihdossa, short
trackissa ja taitoluistelussa. Jääkiekko-ottelut mitellään
Kajaanissa, ja mäkihypyn sekä yhdistetyn mestaruudet
ratkotaan Lahdessa.
EYOF on ainoa merkittävä multisport-tapahtuma, joka
on luotu suoraan Euroopan parhaille nuorille urheilijoille.
Vuokatissa vuonna 2001 järjestetyt Euroopan Nuorten
Olympiapäivät olivat pitkään Kainuun alueen merkittävin
urheilutapahtuma ja edelleen inspiraation lähde monille vapaaehtoisille. Urheilun suurtapahtumien myötä eri
organisaatioiden tapahtumaosaaminen lisääntyy merkittävästi ja urheiluseuratoiminta saa uutta virtaa, mikä
on tavoitteena myös nyt järjestettävässä EYOF-tapahtumassa.
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EYOF-tapahtuma järjestetään Euroopan Olympiakomiteoiden visiolla ”nuoret ovat tulevaisuus”. Rakentamalla
tapahtuma yhdessä nuorten kanssa, saadaan seuratoimintaan mukaan merkittävä määrä uusia nuoria vapaaehtoisia.
- EYOF tukee liikuntaa ja urheilua ja innostaa nuoria liikunnalliseen elämäntapaan
- Olympia-aatteiden noudattaminen edistää ystävyyden, reilun pelin ja suvaitsevaisuuden henkeä
- Tapahtuma mahdollistaa nuorten tapaamisen lähes
50 Euroopan maasta, mikä edistää Euroopan yhtenäisyyttä
- EYOF on mahtava tilaisuus sadoille vapaaehtoisille kartuttaa suurtapahtuman järjestelykokemuksia,
kehittää heidän taitojaan ja tavata ihmisiä muista Euroopan maista
Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalien www-sivut
löytyvät osoitteesta www.eyof2021.fi

Liikunnan massatapahtumat ja
liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Toimintavuoden aikana tapahtumien tuotteistamisessa
ja kehittämisessä keskiössä on COVID-19 -ajasta taloudellisesti selviäminen. Tulevan vuoden tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että ne voidaan tarvittaessa
järjestää myös tietyin koronaan liittyvin rajoituksin ja turvallisesti. COVID-19 -pandemian takia osallistujien saaminen tapahtumiin on kaikin puolin epävarmaa, ja niin ollen
tiedottaminen ja tapahtumien tehokas markkinointi on
entistäkin tärkeämpää.
Toimintavuoden aikana tullaan käynnistämään uusi
maantiepyöräilytapahtuma Vuokattiin Tour de Kainuu
-hankkeen rahoituksella. Hankkeessa tuotteistetaan
Sotkamo-Vuokatti(-Kajaani) alueelle myös uusia maasto- ja maantiepyöräilyreittejä.
Kainuun Liikunta tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä liikuntamatkailun edistämiseksi Kainuussa. Liikuntamatkailu on merkittävä osa maakunnan mainetyötä, ja sillä
on suuria aluetaloudellisia sekä kainuulaisten hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
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Kainuun Liikunnan vuonna 2021 järjestämät liikunnan massatapahtumat ovat:

moiminen, asiakkaiden yksityisautoilun vähentäminen, hankintojen vastuullisuus sekä vaikuttaminen ja
viestintä.

