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1 Katsaus toimintavuoteen
Kainuun Liikunnan toimintavuosi 2020 oli haastava. 
Toiminnaltaan normaalin alkuvuoden jälkeen koronavi-
ruspandemia saavutti Suomen, ja saman tien jouduim-
me perumaan maaliskuulta sekä Vuokatti Hiihdon että 
Barents Winter Games -tapahtuman. Barents Winter 
Gamesien peruuntumisesta selvittiin taloudellisesti lop-
pujen lopuksi pienin vaurioin, mutta tapahtuman eteen 
tehty suuri työ valui hukkaan, koska tapahtumalle ei 
löytynyt enää uutta mahdollista järjestämisajankohtaa 
tulevina vuosina. Vuokatti Hiihdon vaikutukset taloudel-
lisella puolelle olivat huomattavasti Barents Winter Ga-
mesia merkittävämmät.

Kevään jälkeen Kainuun Liikunnassa sopeuduttiin no-
peasti uuteen tilanteeseen ja siirryttiin etätyöhön. Seu-
rojen kanssa käytiin tiivistä vuoropuhelua koronan vai-
kutuksista ja seuroja autettiin erilaisissa tilanteeseen 
liittyvissä kysymyksissä parhaan mukaan. Vuokatti 
Hiihdon, koulutusten sekä muiden pienempien tapah-
tumien peruuntumisen vuoksi alkukesästä toteutettiin 
myös henkilöstön osittaiset lomautukset, joilla turvat-
tiin järjestön talous loppuvuodelle.

Kesälomien jälkeen toiminnassa palattiin hetkeksi 
normaalimmalle tasolle, ja onneksi syksyn tapahtumista 
sekä Lost in Kainuu että Halti Outdoor Weekend ehdittiin 

järjestää ennen pandemian toisen aallon vahvistumista. 
Muiden tapahtumien, kuten Harrastemessujen kohdalla 
hyödynnettiin ansiokkaasti videoiden muodossa toteu-
tettuja virtuaalisia tapahtumanjärjestämisen muotoja. 

Loppusyksystä pandemian kiihtymisen myötä teh-
tiin päätös EYOF-tapahtuman siirtämisestä uuteen 
ajankohtaan 11.-18.12.2021. Tapahtuman järjestelyitä 
jatkettiin koko ajan normaalisti, vaikka uusi ajankohta 
aiheuttaakin lisätyötä sekä -kustannuksia. Syksyn ai-
kana käynnistettiin myös ympäristövastuullisen tapah-
tumanjärjestämisen kehittämishanke, Ekosport Kainuu, 
joka lähti käyntiin vauhdilla ja sai myös merkittävää 
kansallista huomiota. Hankepuolella kehittämistyötä 
jatkettiin Kajaanin Urheilukampus -hankkeessa, jossa 
keskityttiin mm. akatemiaseurojen, Kainuun Liikunnan 
ja akatemiaoppilaitosten yhteistyön syventämiseen 
sekä valtakunnallisten Liikkuvat-ohjelmien paikallisen 
toiminnan tukemisessa.

Haasteellisesta toimintavuodesta huolimatta onnis-
tuimme toimimaan strategiamme osoittamassa suun-
nassa, ja vuoden aikana järjestölle luotiin liikunnan alue-
järjestöjen etulinjassa myös uusi vastuullisuusohjelma. 
Henkilöstölle iso kiitos venymisestä ja uusien menetel-
mien nopeasta käyttöönotosta toimintavuoden aikana!
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2 Tulevaisuuden näkymät
Kainuun Liikunnan näkymät kuluvalle vuodelle ovat 
kahtalaiset. Toisaalta toiminta on pandemian kes-
kellä vakiintunut, ja hyvät käytänteet kehittämis- ja 
koulutustyöhän ovat löytyneet ja käytössä. Toisaalta 
taas tapahtumatoimintaan liittyy isoja epävarmuus-
tekijöitä, jotka heijastuvat myös järjestön talouteen. 
Nyt tilanteeseen osataan kuitenkin varautua, ja ta-
pahtumien tuotannossa edetään sen mukaan riskit 
huomioiden. 

Toimintavuoden 2021 aikana tulossa ovat kunta-
vaalit, joissa liikuntaa tehdään näkyväksi. EYOF-tee-
ma näkyy järjestön toiminnassa eri toimialoilla koko 
vuoden ja huipentuu joulukuussa järjestettävään ta-
pahtumaan. Heinäkuun 2021 alussa tavoitteena on 
käynnistää Vuokatissa uusi maantiepyöräilytapah-
tuma. Lisäksi toimintavuoden ajan työstetään jär-
jestön uutta strategiaa yhdessä hallituksen kanssa 
jäseniä ja sidosryhmiä kuullen ja sitouttaen.
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3 Toiminta vuonna 2020

3.1 Liikunnallinen elämäntapa – lapset, nuoret ja perheet
Lasten ja nuorten liikunnassa päämääränä on kainuu-
laisen lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden edistä-
minen. Tavoitteena on, että liikkuminen on kiinteä osa 
esimerkiksi varhaiskasvatus- ja koulupäivän toimintoja, 
ja kainuulainen lapsi ja nuori saa kasvaa ja kehittyä toi-
mintaympäristössä, joka kannustaa monipuoliseen fyysi-
seen aktiivisuuteen varhaiskasvatuksessa, koulussa kuin 
vapaa-ajallakin harrastustoiminnan parissa. Perheen ja 
muun lähiympäristön merkitys liikunnallisen elämäntavan 
syntymisessä on keskeinen.

Kehittämis- ja verkostotyö
Lasten ja nuorten liikunnan edistämistyö rakentuu vah-
vasti kumppanuuksien ympärille. Kainuun Liikunta on 
aktiivinen verkostotoimija ollen mukana niin paikallisissa 
kuin maakunnallisissa verkostoissa. Nämä verkostot ovat 
monitoimijaisia ja -sisältöisiä, joissa kohdataan lapsen ja 
nuoren kanssa eri yhteyksissä toimivia muita tahoja, ku-
ten kunta-, sote- sekä maakunnallisia ja paikallisia yhdis-
tystoimijoita. Kainuun Liikunta koordinoi maakunnallista 
Liikkuva koulu -verkostoa sekä soveltavan liikunnan Valt-
ti-toimintaa.

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on kehittämis-
työtä. Erilliset kehittämishankerahoitukset syventävät ja 
luovat sisällöllisiä painotuksia yleiselle kehittämistoimin-
nalle. 

Osaaminen ja innostus
Toimijoiden osaaminen ja innostuminen liikkumisen edis-
tämisessä vaikuttavat haluun toteuttaa liikuntaa luonteva-
na osana arjen käytänteitä. Koulutukset ovat vuorovaiku-
tuksellisia prosesseja, ja ne rakentuvat aina kohderyhmän 
omaan tarpeeseen, heidän kehittämistyötään tukien. 
Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä neljä (4) lä-
hikoulutustilaisuutta ja kaksi (2) verkkokoulutusta. Koulu-
tuksiin osallistui yhteensä 68 henkilöä. Koulutusten lisäksi 
osaaminen kehittyy myös erilaisissa sparraustilanteissa, 
joissa yhdessä keskustellen löydetään uusia näkökulmia 
oman toiminnan tueksi. Toimintavuoden aikana korostui 
muuten kuin perinteisen koulutustoiminnan kautta toteu-
tettu osaamisen edistäminen.

Perheiden kohtaaminen
Perheitä kohdataan pääasiassa erilaissa liikuntatapahtu-
missa, joiden tavoitteena on liikkumisen ilon lisäksi van-
hempien liikuntatietoisuuden lisääminen. Perheliikuntata-
pahtumissa kannustetaan perheitä yhdessä tekemiseen, 
omaehtoiseen arkiliikuntaan sekä oman paikkakunnan 
lähiliikunta-alueiden hyödyntämiseen.

Perhevaellus
Perhevaellus toteutettiin perinteisesti elokuussa osana 
Halti Outdoor Weekendiä. Toiminnallinen vaellus järjes-

tettiin Vuokatin alamaastossa yhteistyössä Kainuun am-
mattiopiston matkailualan opiskelijoiden kanssa. Perhe-
vaellus järjestettiin olympia-teemalla. Perhevaellus kokosi 
yhteensä 130 osallistujaa.

