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1 Katsaus 
toimintavuoteen
Kainuun Liikunnan toimintavuotta 2021 leimasi edelleen koronaviruspande-
mian tuomat haasteet etenkin tapahtumissa, mutta muutoin toiminnassa 
päästiin loppuvuotta kohti normaaleihin käytänteisiin. Pandemiaan liittyen 
tapahtumista järjestämättä jäivät Vuokatti Hiihto sekä Kajaani Swimrun. 
Vuokatin Vaelluksessa sekä uudessa Tour de Kainuu -pyöräilytapahtumas-
sa pandemialla oli negatiivinen vaikutus osallistujamääriin. 

Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien ensimmäinen osa järjestettiin 
joulukuussa poikien jääkiekkoturnauksen merkeissä. Turnaus sujui jouk-
kueiden näkökulmasta hyvin, ja otteluissa oli hyvin myös yleisöä paikalla. 

Muu liikunnan kehittämistoiminta toteutui toimintavuoden aikana lähes 
suunnitellusti, ja etenkin lasten, nuorten ja perheiden kohdalla toiminnan lu-
vut olivat erinomaisia. Pandemiasta huolimatta oli hienoa päästä toteutta-
maan myös Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertue. Kehittämishankkeis-
sa keskityttiin ympäristövastuullisen tapahtumatoiminnan edistämiseen 
(Ekosport Kainuu -hanke) sekä Kajaanin urheiluakatemiatoiminnan laadun 
ja vaikuttavuuden kehittämiseen (Kajaanin urheilukampus -hanke). Lisäksi 
totutettiin Sotkamoon ja Vuokattiin sekä osin myös Kajaaniin keskittynyt 
pyöräilyn kehittämishanke (Tour de Kainuu). Kainuun Liikunnan syyskoko-
uksessa järjestölle hyväksyttiin uusi strategia. 

Monin paikoin haasteellisesta toimintavuodesta huolimatta järjestön toi-
minta oli vaikuttavaa ja kehittämishakuista. Valtakunnan tasolla Kainuun 
Liikunnalle myönnettiin Piikkarit-tunnustuspalkinto liikunnan ja urheilun 
tasa-arvon eteen tehdystä työstä. Lisäksi vastuullisuusohjelmaamme 
käytettiin esimerkkinä monissa liikunnan ja urheilun vastuullisuuden kehit-
tämistilaisuuksissa. Henkilöstölle jälleen kerran iso kiitos hienosta työstä 
haasteellisina aikoina!
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3 Toiminta vuonna 2021
3.1 Liikunnallinen elämäntapa – lapset, nuoret ja perheet
Lasten ja nuorten liikunnassa päämääränä on kainuulai-
sen lapsen ja nuoren fyysisen aktiivisuuden edistäminen. 
Tavoitteena on, että liikkuminen on kiinteä osa lapsen ar-
kea. Kainuulainen lapsi ja nuori saa kasvaa ja kehittyä toi-
mintaympäristössä, joka kannustaa monipuoliseen fyysi-
seen aktiivisuuteen niin varhaiskasvatuksessa, koulussa 
kuin vapaa-ajallakin harrastustoiminnan parissa. Perheen 
ja muun lähiympäristön merkitys liikunnallisen elämänta-
van syntymisessä on keskeinen.
Kehittämis- ja verkostotyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen verkostotoimija ollen mu-
kana erilaisissa paikallisissa ja maakunnallisissa verkos-
toissa. Nämä verkostot ovat monitoimijaisia ja -sisältöisiä, 
joissa kohdataan lapsen ja nuoren kanssa eri yhteyksissä 
toimivia muita tahoja kuten kunta-, sote- sekä maakun-
nallisia ja paikallisia yhdistystoimijoita. Kainuun Liikunta 
koordinoi itse maakunnallista Kainuun kerhotoiminnan 
koordinaattoriverkostoa, Pohjois-Suomen korkea-asteen 
liikkuva opiskelu -verkostoa sekä soveltavan liikunnan 
Valtti-toimintaa ja Avoimet ovet -seuraverkostoa.
Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on kehittämis-
työtä. Erilliset kehittämishankerahoitukset syventävät ja 
luovat sisällöllisiä painotuksia yleiselle kehittämistoimin-
nalle. 