Vuokatti Hiihto 20.3.2021
Ekosport Kainuu -hankkeen rahoittajia ovat Euroopan
tavoite 1500 hiihtäjää
aluekehitysrahasto, Kajaanin kaupunki, Sotkamon
Uusi pyöräilytapahtuma (nimi avoin) 3.7.2021
kunta, Suomussalmen kunta sekä Kainuun jätehuollon
tavoite 600 pyöräilijää
kuntayhtymä Ekokymppi.
Kajaani Swimrun 14.8.2021
Ympäristövastuullinen tapahtumanjärtavoite 150 osallistujaa
Vuokatin Vaellus 4.9.2021
jestäminen -koulutussarja
tavoite 1500 osallistujaa 		
Osana ympäristövastuullisuustyötä ja Ekosport Kai(sis. perhevaellus)
nuu -hanketta Kainuun Liikunta järjesti kolmesta kouLost in Kainuu Adventure 9.-12.9.2021		
lutuspäivästä muodostuvan koulutussarjan syksyn
tavoite 220 joukkuetta (n. 600 hlöä)
2020 aikana. Lähiopetustunteja osallistujaa kohden
EYOF 2021 Vuokatti 11.-18.12.2021		
kertyi yhteensä 21. Osallistujia koulutuskertaa kohden
tavoite 48 maata, 2200 osallistujaa
oli keskimäärin 20. Osallistujat edustivat tasaisesti
Omien tapahtumien lisäksi Kainuun Liikunta on muka- liikunnan, kulttuurin ja oppimisen kenttää. Osallistujia
na sopimuksellisesti Suomussalmen Raatteen Mara- tuli Kajaanista, Sotkamosta, Paltamosta, Hyrynsaltonin ja The Ruthless Rajan sekä Kainuun Rastiviikon melta sekä Kuhmosta. Kainuun koulutussarjan oppimarkkinoinnissa ja järjestelyissä. Lisäksi Kainuun Lii- mistavoitteet olivat:
kunta on erillisellä sopimuksella mukana Ristijärven - ymmärtää ympäristövastuullisuuden merkitys ja
kiireellisyys
kevään 2021 SM-hiihtojen järjestelyissä.
- kasvattaa osaamista ympäristövastuullisten tapahtumien järjestämisessä
Ympäristövastuullisuus tapahtumanjärjestämisessä
Kainuun Liikunta järjestää vuosittain liikuntamatkai- - vahvistaa tapahtuman suunnitteluvaiheessa vaadittavaa osaamista
lutapahtumia, jotka tuovat alueelle elinvoimaisuutta,
turisteja ja näkyvyyttä. Tapahtumista aiheutuu kui- - lisätä ymmärrystä viestinnän ja markkinoinnin
hyödyntämisestä ympäristövastuullisuuden totenkin kohtalainen rasite ympäristölle. Merkittävimteutumiseksi
piä aiheuttajia ovat yksityisautoilu, energiankäyttö,
tarjoilut ja jätteet. Tämän vuoksi yksi tapahtumatoi- - ymmärtää yhteistyön, viestinnän ja kävijäkokemuksen merkitys kehitettäessä tapahtuman ymminnan kehittämisen painopistealue on ympäristö- ja
päristövastuullista vaikuttavuutta ja tuloksia
ilmastovastuullisuus.
Meneillään olevan Ekosport Kainuu -hankkeen myötä rakennamme ympäristövastuullisen tapahtumanjärjestämisen prosessin ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään
muiden kainuulaisten tapahtumanjärjestäjien osaamista ympäristövastuullisuudessa koulutusten kautta. Edistämme ympäristövastuullisia toimintatapoja
tapahtumien rajapinnassa muun muassa digitaalisia
ratkaisuja, palvelumuotoilua ja vaikuttamisviestintää
hyödyntäen.
Rakentaessamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, keskitymme vaikuttavuudeltaan merkittäviin
kehityskohtiin. Näitä tapahtumatuotannossa ovat:
jätteiden lajittelun kehittäminen ja jätemäärän mini-

Tour de Kainuu -pyöräilyn
kehittämishanke
Tour de Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama pyöräilyn kehittämishanke, jossa käynnistetään uusi maantiepyöräilyn kuntotapahtuma Vuokattiin sekä suunnitellaan
ja tuotteistetaan maasto- ja maantiepyöräilyreittejä
pääasiassa Sotkamo-Vuokatti alueelle. Lisäksi hankkeessa luodaan Lost in Kainuu Adventure -seikkailu-urheilutapahtuman yhteyteen uusi kansainvälinen
48 tunnin sarja, jolla haetaan jäsenyyttä Euroopan
laajuiseen seikkailu-urheilutapahtumien kisasarjaan.

KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTA- JA TALOUS-SUUNNITELMA 2021

13

5 Alueellinen vaikuttaminen
Maakunnallinen yhteistyö

Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti
Kainuu-ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on saada
liikunta hyvinvoinnin edistäjänä ja positiivisen Kainuu-kuvan luojana konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija terveyteen ja hyvinvointiin
sekä aluekehitykseen liittyvissä työryhmissä. Lisäksi
Kainuun Liikunta toimii aktiivisesti eri verkostoissa Kainuuseen suuntautuvan liikuntamatkailun edistämiseksi
sekä liikunnan ja liikuntamatkailun näkymiseksi maakunnan matkailu- ja elinkeinostrategioissa. Kainuun Liikunta
on mukana Kainuun järjestöfoorumissa, jonka toiminta
laajenee vuoden 2021 aikana perustettavaksi Kainuun
Järjestöasiain neuvottelukunnaksi.
Kainuun Liikunta on aktiivinen vaikuttaja sekä urheiluseurojen ja muiden vapaa-ajan käyttäjäryhmien viestinviejä liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä asioissa.
Lähiajan haasteena on Kainuun liikuntapaikkojen ikääntyminen ja niiden kunnostamiseen liittyvä rahoitus.

Kuntayhteistyö
Kainuun Liikunnan tavoitteena on varmistaa, että liikuntalainsäädökset tulevat huomioiduksi kuntien toiminnassa, ja kunnat huomioivat päätöksenteossaan urheiluseurojen toiminnan sekä liikuntamahdollisuuksien tärkeyden
terveyden edistämisessä. Toimintavuoden aikana jatketaan Kainuun Liikunnan ja kuntien liikunnanviranhaltijoiden tiivistä yhteistyötä sekä vieraillaan kunnissa tapaamassa kuntapäättäjiä. Aktiivisen yhteydenpidon ja
vaikuttamisen kautta pyritään samaan liikunta näkyväksi
osaksi kuntien strategioita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmia.
Kainuun Liikunta edistää toimintavuoden aikana seura-

ja yhdistysfoorumien syntymistä niissä kunnissa, joissa
foorumi-tyyppistä yhteistyöelintä ei vielä ole olemassa.
Lisäksi vaikuttamistyössä isossa roolissa ovat keväällä
järjestettävät kuntavaalit, joissa Kainuun Liikunta nostaa
esille liikunnan merkitystä niin puolueiden kuin yksittäisten ehdokkaidenkin vaaliohjelmissa ja -teemoissa.

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunta on Vuokatin urheiluopiston taustalla toimivan Vuokatin säätiön taustayhteisö kahdella hallituspaikalla ja vaikuttaa säätiön hallituksessa urheiluopiston
toiminnan linjauksiin maakunnan liikuntaväen tarpeet
huomioiden. Kainuun Liikunta tekee aktiivista yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kainuun ammattiopiston kanssa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy
entisestään vuoden 2021 EYOF-kisojen tiimoilta, joissa
oppilaitosten opiskelijoilla on merkittävä rooli ja vastuu
tapahtuman järjestelyissä.
Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimii Pohjois-Suomen
AVI:n alueellisen liikuntaneuvoston puheenjohtajana,
mikä mahdollistaa vaikuttamisen liikuntatoiminnan alueellisen kehittämiseen sekä ajankohtaisen informaation
kulun AVI:n ja Kainuun kuntien välillä muun muassa liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä asioissa.
Kainuun Liikunta on mukana moniammatillisessa erityislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena on
tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja eri 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.
Verkosto kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa.

6 Valtakunnallinen ja
kansainvälinen yhteistyö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdään yhteistyötä liikunnan aluejärjestöjen ja ministeriön molempien
allekirjoittaman Yhteinen maali -asiakirjan pohjalta. Asiakirjaan kirjatut tavoitteet koskevat Kainuun Liikunnan
kaikkia toimialoja sekä vaikuttamistyötä.