Kunnossa EKOina -liikuntakiertue
Toimintavuoden lopussa marraskuussa toteutettiin maa-
kunnallinen liikuntakiertue, joka kokosi yhteen perheil-
le suunnatun Saa hyppiä! -kiertueen sekä Korpikansa 
Seikkailee -kuntomittaukset. Perheliikuntatapahtuma 
toteutettiin Kainuun Ekokympin kanssa yhteistyössä ym-
päristövastuullisuuden teeman näkökulmasta. Perheet 
pääsivät ulkotapahtuman toiminnallisilla rasteilla teke-
mään erilaisia liikuntatehtäviä sekä lajitteluun liittyviä toi-
minnallisia tehtäviä. Seitsemässä kunnassa toteutettuihin 
perheliikuntatapahtumiin osallistui yhteensä 250 osallis-
tujaa. Kainuun Osuuspankit lahjoittivat kaikille lapsiosal-
listujille tapahtumassa heijastimet.

Soveltava liikunta
Kainuun Liikunta koordinoi maakunnallisesti Suomen 
paralympiakomitean valtakunnallisesti toteuttamaa 
Valtti-toimintaa. Valtti-toiminnan tavoitteena on löytää 
6–23-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuo-
rille liikuntaharrastus Valtin eli henkilökohtaisen liikun-
takaverin ja harrastuksen pariin saattajan kanssa. Valtit 
järjestävät ohjattavilleen neljä liikunnan lajikokeilukertaa, 
joiden avulla mieluinen harrastus pyritään löytämään.

Valtti-toiminnassa oli Kainuusta mukana viisi lasta. 
Valtti-ohjaajina toimivat Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kahdeksan liikunnanohjaajaopiskelijaa. Valtti-toiminta on 
vakiintunut osaksi Kainuun Liikunnan perustoimintaa.

Muita soveltavan liikunnan verkostotilaisuuksia oli yh-
teensä viisi (5), ja niihin osallistui yhteensä 37 henkilöä.

Hanketoiminta

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa - yhteistyö ja verkos-
tot lapsen liikkumisen edistäjinä -kehittämishanke 

Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Liikkuva lapsi var-
haiskasvatuksessa -hankkeen tavoitteena on valtakun-
nallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikalli-
nen edistäminen, alueellisen ja paikallisen verkostotyön 
edistäminen, varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen vah-
vistaminen sekä uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehit-
täminen varhaiskasvattajien tueksi.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman 
paikallinen edistäminen 
Kainuussa yksikkömäärien pohjalta tarkasteltuna voidaan 
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan rekisteröitymisen 
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olevan 100 %, joten Kainuun alueella toimenpiteet kes-
kittyvät ohjelman toteuttamisen tukemiseen. Toimin-
tavuoden aikana pidettiin kaksi (2) työyhteisötasoista 
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman esittelytilaisuutta 
sekä kolme (3) Pienten askelten -perehdytystilaisuut-
ta. Lisäksi toteutettiin neljä (4) päiväkotien johtajien ta-
paamista sekä kymmenen (10) kunta- tai yksikkötason 
sparraustilaisuutta. Lisäksi pidettiin yksi kuntakoh-
tainen, koko henkilöstölle suunnattu työpaja teemalla 
Vasuperusteinen liikunta. Sparrasimme kahden kun-
nan varhaiskasvatushankkeen suunnittelua. Yhteensä 
erilaisia sparraus- ja kehittämistilaisuuksia on ollut 21, 
ja niihin on osallistunut yhteensä 165 henkilöä.

Alueellisen ja paikallisen verkostotyön edistäminen
Toimintavuoden aikana olemme olleet aktiivisesti mu-
kana kahden kunnan kuntakohtaisissa varhaiskasva-
tusverkoston tapaamisissa sekä olleet sparraamassa 
kolmannen kuntakohtaisen verkoston syntymistä. Yh-
teensä verkostotapaamisia on ollut neljä (4), joihin on 
osallistunut 52 henkilöä.

Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta 
koulupäiviin -kehittämishanke
Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin 
-kehittämishanke on liikunnan aluejärjestöjen yhteinen 
valtakunnallinen kehittämishanke, jossa tavoitteena on 
tukea toisen asteen Liikkuva opiskelu - ja perusope-
tuksen Liikkuva koulu -toimintaa paikallistasolla sekä 
harrastamisen edellytyksiä. 

Aktiivisuutta toisen asteen opiskelupäiviin
Kainuun alueen toisen ja korkea-asteen oppilaitoksista 
75 % (6/8) on rekisteröitynyt mukaan Liikkuva opiskelu 
-ohjelmaan. Toimintavuoden aikana toteutettiin kah-
deksan (8) Liikkuva opiskelu -verkostotilaisuutta sekä 
yhdeksän (9) Liikkuva opiskelu -mentorointitilaisuutta 
paikallisen ja alueellisen Liikkuva opiskelu -kehittämis-
työn tukemiseksi.

Kainuun Liikunta toteutti yhteistyössä Kainuun am-
mattiopiston kanssa Hyvinvointivirtaa-teemapäivän, 
johon osallistui yhteensä 400 opiskelijaa. Kainuun 
Liikunta teki tapahtumassa kuntomittauksia, joihin 
osallistui yhteensä 72 opiskelijaa. Osana Kainuun am-
mattiopiston Kestävän kehityksen teemaviikkoa tuo-
tettiin viikon hyvinvointiteemaan liittyen media-alan 
opiskelijaprojektina harrastamiseen liittyvä striimi ja 
tallenne, jossa tavoitteena oli viestiä nuorten harras-
tamisen mahdollisuuksista. Video esitettiin suoratois-
tona 22.9.2020, ja tallennetta on katsottu 186 kertaa.

Hankkeen ulkopuolella Kainuun Liikunta toteutti 
Kainuun ammattiopiston hyvinvointialalle hyvinvointi-
päivän, johon osallistui 60 henkilöä sekä verkkovälit-
teisesti työhyvinvointipäivän Kuusamon toimipisteelle. 
Tilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa.

Perusasteen Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteiden 
vakiinnuttamisen tukeminen
Kainuun alueen kaikki perusopetuksen koulut ovat mu-
kana Liikkuva koulu -toiminnassa. Kehittämistoimin-
nan tukeminen keskittyy toiminnan vakiinnuttamiseen, 
ja esimerkiksi Nykytilan arvioinnin hyödyntämiseen 
osana koulun ja koko kunnan hyvinvointityötä. Toimin-

tavuoden aikana kohdattiin kuntakohtaisesti Liikkuva 
koulu -toimijoita erilaisissa verkostotilaisuuksissa viisi 
(5) kertaa. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui 65 henki-
löä. Sen lisäksi Liikkuva koulu -sparraustilaisuuksia 
järjestettiin yhteensä kolme (3).

Kuntakohtaisen työn tueksi Kainuun Liikunta koor-
dinoi maakunnallista Liikkuva koulu -verkostoa, joka 
kokoontui yhden kerran verkkovälitteisesti toiminta-
vuoden aikana.

Harrastamisen edistäminen
Kainuun Liikunta järjesti osana valtakunnallista har-
rasteviikkoa virtuaaliset Harrastemessut. Harraste-
messuille osallistui 14 eri toimijatahoa, joista kaksi ei 
ole liikunta- tai urheiluseuraa. Seurat tuottivat lyhyitä 
esittelyitä omasta toiminnastaan ja aktivoivat osal-
listumaan seuransa toimintaan. Harrastemessujen 
videot julkaistiin Kainuun Liikunnan Facebook-sivulla 
ja Youtube-kanavalla, josta seurat ja muut toimijat ja-
koivat videoita edelleen omille sivuilleen. Virtuaalisten 
messujen toteutuksesta tuotettiin raportti, joka esi-
teltiin muille aluejärjestöjen toimijoille. Virtuaalisten 
Harrastemessujen kaikilla 14 julkaistulla videolla on 
näyttökertoja Facebookissa ja Youtubessa yhteensä 
noin 29.000.

Harrastamisen edistämisen verkostotyö keskittyi 
harrastamisen Suomen mallin viestintään sekä kunta- 
ja seuratoimijoiden kohtaamisiin harrastustoiminnan 
edistämiseksi. Yhteensä erilaisia harrastamisen edis-
tämisen verkostotilaisuuksia oli kuusi (6), joihin osal-
listui yhteensä 44 henkilöä.

Avoimet ovet -hanke
Valtakunnallinen Avoimet ovet -hanke käynnistyi kesä-
kuussa 2020. Hanke on Suomen paralympiakomitean 
hallinnoima, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriminis-
teriö. Kainuun Liikunta on hankkeessa osatoteuttaja-
na kymmenen (10) muun liikunnan aluejärjestön sekä 
kuuden lajiliiton kanssa.

Avoimet ovet -hankkeen tavoitteena on tukea ur-
heiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitse-
vien harrastajien mukaan ottamisessa. Syksyn aikana 
kartoitettiin Kainuun alueen seuroja, jotka olisivat kiin-
nostuneita osallistumaan pilottiseuroina kehittämään 
toimintaansa kaikille avoimeen suuntaan. Tavoitteena 
on, että toiminta saadaan mukaan lähtevien seurojen 
rakenteisiin, jotta se ei pääty esimerkiksi avainhenki-
löiden vaihtuessa.