Osaaminen ja innostus
Koulutukset ovat keskeinen toimintatapa lisätä toimijoi-
den osaamista ja innostumista liikkumisen edistämis-
työssä. Koulutukset ovat vuorovaikutuksellisia prosesse-
ja, ja ne rakentuvat aina kohderyhmän omaan tarpeeseen 
heidän kehittämistyötään tukien. Toimintavuoden aikana 
järjestettiin yhteensä 38 lähikoulutustilaisuutta ja seit-
semän verkkokoulutusta. Koulutuksiin osallistui yhteen-
sä 838 henkilöä. Koulutusten lisäksi osaaminen kehittyy 
myös muissa erilaisissa kohtaamisissa ja sparraustilan-
teissa, joissa yhdessä keskustellen löydetään uusia näkö-
kulmia oman toiminnan tueksi.

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

Linnanvirta
Kainuun Liikunta oli mukana toteuttamassa Linnan Virta 
-puistojuhlaa yhdessä pääjärjestäjien Metsähallituksen, 
Vaara-kollektiivin ja Kajaanin kaupungin kanssa. Kainuun 
Liikunta suunnitteli ja toteutti toiminnallisen metsäseik-
kailun yhdessä Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden 
kanssa. Samassa tilaisuudessa markkinointiin myös tule-
vaa EYOF 2022 Vuokatti -tapahtumaa, ja mukana puisto-
juhlassa oli kisojen virallinen maskotti Quukkel.

Perhevaellus
Perhevaellus toteutettiin perinteisesti syyskuussa osa-
na Vuokatin Vaellusta. Toiminnallinen vaellus järjestettiin 
Vuokatin alamaastossa yhteistyössä Kainuun ammat-
tiopiston matkailualan opiskelijoiden kanssa. Perhevael-
luksen teemaan sisällytettiin olympiakasvatuksen arvoja. 
Perhevaellus kokosi yhteensä 300 osallistujaa.

Perheseikkailu
Syyskuussa Lost in Kainuu -seikkailutapahtumaan kehi-
tettiin ja pilotoitiin perheseikkailutapahtuma, joka rakentui 
aikuisten seikkailukisan elementtien ympärille. Pilottita-
pahtumaan osallistui 20 henkilöä. Pilottitapahtuman ko-
kemusten pohjalta kehittämistyötä jatketaan.

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 kuusi lasta. Valt-
ti-ohjaajina toimivat Kainuun ammattiopiston kasvatus- ja 
ohjausalan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajiksi valmistuvien 18 opiskelijan 
ryhmä. Valtti-toiminta on vakiintunut osaksi Kainuun Lii-
kunnan perustoimintaa. Valtti-toimintaan mukana oleville 
perheille ja Valtti-ohjaajille järjestettiin aloitus- ja päätös-
tapahtumat, joihin osallistui yhteensä 55 henkilöä.

Avoimet ovet -kehittämishanke
Valtakunnallinen Avoimet ovet -hanke on Suomen para-
lympiakomitean hallinnoima kehittämishanke, jossa Kai-
nuun Liikunta on mukana osatoteuttajana. Hankkeen ta-
voitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä 
tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. 
Kainuun Liikunnan rooli on koota alueellisia verkostoja ja 
järjestää verkostoitumistilaisuuksia, jotka edistävät vam-
maisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan 
tuloa seuratoimintaan Kainuun alueella. Verkostossa on 
tällä hetkellä mukana kolme kajaanilaista urheiluseuraa.