Olympiakomitea-yhteistyö

Kainuun Liikunta tekee Suomen Olympiakomitean kanssa yhteistyötä erityisesti yhdessä muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa tapauskohtaisesti esiin nousevien
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tarpeiden pohjalta. Yhteinen tekeminen liittyy jatkossa
etenkin yleiseen yhteiskunnalliseen liikunnan ja urheilun
vaikuttamistyöhön sekä seuratoiminnan ja urheilijan polun kehittämiseen.

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä etenkin liikunnan valtakunnallisessa ja alueellisessa
vaikuttamistyössä sekä aluejärjestöjen yhteisissä hankkeissa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan myös muun muassa eri toimialojen koulutustoiminnan kehittämisessä. Toi-
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mintavuoden aikana käynnistetään todennäköisesti
uuden aluejärjestöjen yhteisen kansan liikuttamiseen
keskittyvän järjestön toiminta.

Liikkuvat-ohjelmaperhe
Liikkuvat-ohjelmat ovat valtakunnallisten liikunnan
edistämisohjelmien kokonaisuus, joiden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe -,
Liikkuva varhaiskasvatus -, Liikkuva koulu -, Liikkuva
opiskelu -, Liikkuva aikuinen - ja Ikiliikkuja-ohjelmat.
Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kainuun Liikunta on edistämässä ohjelmien maakunnallista ja paikallista toteutumista.

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija ja kehittäjä kansainvälisessä massahiihtojen Euroloppet-sarjassa,
johon Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta
toimii uudelleen organisoituvassa Barents Urheilussa.
Kainuun Liikunnan tapahtumapäällikkö toimii aktiivisesti kansainvälisessä vammaishiihdossa TD–tehtävissä, mikä tuo osaamista ja asiantuntijuutta järjestön
vammaisliikuntatoiminnan kehittämiseen. Toimintavuoden aikana kansainvälistä yhteistyötä tehdään
erityisen paljon muun muassa Euroopan Olympiakomitean kanssa vuoden 2021 EYOF-tapahtuman tiimoilta.

7 Viestintä
Toimintavuoden aikana jatketaan Kainuun Liikunnan brändin vahvistamista positiivisella, aktiivisella,
avoimella ja monikanavaisella viestinnällä. Viestinnän
tavoitteena on sekä Kainuun Liikunnan että jäsenyhteisöjen toiminnan tunnettuuden lisääminen ja kainuulaisen osaamisen esille tuominen. Lisäksi viestinnällä
halutaan edistää liikunnallista elämäntapaa ja tuoda
esiin osaamista, kumppanuutta, maakunnallisuutta,
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä liikunnan asiantuntijuutta.
Kainuun Liikunnan viestintäkanavat vuonna 2021
ovat Kainuun Liikunnan nettisivut, Facebook-sivu,
Instagram- ja Twitter-tilit sekä 11 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Kainuun Liikunta ylläpitää myös
Kainuun liikuntatapahtumat -Facebook-sivua, jossa
ilmoitetaan seurojen ja järjestöjen tulevista liikunnallisista tapahtumista ja tempauksista. Lisäksi Kainuun
Liikunta on ylläpitäjänä Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian Facebook- ja Instagram-tileillä sekä nettisivuilla.
Kaikissa kanavissa tuotetaan laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Tavoitteena on kaikissa sosiaalisen median kanavissa
seuraajamäärien kasvattaminen vuosittain vähintään
10 prosentilla.
Lisäksi mediatiedotteita laaditaan tulevista ja menneistä tapahtumista sekä merkittävistä Kainuun Liikunnan muuta toimintaa koskevista muutoksista,
uutuuksista ja uutisista. Kainuun Sanomien kanssa