Kainuun Liikunnan rooli on koota alueellisia ver-
kostoja ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia, jotka 
edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan Kainuun 
alueella. Ensimmäisen hankevuoden toiminta päättyy 
toukokuun 2021 lopussa.
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Vuosi 2020 kului suurimmalta osin poikkeusti-
lanteessa, ja liikkumisen toimintatavat muuttivat 
muotoaan. Työmatkaliikkuminen sekä liikunnan har-
rastaminen seuroissa ja liikuntapaikoissa vähenivät 
erilaisten rajoitusten vuoksi. Näin ollen ihmiset pyr-
kivät löytämään itselleen uudenlaisia tapoja liikkua. 
Luonnossa liikkumisen määrä kasvoi huomattavasti, 
ja kävijöiden määrä mm. kansallispuistoissa kasvoi 
räjähdysmäisesti. Aika näyttää, onko tällä poikkeus-
vuodella pysyvästi vaikutuksia ihmisten liikuntakäyt-
täytymiseen. 

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunnan toteutta-
mat toimenpiteet ovat jonkin verran poikenneet aikai-
semmista vuosista. Tapahtumia jouduttiin siirtämään 
tai perumaan, ja järjestelyissä jouduttiin huomioimaan 
niin turvaetäisyydet kuin osallistujien määräkin. Rajoi-
tuksista huolimatta kainuulaisten liikunnallisia elinta-
poja sekä liikunnan harrastamista on pystytty edistä-
mään eri toimintojen avulla.

Kehittämis- ja verkostotyö

Järjestöyhteistyö
TYhteistyö eri järjestöjen kanssa on jatkunut toiminta-
vuoden aikana tiiviisti. Verkostotyötä on tehty yhteis-
työssä useiden eri järjestöjen kuten eläkeläisjärjestö-
jen, sydänyhdistyksen, omaishoitajien, kyläyhdistysten 
sekä urheiluseurojen kanssa. 

Voimaa vanhuuteen -verkosto
Voimaa vanhuuteen -verkosto on jatkanut toimintaa 
Kainuun alueella. Verkoston tehtävä on edistää kainuu-
laisten ikäihmisten liikkumista sekä liikunnan mahdol-
lisuuksia. Verkostoon kuuluu Ikäinstituutin ja Kainuun 
Liikunnan lisäksi Kainuun kunnat. Verkosto kokoontuu 
vuosittain kehittämään kainuulaisten ikäihmisten lii-
kunnan edistämistä.

Yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö on 
jatkunut tiiviinä. Oppilaitoksen liikunnanohjaajaopiske-
lijat ovat olleet Kainuun Liikunnan kanssa yhteistyössä 
järjestämässä työyhteisöille kuntotestejä sekä työhy-
vinvointipäiviä, erilaisia tapahtumia sekä opiskelijoi-
ta on ollut mukana Kainuun Liikunnan järjestämissä 
koulutuksissa. Yhteinen kuntotestiasema on tiivistänyt 
yhteistyötä entisestään ja tämän perustamisesta on 
ollut hyötyä molemmille osapuolille. Kainuun Liikunta 
on tarjonnut myös usealle opiskelijalle työssäoppimi-
sen mahdollisuuksia. 

Koulutukset ja osaamisen lisääminen

Toimintavuoden aikana on järjestetty 69 terveyslii-
kunnan koulutusta, kurssia tai luentoa sekä verkos-
totapaamista, joihin on osallistunut yhteensä 447 
osallistujaa. Lisäksi on järjestetty useita palaute- ja 
keskustelutilaisuuksia, joissa on annettua lisätietoa lii-

kunnallisista ja terveellisistä elämäntavoista.

Tapahtumat ja kiertueet

Kunnossa EKOina –kiertue
Kunnossa EKOina -kiertue järjestettiin ensimmäistä 
kertaa Kainuun kunnissa. Tapahtumakiertue kokosi 
Korpikansa seikkailee - ja Saa Hyppiä! -kiertueiden 
hyvät toimintatavat yhteen, ja samassa tapahtumas-
sa riitti toimintaa niin aikuisille kuin perheen pienim-
millekin. Tapahtumapaikalla sisätiloissa järjestettiin 
aikuisille suunnatut Kehon kuntoindeksi -testit, jossa 
pääsi mittaamaan fyysisen kuntonsa puristusvoiman, 
kehonkoostumuksen sekä kestävyyskunnon osalta. 
Samalla osallistujia kannustettiin liikunnalliseen elä-
mäntapaan.

Ulkotiloissa järjestetyllä koko perheen seikkailura-
dalla pääsi pimeässä taskulamppujen avulla kiertä-
mään suunnistusrataa. Radalta löytyi niin liikunnal-
lisia tehtäviä kuin opastusta jätteiden kierrätykseen. 
Kunnossa EKOina -kiertue toteutettiin yhteistyössä 
Kainuun kuntien sekä Kainuun sydänyhdistyksen ja 
Ekokympin kanssa. Kiertueen aikana järjestettiin yh-
teensä seitsemän (7) tapahtumaa, joihin osallistui yh-
teensä 464 osallistujaa. Tapahtuma pyrittiin järjestä-
mään mahdollisimman terveysturvallisesti, ja tämän 
vuoksi osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan. 
Näin ollen kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan 
tapahtumaan. 

Kunnon ulkoiluhaaste
Kun maaliskuussa koronarajoitusten myötä kuntien 
harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheiluti-
lat suljettiin, Kainuun Liikunta kannusti ihmisiä hiihtä-
mään, lumikenkäilemään, pyöräilemään ja muulla ta-
voin ulkoilemaan ja nauttimaan keväisestä luonnosta 
Kunnon ulkoiluhaasteen -myötä. 
Kajaanin luontoliikuntakohteisiin (mm. Akkovaaralle, 
Erkinpolulle, Pirunvaaraan, Pöllyvaaraan ja Renfor-
sin lenkille) piilotettiin vihjeitä eli rasteja. Vähintään 
viiden rastin löytämisen jälkeen rastit pystyi leimaa-
maan Kainuun Liikunnan nettisivuilla. Kaikkien leikki-
mieliseen kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 
Kajaanipiste 365 -kirjoja ja tablettitietokone. Haas-
teeseen osallistui 50 henkilöä.

Liikuttava Suomi -hanke

Liikuttava Suomi on Liikunnan aluejärjestöjen yhdes-
sä toteuttama hanke terveysliikunnan edistämiseen. 
Hanketta koordinoi Lounais-Suomen liikunta ja urhei-
lu ry. KKI-ohjelman loppuessa vuonna 2019 ja Liikku-
va aikuinen -ohjelman alkaessa vuoden 2020 alussa 
haluttiin tälle vahvalle yhteistyölle uudenlainen muo-
to. Liikkuva aikuinen –ohjelmalle on laadittu kaksi 
selkeää kärkeä; Liikuntaneuvonnan palveluketjut ja 
liikkuva työelämä. Liikuttava Suomi -hanke painot-
tuu näiden kokonaisuuksien edistämiseen vahvassa 

3.2 Liikunnallinen elämäntapa – aikuiset ja ikäihmiset



9KAINUUN LIIKUNTA RY | TOIMINTAKERTOMUS 2020

yhteistyössä Liikkuva aikuinen –ohjelman kanssa. 
Hankkeen avulla mahdollistetaan resurssit liikunnal-
lisen elämäntavan edistämiseen alueellisesti.

Buusti360

Buusti360 on liikunnan aluejärjestöjen yhdessä to-
teuttama hyvinvointiohjelma, jonka tarkoituksena 
on kehittää työyhteisöjen työhyvinvointia. Buus-
ti360-ohjelman alla voidaan toteuttaa monenlaisia 
toimenpiteitä aina yksittäisistä luennoista isompiin 
työhyvinvointia kehittäviin kokonaisuuksiin saakka. 
Palveluun voivat osallistua myös valtakunnalliset yri-
tykset, koska samanlainen palvelu on saatavilla jokai-
sessa Suomen kunnassa.
Toimintavuoden aikana työyhteisökohtaisten toimen-
piteiden lisäksi toteutimme valtakunnallisen Työhy-
vinvoinnin palaset osaksi elämää -webinaarisarjan. 
Webinaareissa oli puhumassa valtakunnan huippu-
osaajia työhyvinvoinnin eri osa-alueilta. Kolmeen we-
binaaritilaisuuteen osallistui valtakunnallisesti lähes 
6.000 osallistujaa. Kainuussa ohjelman toimenpitei-
siin osallistui toimintakauden aikana yhteensä kolme 
(3) työyhteisöä.