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perus-
asteelle, toiselle asteelle sekä harrastus-
mahdollisuuksien edistämistä peruskou-
luissa -kehittämishanke
Lisää liikettä -kehittämishanke on liikunnan aluejärjes-
töjen yhteinen valtakunnallinen kehittämishanke, jossa 
tavoitteena on edistää Liikkuvat-ohjelmien alueellista ja 

2 Tulevaisuuden näkymät
Syyskokouksessa 2021 Kainuun Liikunnalle hyväksyttiin 
uusi strategia, jossa yhtenä keskeisenä painopistealuee-
na on seuratoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Tähän 
liittyen toimintavuoden 2022 aikana valmistellaan joko 
oma tai yhdessä muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa 
haettava kehittämishanke. Myös lasten ja nuorten liikun-
nan edistämiseen tullaan valmistelemaan uusi maakun-
nallinen kehittämishanke.

Tapahtumien osalta näkymät kuluvalle vuodelle ovat pa-
remmat kuin kahtena aikaisempana vuotena, vaikkakin 
pandemian jatkuminen tuo edelleen epävarmuutta toi-

mialalle. Vuoden aikana keskitytään olemassa olevien 
tapahtumien kehittämiseen, ja uusien isojen kansainvä-
listen tapahtumaprojektien hakemisesta neuvotellaan eri 
toimijoiden kanssa. 

Liikunnan vaikuttamistyössä toimintavuoden aikana val-
mistaudutaan tuleviin vuoden 2023 eduskuntavaaleihin, 
jotta liikunta saadaan niissä näkyvästi esille. Lisäksi vai-
kuttamistyötä tehdään yleisesti liikunnan sekä erityisesti 
aluejärjestöjen valtion rahoitukseen liittyen, johon on tu-
lossa suuria muutoksia vuodelle 2023.
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ti-tapahtumaa nuorten kokonaisvaltaisessa voimaan-
nuttamisessa osallistamisen, osaamisen lisäämisen, 
kansainvälisyyden sekä liikunnan edistämisen keinoin. 
Projektilla vastataan seuraaviin kainuulaisille nuorille 
ajankohtaisiin ongelmiin: nuorten syrjäytyminen ja osalli-
suuden väheneminen, nuorten vapaaehtoistyön vähene-
minen urheilussa, lasten ja nuorten liikkumattomuus.

Joulukuussa 2021 poikien jääkiekkoturnauksen aikaan 
järjestettiin Kajaanin Pallohallilla kaikille Kajaanin ylä-
koululaisille toteutettu liikuntatapahtuma. Neljän päivän 
aikana tapahtumaan osallistui 1060 oppilasta opettajien-
sa johdolla. Tapahtumassa oli erilaisia EYOF-kisalajien 
innoittamia tapahtumapisteitä kuten ekoaseammuntaa, 

jääkiekkoa, lumilautailua sekä erikoisuutena extreme-ra-
ta. Tapahtuma suunnattiin yläkoululaisille, koska heille ta-
pahtumatarjonta on vähäistä ja he ovat eniten jääneet pait-
si kaikenlaisesta tapahtumatoiminnasta koronavuosien 
aikana. Lisäksi kaikki yläkouluryhmät pystyivät osallistu-
maan tapahtumaan kävellen lukuun ottamatta Otanmäen 
50 yläkoulun oppilasta, jotka saapuivat tapahtumaan 
bussilla, mikä toteuttaa ympäristövastuullisuuden peri-
aatteita. Tapatumakokonaisuutta oli mahdollistamassa 
Kajaanin kaupunki, ja tapahtumasisällön suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasivat Kajaanin ammattikorkeakoulun 
toisen vuosikurssin liikunnanohjaajaopiskelijat. Tapahtu-
man osalta tehtiin välineyhteistyötä Kajaanin Junnuhokin 
ja Kajaanin Taitoluistelijoiden kanssa.

paikallista toteutumista sekä tukea kuntia ja toimijoita har-
rastamisen edistämistyössä.