jatketaan yhteistyötä, jossa alueen järjestötoimijat
(Kainuun Liikunta, MLL, 4H ja Kainuun Nuotta) saavat
kukin kerran kuukaudessa viikonvaihteen lehdessä sivun mittaisen artikkelitilan oman järjestönsä ja jäsentensä toiminnasta kertomiseen.
Markkinointia tehdään myös esitteillä, julisteilla ja
maksetuilla lehtimainoksilla, jotka tuotetaan mainostoimistossa, jotta visuaalinen ilme on yhdenmukainen
kanavasta ja viestijästä riippumatta, ja viestinnän ulkoasu on ulospäin yhtenäinen ja linjakas. Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunnan toiminnasta teetetään
laadukas esittelyvideo, jota hyödynnetään järjestön
esittelyssä niin verkkosivuilla kuin erilaissa seminaareissa, koulutuksissa ja yhteistyökumppanien hankinnassa.
Massatapahtumien viestintää ja markkinointia tehdään Kainuun Liikunnan kanavien lisäksi Endurance
Kainuun ja Halti Outdoor Weekendin nettisivuilla ja
somekanavissa sekä Kajaani SwimRunin ja Raatteen
Maratonin somekanavissa. Massatapahtumien viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on osallistujien
saaminen, nuorekkaan ja eteenpäin pyrkivän tapahtumanjärjestäjän imagon luominen, Kainuun luonnon
ja luontomatkailukohteiden esille tuominen sekä Kainuuseen kohdistuvan liikuntamatkailun ja outdoor-liikunnan ja -urheilun edistäminen. Monikanavaisen
viestinnän kautta edistetään vastuullisuus- ja yhdenvertaisuustyömme asettamia painopisteitä.
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8 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kainuun Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä
ohjaa vuonna 2020 päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Päivitetyssä suunnitelmassa kehittämisen painopisteiksi on nostettu
1) Yhdenvertaisuuden huomioiminen Kainuun Liikunnan
hallinnossa
2) Taloudellisen yhdenvertaisuuden edistäminen kainuulaisessa liikunnassa ja urheilussa
3) Urheilun yleisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen

Valittujen painopisteiden kehittämiseksi tehtävät toimenpiteet on kirjattu tarkemmin järjestön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. Toimintavuoden painopisteenä on etenkin yhdenvertaisuuden huomioiminen
Kainuun Liikunnan hallinnossa, sillä strategiatyön myötä
on luontevaa kehittää vuoropuhelua henkilöstön, hallituksen ja jäsenistön välillä. Myös tyttöurheilun nostaminen
esille etenkin EYOF-tapahtuman myötä on tärkeä osa tasa-arvon edistämistä.

9 Vastuullisuus
Kainuun Liikunta on laatinut vuoden 2020 aikana vastuullisuusohjelman aikavälille 2021-2025. Kainuun Liikunnan
vastuullisuusohjelman tavoitteet rakentuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämän lisäksi vastuullisuusohjelmassa on huomioitu Suomen Olympiakomitean koko
urheiluyhteisöä koskevan vastuullisuusohjelman painopisteet.
Näistä lähtökohdista Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelmassa korostuvat teot sosiaalisen hyvinvoinnin, taloudellisen elinvoimaisuuden sekä ympäristön- ja ilmastonsuojelun kannalta. Ohjelman tarkoitus on ohjata koko
organisaation toimintaa. Vastuullisuusohjelman myötä
pyrimme varmistamamaan toiminnan laadun. Lisäksi

haluamme kertoa läpinäkyvästi toimintamme kehittymisestä ja pyrkimyksestämme rakentaa vastuullisempaa
yhteiskuntaa. Vastuullisuusohjelman myötä haluamme
innostaa myös muita Kainuun alueen ja kansallisen urheilukentän toimijoita kiinnittämään huomiota sosiaaliseen,
taloudelliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen.
Vastuullisuusohjelmassa asetamme lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet seuraaville osa-alueille:
1) Kainuulaisten hyvinvointi ja terveys
2) Elinvoimainen Kainuu
3) Ympäristön ja ilmaston kunnioittaminen