Muu toiminta

Kuntotestaukset, kehonkoostumusmittaukset sekä 
elintapaneuvonta

Toimintavuoden aikana ei pystytty järjestämään kun-
totestitilaisuuksia edellisten vuosien tapaan. Tämän 
lisäksi useat yritykset ja työyhteisöt lykkäsivät työhy-
vinvointitoimenpiteitään myöhemmin järjestettäväk-
si. Toimintavuoden aikana erilaisissa tapahtumissa 
sekä tilaisuuksissa tehtiin fyysisen kunnon mittauk-
sia yhteensä noin 1.300 henkilölle. Tämän lisäksi mit-
taukset ovat sisältäneet elintapaneuvontaa, jossa 
puheeksi on otettu fyysisen aktiivisuuden lisäämisen 
lisäksi terveelliset elintavat kokonaisvaltaisesti.

Opiskelijoiden hyvinvointivalmennus
Vallitsevat poikkeusolot vaikuttivat suurelta osin 
Kainuun ammattioppilaitoksessa toteuttavan hy-
vinvointivalmennuksen toimintojen määrään. Koko 
toimintavuoden aikana ammattiopistolta osallistui 
hyvinvointiohjaukseen yhteensä viisi (5) nuorta 13 
tapaamiskerralla. Tämän lisäksi Kainuun Liikunta oli 
mukana toteuttamassa Hyvinvointi virtaa -toiminta-
päivää, jossa opiskelijat pääsivät osallistumaan Ke-
hon kuntoindeksi -mittaukseen. Hyvinvointivalmenta-
ja oli syksyllä myös mukana toteuttamassa Kajaanin 
kutsuntaikäisten kuntotestausta. 
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Kehittämis- ja verkostotyö

Kainuun seuratoiminta -Facebook-ryhmä
Kainuun seuratoiminta -Facebook-ryhmä perustettiin 
keväällä 2019 seuroilta nousseesta tarpeesta saa-
da yhteinen ja epävirallinen viestintäkanava. Ryhmän 
tarkoituksena on ollut tarjota keskustelualusta kainuu-
laisten seurojen väliselle vuoropuhelulle. Ryhmässä 
seurat ovat tiedottaneet esimerkiksi tulevista ja suun-
nitteilla olevista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä 
saaneet muista seuroista yhteistyökumppaneita. Ryh-
mässä on 54 seuratoimijaa ympäri Kainuuta.

Tähtiseurat
Kainuun Liikunta on ollut aktiivisesti mukana Olym-
piakomitean Tähtiseura-verkostossa ja jakanut Olym-
piakomitean tuottamaa Tähtiseuroille tarkoitettua 
materiaalia kainuulaisten seurojen käyttöön. Seura-
foorumeissa ja muissa kainuulaisille seuroille suun-
natuissa tilaisuuksissa on esitelty maksutonta Täh-
tiseura-verkkopalvelua, joka on helppokäyttöinen ja 
konkreettinen työkalu seurojen kehittämiseen ja laa-
tutyöhön. Tällä hetkellä Kainuussa on yhteensä kym-
menen (10) tähtiseuraa ja Tähtiseuraprosessissa (laa-
tuseurapolulla) neljä (4) seuraa.

Seurafoorumi ja seuratapaamiset
Kajaanin seurafoorumin tarkoituksena on ollut lisätä 
kaupungin ja seurojen välistä yhteistyötä ja vuoro-
puhelua. Lisäksi seurafoorumi toimii seurojen keski-
näisen verkostoitumisen kanavana. Poikkeuksellinen 
vuosi 2020 siirsi seuratapaamiset etäyhteyksille. 
Tammikuussa järjestettiin Kajaanin seurafoorumi, joka 
jäi vuoden ainoaksi seurojen fyysiseksi tapaamisek-
si. Edistyksellinen digiloikka sen sijaan lisäsi Kainuun 
kuntien seuratoimijoiden osallistumista seuroille 
suunnattuihin infoihin ja seurailtoihin. Kaikille kainuu-
laisille seuroille suunnattuja tapaamisia ja koulutuksia 
järjestettiin toimintavuoden aikana yhteensä 11, joihin 
osallistui yhteensä 143 seuratoimijaa. 

Näihin tapaamisiin sisältyivät myös webinaarina to-
teutetut seuratuki-infot (kaksi infoa). Kainuusta seura-
tukea haki yhteensä kahdeksan (8) seuraa, ja Kainuun 
Liikunnan seurakehittäjä oli sparraamassa oman alu-
eensa seuratukihakemuksia.

Tapahtumat

Jo perinteeksi muodostunut kevään liikunnallinen ta-
pahtuma Villiinny keväästä toteutettiin toimintavuonna 
sosiaalisessa mediassa. Kainuun Liikunta esitti so-
messa 18.-24.5.2020 välisenä aikana urheilu- ja liikun-
taseurojen tuottamia videotervehdyksiä, joiden kautta 
katselijat pääsivät tutustumaan paikalliseen seuratoi-
mintaan ja mahdollisesti löytämään itselleen uuden 
harrastuksen. Tapahtumaa olivat suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa Kajaanin ammattikorkeakoulun 

opiskelijat, jotka auttoivat seurojen videomateriaalien 
kuvauksessa ja editoinnissa. Tapahtumaan osallistui 
kahdeksan seuraa, ja videoita katsottiin yhteensä yli 
10.600 kertaa. 

Myös perinteisesti syksyisin Kajaanihallilla pidetyt 
Harrastemessut järjestettiin verkossa valtakunnalli-
sen harrastusviikon yhteydessä 2.-6.11.2020. Viikon 
aikana paikalliset urheilu- ja harrasteseurat esittelivät 
toimintaansa videoiden muodossa Kainuun Liikunnan 
Facebook-sivulla ja Youtubessa. Videoiden tarkoituk-
sena oli kertoa seurojen toiminnasta ja houkutella ih-
misiä kokeilemaan uusia lajeja. Tapahtumaan osallis-
tui 14 seuraa, ja videoita katsottiin yhteensä yli 29.000 
kertaa.

Kainuun Urheilugaala
Vuonna 2019 menestyneet kainuulaiset urheilijat, 
valmentajat ja tukijoukot sekä kuntien liikuntateot 
palkittiin 25.1.2020 Lehtikankaan monitoimitalolla 
järjestetyssä Kainuun Urheilugaalassa. Kyseessä oli 
10-vuotisjuhlagaala.

Kainuun parhaat urheilijat ja liikuntateot vuonna 
2019
Vuoden Urheilija: Jenna Laukkanen
Vuoden Miesurheilija: Joonas Kallio
Vuoden Nuori Urheilija: Jenna Kokkonen
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

3.3 Elinvoimainen seuratoiminta
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3.4 Menestyvä urheilu

Urheilijanpolun tukeminen 

Kasva Urheilijaksi – leirit
Kainuun Liikunta käynnisti muutaman vuoden tauon jäl-
keen uudelleen 5.–7.-luokkalaisille lapsille ja nuorille 
suunnatut Kasva urheilijaksi -leirit. Kajaanin ammattikor-
keakoulun kanssa yhteistyössä toteutettu leiri järjestet-
tiin marraskuussa, ja leirille osallistui 15 lasta ja nuorta 
neljästä Kainuun kunnasta. Kainuun Liikunta toimii leirin 
vastuullisena järjestäjänä ja KAMK:n liikunnanohjaaja-
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat leirin toiminnallisen 
sisällön.

Leireillä opitaan kilpaurheilijamaista harjoittelua ja tu-
etaan lapsen ja nuoren kehittymistä urheilijan polulla. 
Leirien ohjelmassa on monipuolista valmennusta eri la-
jien aktiivisille harrastajille. Leirien ohjelmat ja teemat 
mukailevat Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -yleisval-
mennuksen vuosikelloa. Leireillä tehdään Kasva urheili-
jaksi -testejä sekä valmistaudutaan liikuntaluokan sovel-
tuvuuskokeeseen. Leirejä on tarkoitus järjestää vuosittain 
yhteensä kolme: helmi-, ja touko- ja marraskuussa.

Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian Kajaanin akatemiatoimintaa vuonna 2020. Koordi-
nointiin sisältyi muun muassa akatemiaseurojen valmen-
tajatapaamisten koordinointi ja tavoitteellisen urheilijan 
polun luominen Kajaaniin yhteistyössä lajivalmennukses-
ta vastaavien seurojen ja oppilaitosten kanssa. 

Barents Urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 
yhteinen hanke, joka kohdistuu 15–25-vuotiaisiin nuo-
riin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Barents urheilu 

ry, jossa jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta 
ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry.  Toiminta keskittyy 
Barents Games -kisoihin. Barents Games - kisoissa otel-
laan noin 15 lajissa niin talvi- kuin kesäkisoissa. Kainuun 
Liikunnan piti olla vastaavana järjestäjänä vuoden 2020 
talvikisoissa Kajaanissa, mutta kilpailut peruttiin korona-
pandemian vuoksi. Toimintavuoden aikana Barents urhei-
lussa tapahtui muutoksia, kun toiminnan hallinnointi siirtyi 
Lapin Liikunta ry:n alle. Kainuun Liikunta jatkaa kuitenkin 
edelleen Barents urheilun jäsenenä.