Liikkuva varhaiskasvatus -kehittämistyö
Kainuussa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan rekisteröi-
tymisen aste on 100 %, joten Kainuun alueella toimenpiteet 
keskittyivät ohjelman toteuttamisen tukemiseen. Toimin-
tavuoden aikana pidettiin yksi työyhteisötasoinen Liikkuva 
varhaiskasvatus -ohjelman esittelytilaisuus sekä yksi Pien-
ten askelten -perehdytystilaisuus. Lisäksi toteutettiin kym-
menen kuntatason ja kahdeksan yksikkötason sparraus-
tilaisuutta. Osana valtakunnallista Jekku jänö -kampanjaa 
kohdattiin kahta yksikköä lukuun ottamatta kaikki Kainuun 
varhaiskasvatusyksiköt, kun Jekku Jänö -lorukortit vietiin 
yksiköihin (yhteensä 43 kohtaamista).

Toimintavuoden aikana olimme aktiivisesti mukana Kai-
nuun soten koordinoimassa työryhmässä, jonka tavoittee-
na on edistää kuntien ja sotetoimijoiden välistä yhteistyötä 
ja toimintatapoja perheiden elintapaohjauksen näkökul-
masta. Lisäksi kehitimme ja päivitimme Toiminnalliseen 
oppimiseen, Motoriseen kehitykseen sekä Motoristen tai-
tojen havainnointiin varhaiskasvattajille tuotettujen koulu-
tusten sisältöä.
Liikkuva koulu -kehittämistyö ja harrastamisen edistämi-
nen

Toimintavuoden aikana kohdattiin kuntakohtaisesti Liik-
kuva koulu -toimijoita erilaisissa verkostotilaisuuksissa 
seitsemän kertaa. Lisäksi koulukohtaisia Liikkuva koulu 
-sparraustilaisuuksia toteutettiin yksi. Kajaanin Liikkuva 
koulu –yhdysopettajien verkoston toiminta käynnistyi tau-
on jälkeen. Verkosto kokoontui kerran Teamsin välityksellä. 

Kainuun Liikunta oli mukana AIKOPA:n järjestämässä maa-
kunnallisessa, koko perusopetukselle suunnatussa Kai-
nutlaatuinen ope -koulutuspäivässä kahdella työpajalla. 
Toinen keskittyi henkilöstön työhyvinvointiin, ja toinen lii-
kunnallisten lautapelien hyödyntämiseen kaikille avoimes-
sa koululiikunnassa.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin maakunnallisen Kai-
nuun koulujen kerhokoordinaattoriverkoston toiminta, jos-
sa Kainuun Liikunta toimii verkoston koollekutsujana. Ver-
kosto kokoontui Teamsin kautta kolme kertaa.

Koulu-seurayhteistyön edistämiseksi tuotettiin keväällä 
Kainuun koulujen käyttöön lajiliittojen tuottamaa vinkkima-
teriaalia liikunnanopetuksen tai erilaisten lajikokeilujen ja 
tapahtumien tueksi. Sähköisen materiaalin loppuun koot-
tiin esitteeseen valittujen lajien edustamien kainuulaisten 
urheiluseurojen yhteystietoja paikkakunnittain yhteistyön 
edistämiseksi ja helpottamiseksi.

Kouluja ja urheiluseuroja aktivoitiin mukaan syyskuun val-
takunnalliseen harrastusviikkoon. Sotkamon Tenetin ylä-
koulu toteutti monipuolisen toimintaviikon, jossa oli paljon 
erilaisia lajikokeiluja oppilaille tarjolla Harrastusviikon ai-
kana. Harrastusviikon toteutukseen ilmoittautui mukaan 
kymmenen urheiluseuraa, jotka mahdollistivat kyseisen 
viikon aikana tai koko kuukauden ajan avointen ovien ide-
ologialla mahdollisuuden tulla tutustamaan seuran tarjoa-
miin ryhmiin maksutta.