10 Resurssit
Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla
panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Toiminnassa keskeisessä roolissa on työntekijöiden välinen
yhteistyö. Yhteisellä suunnittelulla ja yhteisillä koko taloa
koskevilla tavoitteilla luodaan vahvaa yhdessä tekemisen
henkeä ja kulttuuria. Positiivinen tekemisen meininki taataan panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä
viihtymiseen.
Kainuun Liikunnalla on vakinaisessa työsuhteessa kuusi
henkilöä sekä kaksi hanketyöntekijää määräaikaisessa
työsuhteessa. Lisäksi Kainuun Liikunnalle työskentelee
vuoden aikana 1-2 osa-aikaista työntekijää. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön
työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen. Henkilöstöllä on
liikuntaetu, ja lisäksi järjestetään vuosittain kaksi liikun-
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ta- ja kehittämispäivää. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti, mutta siihen suhtaudutaan kannustavasti.
Toiminnassa suurimman haasteen aiheuttaa Kainuun
talousalueen pienuus sekä taloudellisissa resursseissa
että asukasmäärissä. Tämä tarkoittaa käytännön työssä
sitä, että valtionavulla tehtävän perustoiminnan lisäksi
järjestön on oltava äärimmäisen aktiivinen hanketoimija vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Tämä puolestaan
aiheuttaa kokopäiväisesti toimiville työntekijöille työnkuvan pirstaloitumista ja välissä kohtuuttoman suurta
hallinnollisen työn määrää. Toisaalta esimerkiksi Kainuun
koulujen tai urheiluseurojen suhteellisen pieni määrä
mahdollistaa sen, että koulujen ja seurojen kanssa tehtävät prosessit ovat pelkkiä mentorointeja pidempiä ja syvällisempiä. Näin ollen työssä korostuvat määrien sijaan
laatutekijät.
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11 Talous
Talousarviossa ovat mukana toimintasuunnitelmaa tehdessä haetut hankkeet,
jotka toteutuvat rahoituksen saadessaan.

KAINUUN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2021
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Osanottomaksut
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

Budj. 2021
1 829 000
144 555
1 973 555

Budj. 2020
504 300
38 200
542 500

Tot. 2019
247 894
37 008
284 902

KULUT		
Henkilöstökulut
-559 699
-520 966
Poistot
-8 500
0
Vuokra- (ja vastike) kulut
-248 700
-46 950
Ulkopuoliset palvelut
-853 701
-160 400
Matka- ja majoituskulut
-1 026 510
-313 070
Materiaalikulut
-249 690
-209 650
Urheilija- ja valmentajatuet
0
0
Muut toimintakulut
-387 220
-74 984
Kulut yhteensä
-3 334 020
-1 326 020
Tuotto-/kulujäämä
-1 360 465
-783 520
Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä
-1 360 465
-783 520

-404 797
-8 496
-33 367
-150 245
-77 213
-20 746
0
-84 979
-779 844
-494 942
-494 942

VARAINHANKINTA		
Tuotot
183 300
89 800
Kulut
-22 000
-2 000
Varainhankinta yhteensä
161 300
87 800
Tuotto-kulujäämä
-1 199 165
-695 720

88 369
-1 575
86 794
-408 148

SIJOITUS- JA RAH. TOIMINTA		
Tuotot
500
Kulut
-50
Sijoitus- ja rah. toiminta yhteensä
450
Tuotto-kulujäämä
-1 198 715

559
-330
229
-407 919

20
-120
-100
-695 820

YLEISAVUSTUKSET		
OKM toiminta-avustus
220 000
220 000
OKM erityisavustukset
354 060
386 000
Muut avustukset
0
15 500
EU-hankeavustukset
634 742
102 820
Yleisavustukset yhteensä
1 208 802
708 820
Varausten lisäys tai vähennys		
		
TILIKAUDEN TULOS
10 087
13 000
TUOTOT
KULUT
YHTEENSÄ

3 344 157
-3 334 070
10 087

1 339 140
-1 326 140
13 000

210 500
85 000
33 933
71 244
400 677
-7 242
772 932
-780 174
-7 242
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