Hankkeet

KAJAANIN URHEILUKAMPUS – urheiluakatemian ja urhei-
lijan opintopolun kehittämishanke 1.1.2020-31.12.2021

Kainuun Liikunta toimii hallinnoijana ja päätoteuttajana 
ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa. Kaksivuotisen 
hankkeen osatoteuttajana toimii Kajaanin ammattikor-
keakoulu. Urheiluakatemian Kajaanin toiminnan brändäys 
ja imagon nosto vaativat tavoitteellista ja pitkäjänteistä 
laadun kehittämistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena on kehit-
tää akatemiatoiminnan laatua vastaamaan sitä kuvaa, 
joka akatemiatoiminnasta annetaan ulospäin. 

Toimintavuoden aikana hankkeessa keskityttiin ur-
heiluakatemian laatutyöhön kehittämällä valmennuksen 
tukipalveluita. Lisäksi toimintavuoden aikana kehitettiin 
akatemian verkostotyötä ja tätä kautta lisättiin seurojen 
sekä oppilaitosten välistä vuoropuhelua urheilijan harjoit-
telun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun kanssa kehitettiin liikunnanohjaajaopiske-
lijoille malleja osallistua osana opintoja urheiluakatemian 
valmennustoimintaan sekä valmennustoiminnan kehittä-
miseen. 

3.5 Liikuntamatkailu ja –tapahtumat
Liikunnan massatapahtumat
Tapahtumien kannalta vuosi 2020 oli haastava. Toiminta-
vuoden aikana Kainuun Liikunnan omista säännöllisesti 
järjestämistä liikunnan massatapahtumista pystyttiin ko-
ronapandemian vuoksi järjestämään vain kaksi: Halti Out-
door Weekend ja Lost in Kainuu Adventure. 

Kainuun Liikunnan vuonna 2020 järjestämät liikunnan 
massatapahtumat ja niiden osallistujamäärät:

Vuokatti Hiihto  1.250 osallistujaa 
  (ilmoittautunut ennen  
  kuin tapahtuma 
  jouduttiin perumaan)
Halti Outdoor Weekend  350 osallistujaa 
  + perhevaelluksella 130  
  osallistujaa
Vuokatti Uphill Run -ylämäkijuoksukilpailu osana Halti 
Outdoor Weekendiä 30 osallistujaa

Lost In Kainuu Adventure  244 joukkuetta, 
  523 osallistujaa

Kainuun Liikunta oli mukana myös seuraavien tapahtu-
mien markkinoinnissa ja toteutuksessa:
The Ruthless Raja  174 osallistujaa
Raatteen Maraton  192 osallistujaa

Maakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden 2020 aikana jatkettiin yhteistyötä Suo-
mussalmen kunnan sekä Suomussalmen Rastin kanssa 
Suomussalmella järjestettävien Raatteen Maratonin ja 
The Ruthless Rajan markkinointi- ja järjestämisyhteistyö-
hön liittyen. Lisäksi jatkettiin tiivistä yhteistyötä Kainuun 
Rastiviikko -organisaation kanssa.
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EYOF 2021
Kainuun Liikunta järjestää Euroopan Nuorten Talvio-
lympiafestivaalit 2021. Toimintavuosi piti sisällään 
tämän tapahtuman järjestelyjä sekä toimintasuun-
nitelmien ja budjettien laadintaa. Koronapandemian 
vuoksi EYOF 2021 -tapahtuma jouduttiin siirtämään 
helmikuulta 2021 joulukuulle 2021, mikä toi mukanaan 
lisähaasteita järjestelyiden osalta.

Barents Winter Games 2020
Maaliskuun loppuun suunniteltu Barents Winter Ga-
mes -tapahtuma jouduttiin perumaan koronapande-
mian vuoksi. Barents Winter Games -tapahtumassa 
olisi kilpailtu 16 eri lajissa, ja tapahtumaa oli järjestä-
mässä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun am-
mattiopiston opiskelijoita sekä 12 kainuulaista urheilu-
seuraa yhteensä yli 400 talkoolaisen voimin.  Kisoihin 
oli ennakkoilmoittautunut yli 1.000 nuorta urheilijaa ja 
heidän valmentajansa. 

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Kainuun Liikunta osallistui toimintavuoden aikana eri 
matkailualan tilaisuuksiin Kainuussa sekä piti kunti-
en ja maakuntaliiton kanssa pidetyissä tilaisuuksis-
sa esillä urheilun ja liikunnan sekä liikuntamatkailun 
merkitystä Kainuulle. Toimintavuoden aikana Kainuun 
Liikunnan aluejohtaja toimi puheenjohtajana Kajaanin 
ammattikorkeakoulun vetämässä maakunnallisessa 
retkeilyreittien tuotteistamishankkeessa. 

Ympäristövastuullisuus  
tapahtumanjärjestämisessä

Kainuun Liikunta järjestää vuosittain liikuntamatkai-
lutapahtumia, jotka tuovat alueelle elinvoimaisuutta, 
matkailijoita ja näkyvyyttä. Tapahtumista aiheutuu kui-
tenkin kohtalainen rasite ympäristölle. Suurimpia ai-
heuttajia ovat yksityisautoilu, energiankäyttö, tarjoilut 
sekä jätteet. Tämän vuoksi yksi toiminnan kehittämisen 
painopistealue on ympäristö- ja ilmastovastuullisuus. 
Elokuussa 2020 alkanut Ekosport Kainuu -hanke 
käynnisti ympäristövastuullisen tapahtumanjärjestä-
misen prosessin. Hankkeessa edistetään ympäristö-
vastuullisia toimintatapoja tapahtumien rajapinnassa 
mm. digitaalisia ratkaisuja, palvelumuotoilua ja vaikut-
tamisviestintää hyödyntäen. 

Keskeisimpänä toimenpiteenä vuoden 2020 aikana 
oli Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentami-
nen. Rakennettavassa Ekokompassi-ympäristöjärjes-
telmässä keskitytään vaikuttavuudeltaan merkittäviin 

kehityskohtiin. Näitä tapahtumatuotannossamme ovat 
jätteiden lajittelun kehittäminen ja jätemäärän mini-
moiminen, asiakkaiden yksityisautoilun vähentäminen, 
hankintojen vastuullisuus sekä vaikuttava viestintä. 
Lisäksi kiinnitämme huomiota materiaali- ja energia-
tehokkuuteen sekä sidosryhmien sitouttamiseen vas-
tuullisuusteemoihin.

Syksyn 2020 aikana lisäsimme myös muiden kai-
nuulaisten tapahtumajärjestäjien osaamista ympäris-
tövastuullisuudessa kolmen koulutuspäivän ja erillis-
ten sparraustuokioiden myötä. 

Ekosport Kainuu -hankkeen rahoittajia ovat Euroo-
pan aluekehitysrahasto, Kajaanin kaupunki, Sotkamon 
kunta, Suomussalmen kunta, sekä Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymä Ekokymppi ja Kainuun Liikunta.

Osana ympäristövastuullisuustyötä ja Ekosport Kai-
nuu -hanketta Kainuun Liikunta järjesti kolmesta kou-
lutuspäivästä muodostuvan koulutussarjan syksyn 
2020 aikana. Lähiopetustunteja osallistujaa kohden 
kertyi yhteensä 21. Yhteensä koulutussarja keräsi 59 
osallistumista. Osallistujat edustivat tasaisesti liikun-
nan, kulttuurin ja oppimisen kenttää. Osallistujia tuli 
Kajaanista, Sotkamosta, Paltamosta, Hyrynsalmelta 
sekä Kuhmosta. Kainuun koulutussarjan oppimista-
voitteet olivat:
- Ymmärtää ympäristövastuullisuuden merkitys ja kii-

reellisyys
- Kasvattaa osaamista ympäristövastuullisten tapah-

tumien järjestämisessä tapahtuman koosta tai tyy-
listä riippumatta

- Vahvistaa tapahtuman suunnitteluvaiheessa vaa-
dittavaa osaamista ja ymmärrystä tapahtuman ele-
menteistä

- Lisätä ymmärrystä viestinnällisen yhteistyön ja 
markkinoinnin hyödyntämisestä ympäristövastuul-
lisuuden toteutumiseksi

- Kartuttaa näkökulmia viestinnän rakentamiseen 
osana sponsoriyhteistyötä

- Ymmärtää yhteistyön, viestinnän ja kävijäkokemuk-
sen merkitys kehitettäessä tapahtuman ympäristö-
vastuullista vaikuttavuutta ja tuloksia

Ekosport Kainuu -hankkeen projektipäällikkö luennoi 
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille aiheesta 
”Ympäristövastuullisuus tapahtumanjärjestämisessä” 
kolme (3) kertaa. Kansainvälisiä ja suomalaisia opiske-
lijoita luennoille osallistui yhteensä 81. Lisäksi samasta 
aiheesta toteutui yksi luennointikerta Vuokatti Sportin 
opiskelijoille, jolloin osallistujia oli yhteensä 23. 
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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 osallistui Kainuun järjestöasiain-
neuvottelukunnan perustamiseen tähtäävään valmiste-
lutyöhön. Lisäksi Kainuun Liikunta toimi aktiivisesti eri 
verkostoissa Kainuuseen suuntautuvan liikuntamatkailun 
edistämiseksi sekä liikuntamatkailun näkymiseksi maa-
kunnan matkailu- ja elinkeinostrategioissa. 

Kainuun Liikunta on ollut mukana Kainuun Liiton hank-
keessa Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040, 
jossa rakennetaan tulevaisuuden skenaarioita alueen il-
mastostrategian ja maakunnallisen kehittämistyön tuke-
miseksi. Tässä yhteistyössä on korostunut ennen kaikkea 
ympäristövastuullisen matkailun ja tapahtumien näkökul-
ma rakennettaessa tiekarttoja ilmastovastuulliselle Kai-
nuulle vuoteen 2040. 

Kuntayhteistyö
Toimintavuotena toteutettiin ympäristöteemalla maakun-
nallinen Korpikansa Seikkailee -testi- ja liikuntaneuvon-
takiertue sekä perheliikuntakiertue (Kunnossa EKOina) 
yhteistyössä Jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin kans-
sa. Kiertue vieraili Puolankaa lukuun ottamatta kaikissa 
Kainuun kunnissa. Puolangalla pahentunut koronatilanne 
esti tapahtuman toteuttamisen. Kaikki Kainuun kunnat 
osallistuivat Kainuun Urheilugaalaan, ja yhteydenpito kun-
tiin päin oli aktiivista Kainuun Liikunnan eri toimialoja kos-
kevissa asioissa. Yhteistyötä yli kuntarajojen tehtiin mm. 

liikuntamatkailutapahtumissa, Kuntopolku yrittäjyyteen 
-hankkeessa, Ekosport Kainuu -hankkeessa sekä Vuokat-
ti-Ruka Urheiluakatemian toiminnassa. Lisäksi Kainuun 
Liikunta oli edistämässä paikallisesti Liikkuvat-ohjelmien 
toteutusta.

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunnan aluejohtaja valittiin Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston liikuntaneuvoston puheenjohtajak-
si vuosille 2020-2021. Kainuun Liikunnan hallitukses-
ta alueelliseen liikuntaneuvostoon kuului lisäksi Timo 
Heikkilä, ja Kainuun kolmas edustaja liikuntaneuvostos-
sa on Pirjo Neuvonen.

Kainuun Liikunnan aluejohtaja kuului MLL Kainuun 
vetämän Järjestö 2.0 –hankkeen johtoryhmään. Hank-
keen tavoitteena on tuoda maakunta- ja sote-uudis-
tuksessa esille järjestöjen näkökulmaa sekä mah-
dollisuuksia olla mm. palveluiden tuottajana uudessa 
sote-toimintamallissa. Samaa aktiivista työtä Kainuun 
Liikunta teki myös Kainuun Järjestöfoorumissa.

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyön kehittä-
mistä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Kainuun Liikunta 
on Kainuun Säätiön purkauduttua vuonna 2017 jälleen 
Vuokatin Säätiön virallinen taustayhteisö kahdella hal-
lituspaikalla. 

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Kai-
nuussa koko maakunnan alueella toimivien järjestöjen 
(MLL Kainuu, 4H Kainuu, Kainuun Nuotta) kanssa eten-
kin yhteisessä viestinnässä. 

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta teki aktiivis-
ta yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kai-
nuun ammattiopiston kanssa mm. tapahtumiin liittyen. 
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Lisäksi Kainuun Liikunnan toimistolla oli oppilaitok-
sista vuoden aikana useita työharjoittelijoita. 

Kainuun Liikunta oli mukana moniammatillisessa 
erityislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka ta-
voitteena on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken 
ja toimijoista, yhteisöllisyyden lisääminen sekä ver-
kostotoiminta yli hallintorajojen. Verkostoon kuuluu 
edustajia Kainuun sotesta, perusopetuksesta, maa-
hanmuuttopalveluista, nuorisotoimesta, varhaiskas-
vatuksesta, Leijonaemot ry:stä, MLL:stä sekä kan-
santerveys- ja potilasjärjestöjä. 

Ekosport Kainuu -hanke

Kainuun Liikunta toimii hallinnoijana ja toteuttajana 
Ekosport Kainuu -hankkeessa, jonka päärahoittaja on 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Lisäksi hanketta 
rahoittavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta, Suo-
mussalmen kunta ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Ekokymppi. 

Hanke kehittää massaliikuntatapahtumien ympäris-
tö- ja ilmastovastuullisuutta. Sen ensisijainen tavoite 
on rakentaa Kainuun Liikunnan omaan tapahtumatyö-
hön selkeät ja toimivat prosessit ympäristövastuulli-
suuden huomioimiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena 
on lisätä muiden kainuulaisten tapahtumanjärjestäji-
en osaamista ympäristövastuullisuudessa. Hankkeen 
puitteissa kehitetään myös tapahtumien imagoa, jotta 
viesti ympäristövastuullisuudesta tulisi kirkkaasti nä-
kyväksi tapahtumien viestinnässä ja asiakaskokemuk-
sessa. 

Tavoitteita toteutetaan hankkeen ajan 1.8.2020-
31.12.2021. Tuona aikana toteutettavin lukuisin toimen-
pitein ympäristö- ja ilmastovastuullisuus saa tukevan 
jalansijan Kainuun Liikunnan toiminnoissa. Keskeisin 
toimenpide on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 
rakentaminen. Rakennustyö valmistui vuoden 2020 
lopulla, ja järjestelmä tullaan auditoimaan koronatilan-
teen salliessa vuoden 2021 tapahtumissa. 

Tämän lisäksi syksyn 2020 aikana järjestettiin kolme 
avointa koulutuspäivää kainuulaisille tapahtumanjär-
jestäjille. Koulutussarjan myötä alueellinen osaaminen 
ympäristövastuullisen tapahtumanjärjestämisen osal-

ta kasvoi merkittävästi. Lisäksi hankkeen puitteissa 
on järjestetty luentoja Kajaanin ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille ympäristövastuullisen tapahtumanjärjes-
tämisen aihealueesta.

Maakunnallisen liikuntayrittäjyyden  
edistäminen

Kuntopolku yrittäjyyteen -hanke
Toimintavuoden aikana jatkettiin lokakuussa 2018 
käynnistynyttä Kuntopolku yrittäjyyteen -hanketta, 
jonka tavoitteena oli tukea maakunnan luontomatkai-
lu- ja liikuntayrittäjyyttä. Hankkeen aikana madallettiin 
yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, kevennettiin yrittämi-
sen taakkaa sekä saatiin liikkeelle uusia kokeiluja mm. 
yrittäjyyskoulutuksen, mentoritoiminnan ja teemase-
minaarien avulla. Kaikki hankkeessa järjestetyt toi-
menpiteet olivat osallistujille maksuttomia. Kuntopolku 
yrittäjyyteen -hanke oli Euroopan sosiaalirahaston tu-
kema ja se toteutettiin yhdessä Intotalo Oy:n kanssa. 
Hanke päättyi kesäkuun 2020 lopussa. 

Koronaviruspandemian ja sen hillitsemiseksi ase-
tettujen rajoitusten vuoksi keväälle 2020 suunnitellut 
tapahtumat ja yritysvierailut jouduttiin perumaan, ja 
teemaseminaarit ja workshopit siirrettiin verkkoon. 
Webinaareissa oli ajan hengen mukaisesti aiheina di-
gitaalinen liiketoiminta, tuotteita väljään matkailuun 
sekä yritystoimintaa kestävällä pohjalla ja vastuulli-
sesti. Hankkeen päätösseminaarin aiheena oli ”uskalla 
rikkoa rajasi”, ja puhujina olivat mediapersoonat Riku 
Rantala ja Tunna Milonoff.

Tavoitteena oli, että hankkeen aikana kehitetään 
uusia liikeideoita ja etsitään jatkajia lopettaville yrityk-
sille. Lisäksi tavoitteena oli, että hankkeen tuloksena 
nuorten aikuisten ja yrittäjyyttä harkitsevien mahdol-
lisuudet paikkakunnalla elämiseen ja työllistymiseen 
paranevat. Hankkeen päättyessä ainakin viisi (5) 
hankkeeseen osallistunutta oli hankkinut y-tunnuksen 
kevään 2019-kevään 2020 aikana. Lisäksi ainakin vii-
dellä (5) osallistujalla oli jo ennen hankkeen alkamista 
yritys, jota kehitettiin hankkeessa.
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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 edisti Kainuussa Olympia-
komitean Lasten liike -kerhotoimintaa. Yhteistyö oli tiivis-
tä myös vuoden 2021 Euroopan nuorten talviolympiafes-
tivaalien järjestelyiden tiimoilta.

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt viime 
vuosina mm. yhteisten hankkeiden sekä Liikkuvat-ohjel-
mien myötä. Toimintavuoden aikana yhteisessä tekemi-
sessä keskityttiin lisäksi koulutustoiminnan kehittämiseen 
sekä uuden aluejärjestöjen yhteisen järjestön perustami-
sen valmisteluun. 

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta oli aktiivinen toimija ja kehittäjä kan-
sainvälisessä massahiihtojen Euroloppet-sarjassa, johon 

Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta kuuluu 
Venäjän Russialoppet-massahiihtosarjaan sekä kansain-
väliseen polkujuoksuliittoon. Kainuun Liikunta osallistui 
aktiivisesti Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän väliseen 
Barents Urheilu ry:n toimintaan. Merkittävää kansainvä-
listä yhteistyötä ja kanssakäymistä tehtiin vuoden 2020 
Barents Winter Games -tapahtuman sekä vuoden 2021 
Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien järjestelyiden 
tiimoilta. EYOF-tapahtumaan on ilmoittautunut mukaan 
48 eri maata, mikä on kisahistorian ennätys.

Kainuun Liikunta haki toimintavuoden aikana ensim-
mäistä kertaa historiassaan Erasmus+ Sport -rahoitteista 
hanketta, ja hankkeelle hyväksyttiin merkittävä rahoitus. 
Tätä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena, sillä ha-
kemuksia oli yli tuhat, ja hankekoordinaattorina Suomes-
sa on toiminut kautta aikojen vain 16 organisaatiota. 
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6 Viestintä
Toimintavuoden aikana jatkettiin positiivista, aktiivis-
ta ja monikanavaista viestintää niin järjestötoiminnan 
kuin tapahtumienkin osalta. Ulkoisissa viestintäkana-
vissa kuten nettisivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisen 
median kanavissa (Facebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä) tuotettiin laadukasta ja vaikuttavaa sisäl-
töä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Koronapan-
demian vuoksi selkeän ja positiivisen viestinnän mer-
kitys korostui entisestään, ja toimintavuoden aikana 
uutiskirjeitä lähetettiin 12 kappaletta.

Kainuun Liikunnan Facebook-päivityksiä tehtiin 
useita kertoja viikossa, ja Facebook-sivun tykkääjä-
määrä kasvoi vuoden 2020 aikana yli 25 %. Lisäksi Kai-
nuun Liikunta toimi ylläpitäjänä muun muassa Kainuun 
liikuntatapahtumat, Endurance Kainuun, Halti Outdoor 

Weekendin, Kajaani SwimRunin, The Ruthelss Rajan, 
Raatteen Maratonin, EYOF Vuokatti 2021 ja Vuokat-
ti-Ruka Urheiluakatemian somekanavissa. Lisäksi toi-
mintavuoden aikana Kainuun Liikunnalle perustettiin 
oma Youtube-tili, jonne tuotettiin videoita esimerkiksi 
virtuaalisiin tapahtumiin. 

Maakunnan päämedian Kainuun Sanomien kans-
sa jatkettiin yhteistyötä, jossa alueen järjestötoimijat 
(Kainuun Liikunta, MLL, 4H ja Kainuun Nuotta) saivat 
kukin kerran kuukaudessa viikonvaihteen lehdessä si-
vun mittaisen artikkelitilan oman järjestönsä ja sen jä-
senten toiminnasta kertomiseen. Lisäksi mediatiedot-
teita laadittiin tapahtumista ja merkittävistä Kainuun 
Liikunnan toimintaa koskevista muutoksista, uutuuk-
sista ja uutisista.

7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta toteutti yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa keskit-
tymällä etenkin hyvien hallintotapojen kehittämiseen. 
Toimintavuoden aikana päivitetty suunnitelma on voi-
massa vuodet 2021-2022.

Vastuullisuusohjelma
Kainuun Liikunta rakensi syksyn 2020 aikana ensim-
mäistä kertaa oman vastuullisuusohjelman, joka on 
mitoitettu viiden vuoden aikajaksolle. Siinä nostetaan 
esille onnistumisia vuonna 2020 sekä tulevaisuuden 
tavoitteita, jotka on asetettu vuodelle 2025. Ohjelman 
tavoitteena on toimia Kainuun Liikunnan omaa toimin-
taa ohjaavana tavoitekokonaisuutena sekä laatuleima-
na kumppaneille ja asiakkaille.

Vastuullisuusohjelman selkäranka rakentuu Yhdis-
tyneiden Kansakuntien Kestävän kehityksen tavoit-

teille, joista Kainuun Liikunta identifioi seitsemän (7) 
tavoitetta osaksi omaa vastuullisuustyötään. Sen li-
säksi vastuullisuusohjelmalle toi näkökulmaa Suomen 
Olympiakomitean urheiluyhteisölle laatima vastuulli-
suusohjelma. 

Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelmassa on kol-
me pääteemaa: sosiaalinen, ekologinen ja taloudelli-
nen vastuullisuus. Näitä tarkastellaan kainuulaisten 
hyvinvoinnin edistämisen, luonnon kunnioittamisen ja 
Kainuun elinvoimaisuuden vahvistamisen kautta. Kaikki 
nämä teemat tuodaan yhteen Kainuun Liikunnan ydin-
toimintojen, eli seurakehittämisen, elämänkulun aikai-
sen liikkumisen lisäämisen ja tapahtumatoiminnan sekä 
tukitoimintojen viestinnän ja taloudenpidon kautta. 

Kainuun Liikunnan hallitus hyväksyi Vastuullisuus-
ohjelman 2020-2025 kokouksessaan 25.11.2020, ja 
se tulee muodostamaan vahvan pohjan vuoden 2021 
aikana päivitettävälle Kainuun Liikunnan strategialle. 

8 Resurssit
Kainuun Liikunnan tärkein pääoma on sen hyvinvoi-

vat ja osaavat työntekijät. Kainuun Liikunta tukee työn-
tekijöidensä kouluttautumista työn ohessa ja työhön 
liittyen sekä tarjoaa henkilöstölle liikuntaetuna Smar-
tumin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Lisäksi järjestäm-
me vuosittain 1-2 virkistyspäivää, joissa liikkumisen 
lisäksi käsitellään muitakin työhyvinvointia kehittäviä 
teemoja.

Toimintavuoden aikana lasten ja nuorten sekä per-
heliikunnan asiantuntija Ira Liuski opiskeli työn ohessa 
tradenomi-tutkintoon johtavassa koulutuksessa to-
teuttaen Kainuun Liikunnalla useita opintoihin liittyviä 
kehittämistehtäviä. Tatu Heikkilä valmistui toiminta-
vuoden lopussa tradenomiksi ja suoritti niin ikään Kai-
nuun Liikunnalla opiskeluihin liittyviä kehittämistehtä-
viä.
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9 Hallinto ja jäsenyhteisöt
Yleistä
Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urhei-
lun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka toimii 
koko Kainuun alueella. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, 
kainuulaiset urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- 
ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Jäseniä oli 
vuoden 2020 lopussa yhteensä 106. 

Vuosikokoukset

Kevätkokous
Kainuun Liikunnan kevätkokous järjestettiin Kajaanin So-
kos Hotel Valjuksessa tiistaina 19.8.2020.  Kokoukseen 
osallistui 12 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Juha Toivo Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiasta, ja 
sihteerinä Teemu Takalo. Kokous hyväksyi Kainuun Lii-
kunta ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 
2019, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tili-
velvollisille sekä valitsi ehdollepanotoimikunnan valmiste-
lemaan syyskokouksen henkilövalintoja.

Syyskokous
Kainuun Liikunnan syyskokous järjestettiin keskiviikkona 
25.11.2020 Kajaanin ammattikorkeakoululla. Kokoukseen 
osallistui 14 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi maakuntajohtaja Pentti Malinen, ja sihteerinä Tee-
mu Takalo. Kokouksessa hyväksyttiin Kainuun Liikunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021, valittiin ti-
lintarkastajat ja hallituksen jäsenet sekä päätettiin jäsen-
maksusta vuodelle 2021.

Henkilöstö

Heikkinen Anni
Heikkilä Tatu 01.01.-30.4.2020 ja 1.8.-30.9.2020
Kaipainen Marita
Kemppainen 
Heini-Maari 01.08.2020 alkaen
Kvick Virpi 30.04.2020 saakka
Liuski Ira
Mannermaa Timo 
Niskanen Tanja 30.06.2020 saakka
Ronkainen Matias 
Takalo Teemu
Salonpää Saara 17.07.2020 saakka
Valtanen Veera 

Osa-aikainen  
Kanerva Waltteri 01.03.2020 - 31.03.2020
Naskali Tea 01.01.2020 - 31.08.2020
Rajaniemi Riikka 01.11.2020 - 30.11.2020
Takalo Vilja 01.10.2020 alkaen
Tikkanen Ville 01.11.2020 - 30.11.2020

Harjoittelut
Liimatainen Oona Kuortaneen urheiluopisto,  
liikuntaneuvoja 4.-28.2.2020
Nuutinen Tuija  Kajaanin AMK, liikunnanohjaaja   
 4.11.2019-17.12.2020
Tikkanen Ville Kajaanin AMK, tradenomi  
 28.8.2020-22.1.2021
Väisänen Venla Kainuun ammattiopisto, 

liikuntaneuvoja  21.9.-13.11.2020

Kesätyöllistämiskampanja
Matero Siiri 01.06.2020 - 14.06.2020
Takalo Emma 01.06.2020 - 14.06.2020

Hallitus
Puheenjohtaja
Mika Kilpeläinen, Kajaani

Varapuheenjohtajat
Timo Heikkilä, Kuhmo
Aila Tartia-Jalonen, Kajaani
Pirjo Neuvonen, Suomussalmi

Jäsenet
Heimo Keränen, Hyrynsalmi
Kari Partanen, Sotkamo
Kimmo Sirviö, Kajaani
Matteus Pirinen, Kajaani
Timo Toivonen, Paltamo
Arto J Tolonen, Ristijärvi

Varajäsenet
Riikka Kähkönen, Kuhmo
Annu Väisänen, Puolanka
Anu Siltala, Kajaani
Raimo Sivonen, Kajaani

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja lisäksi pidettiin 
yksi sähköpostikokous. Hallituksen kokouksessa esitteli-
jänä toimi Teemu Takalo.

Toimikunnat ja edustukset

Ehdollepanotoimikunta
Timo Toivonen  puheenjohtaja
Ossi Pulkkinen
Hannastiina Piikivi
Miikka Kortelainen
Annu Väisänen
Teemu Takalo  sihteeri

Barents urheilu ry:n hallitus
Aila Tartia-Jalonen
Mauno Huttunen/Kari Partanen
Teemu Takalo

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston liikuntaneuvosto
Teemu Takalo, puheenjohtaja
Timo Heikkilä, jäsen
Pirjo Neuvonen, jäsen

Euroloppet-massahiihtosarja
Marita Kaipainen, jäsen

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

Kainuun järjestöfoorumi
Teemu Takalo, jäsen 
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Kajaanin kaupungin tapahtumatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen
Kajaanin kaupungin liikkumisohjelman ohjausryhmä
Teemu Takalo, jäsen

Hankkeiden johto- ja ohjausryhmät
Outdoors Kainuu -hanke ohjausryhmä, Teemu Takalo, 
puheenjohtaja
Järjestö 2.0 -hanke johtoryhmä, Teemu Takalo, jäsen
TOPPA -hanke ohjausryhmä, Veera Valtanen jäsen

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

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
Kainuun Ärjy 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
Laokojat 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
Pro Riders Kainuu 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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Kainuun Liikunta ry:n tilikauden 1.1.2020 - 31.12.2020 
oman varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -584 352,43 
euroa, mikä katettiin varainhankinnan tuotolla (48 
352,05€) ja yleisavustuksilla (536 441,41 €).

Varsinaisen toiminnan kuluista (-829 878,26 €) Opetus-
ministeriön perusavustus (210 500,00 €) kattoi 25,36 %.

Tilikauden tulos (ylijäämä) 1 219,51 euroa on kirjattu 
omaan pääomaan.

10 Talous

TULOSLASKELMA
                  1.1.2020 - 31.12.2020  1.1.2019 - 31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Tuotot  245 525,83   284 687,11
Kulut

Henkilöstökulut -407 117 96  -404 797,03
Poistot -7 321,98  -8 496,11
Muut kulut -415 438,32 -829 878,26 -366 550,89 -779 844,03

  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -584 352,43  -495 156,92

VARAINHANKINTA
 Tuotot  59 218,79  88 583,61
 Kulut  -10 866,74  -1 574,90

  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -536 000,38  -408 148,21

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Tuotot 813,07  558,73 
 Kulut -34,59 778,48 -329,74 228,99
  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -535 221,90  -407 919,22

YLEISAVUSTUKSET  536 441,41  400 677,39
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -
TILIKAUDEN TULOS  1 219,51  -7 241,83

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  1 219,51  -7 241,83
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

TASE

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet  
 Koneet ja kalusto 13 641,24  67,78
 Autot ja kuljetusvälineet 7 305,02  14 610,06
 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 20 946,26 14 677,84
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Sijoitukset
 Muut osakkeet ja osuudet 10 000,00 10 000,00
 Sijoitukset 35 000,00 35 000,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sijoitukset yhteensä 45 000,00 45 000,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  65 946,26 59 677,84

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/tavarat 3 446,11 3 293,18
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vaihto-omaisuus yhteensä 3 446,11 3 293,18
Saamiset
 Lyhytaikaiset
       Myyntisaamiset 6 276,96 33 355,71
       Siirtosaamiset 56 742,41 25 637,80
       Muut saamiset 143 72 155,95
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä 63 163,09 59 149,46
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahat ja pankkisaamiset 415 862,88 90 579,67
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 482 472,08 153 022,31

VASTAAVAA YHTEENSÄ 548 418,34 212 700,15

    
VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma 138 666,92 122 917,11
      Edellisten tilikausien voitto/tappio -7 241,83 15 749,81
      Tilikauden voitto/tappio 1 219,51 -7 241,83
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 132 644,60 131 425,09

VIERAS PÄÄOMA
 Lyhytaikainen
 Saadut ennakot 330 535,49 500,00
 Ostovelat 15 410,44 9 565,87
 Siirtovelat 67 263,44 68 961,34
 Muut lyhytaikaiset velat 2 746,37 2 247,85
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 415 773,74 81 275,06
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 415 773,74 81 275,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 548 418,34    212 700,15
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIITETIEDOT    
 Toiminnan tuotot ja kulut    
 Kokonaistuotot 841 999,10 774 506,84
 Kokonaiskulut -833 457,61 -773 252,56
 Poistot  -7 321,98 -8 496,11
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ylijäämä      1 219 51 -7 241,83
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Kainuun Liikunta ry  TAPAHTUMAT/KOULUTUKSET 2020
  

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / Lasten, nuorten ja perheiden liikunta
  
Toiminta   kpl/määrä hlö
Kehittämis- ja verkostotyö:
Koulutukset   4 60
Verkkokoulutukset   2 8
Liikunta- ja urheilutapahtumat   4 520
Yhteistyötapahtumat   1  
Seminaarit ja verkostotapaamiset  6 51
YHTEENSÄ   17 639
  

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA / Aikuiset ja ikäihmiset    
  
Toiminta   kpl/määrä hlö
Koulutukset   6 94
Verkkokoulutukset   1 25
Liikunta- ja urheilutapahtumat   78 1686
Yhteistyötapahtumat   1  
Seminaarit ja verkostotapaamiset  62 328
Liikuntaneuvonta-asiakkaat     13
YHTEENSÄ   148 2146
  

ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA JA MENESTYVÄ URHEILU   
  
Toiminta   kpl/määrä hlö
Koulutukset    
Verkkokoulutukset   7 100
Liikunta- ja urheilutapahtumat   3 3411
Yhteistyötapahtumat   1  
Seminaarit ja verkostotapaamiset  21 179
Urheiluakatemiatapahtumat   34 1219
YHTEENSÄ   66 4909
  

LIIKUNTAMATKAILU JA -TAPAHTUMAT  
  
Toiminta   kpl/määrä hlö
Koulutukset   4 124
Verkkokoulutukset   4 105
Liikunta- ja urheilutapahtumat   4 1553
Yhteistyötapahtumat   2  
Seminaarit ja verkostotapaamiset  9 441
YHTEENSÄ   23 2223
  

MUU LIIKUNNAN KEHITTÄMISTOIMINTA   
  
Toiminta   kpl/määrä hlö
Koulutukset   5 73
Verkkokoulutukset   10 110
Verkkoluennot   4 104
YHTEENSÄ   19 287

11 Tilastot