Liikkuva opiskelu -kehittämistyö
Toimintavuoden aikana toteutettiin 12 Liikkuva opiskelu 
ja korkea-asteen sparraustilaisuutta paikallisen Liikkuva 
opiskelu -kehittämistyön tukemiseksi. Kainuun Liikunta 
on myös mukana asiantuntijajäsenenä Kajaanin ammat-
tikorkeakoulun moniammatillisessa hyvinvointitiimissä, 
joka kokoontui Teams-välitteisesti neljä kertaa. Lisäksi 
toimintavuoden aikana käynnistettiin Pohjois-Suomen 
korkea-asteen liikkuva opiskelu -verkosto, jota Kainuun 
Liikunta koordinoi yhdessä Lapin Liikunnan ja Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun kanssa. Verkosto 
kokoontui Teams-välitteisesti kolme kertaa.

Toimintakauden aikana on tehty aktiivisesti yhteistyö-
tä valtakunnallisen Kampussankarit-hankkeen kanssa 
käynnistäen yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa 
opiskelumatkaliikkumisen kehittämistoimenpiteitä. Viikol-
la 40 oppilaitoksessa vietettiin Kestävän kehityksen tee-
maviikkoa, jonka sisällä markkinoitiin käynnistyvää Kam-
pussankarit-talvipyöräilykokeilua. Tempaukseen osallistui 
40 henkilöä, ja heillä oli mahdollisuus testata niin sähkö- 
kuin erilaisia maastopyöriä sekä fatbikeä. Tavoitteena oli 
muistuttaa opiskelu- ja työmatkojen liikkumisesta pyö-
räillen autoilun sijaan. Kainuun Liikunta oli mukana sa-
malla viikolla toteutetussa Hyvinvointivirtaa-viikossa to-
teuttamassa kehonkoostumusmittauksia, joihin osallistui 
yhteensä 83 henkilöä. Koko viikon tapahtumiin osallistui 
yhteensä 450 opiskelijaa. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin tiivistä yh-
teistyötä korkea-asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Henkilöstölle pidettiin joko lähi- tai etätoteu-
tuksella lyhyet liikkumisen edistämisen ja tauottamisen 
merkityksen infot neljälle koulutusalalle ja niillä tavoitet-
tiin 80 opetushenkilöstön edustajaa.

Marraskuun alussa toteutettiin YTHS:n, opiskelijoiden 
sekä hyvinvointipalveluiden tiimin yhteistyönä Terve Tau-
ko -päivä, jossa tavoitteena oli muistuttaa henkilöstöä ja 
opiskelijoita tauottamisen ja istumisen katkaisemisen 
merkityksestä. Tapahtumassa oli myös muita ulkopuolisia 
hyvinvointia edistäviä tahoja esittelemässä omaa toimin-
taansa. Tapahtumalla tavoitettiin 50 osallistujaa.

Kainuun Liikunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu esitteli-
vät yhteistyötään lokakuussa valtakunnallisessa Liikkuva 
opiskelu -päivässä. Tilaisuudessa oli 90 osallistujaa pai-
kalla. Tämän myötä Liikkuva opiskelu -ohjelma teki jutun 
yhteistyöstä, joka julkaistiin marraskuun puolivälissä oh-
jelman nettisivuilla sekä eri somekanavissa.

ERASMUS+ SPORT –By the Young for the 
Young: EYOF 2021 to foster inclusion and 
physical activity (BYOU)
Projektin päätarkoituksena on lisätä kainuulaisten nuor-
ten sosiaalista osallisuutta suurta kansainvälistä Euroo-
pan Nuorten Talviolympiafestivaalit -urheilutapahtumaa 
hyödyntäen. Lisäksi projektin tavoitteena on hyödyntää 
tapahtumaan liittyvää olympismin aatetta kainuulaisten 
lasten ja nuorten terveyttä edistävään liikuntaan aktivoi-
misessa. Projektissa hyödynnetään EYOF 2022 Vuokat-
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Toimintavuosi 2021 kului edellisen vuoden tapaan osittain 
poikkeustilanteessa. Ryhmäliikunnat olivat osan vuodesta 
seisahduksissa, ja etenkin ikäihmisten liikkumiseen tällä 
on ollut suuri vaikutus. Liikkumisen tavat ovat muuttaneet 
muotoaan, ja luonnossa liikkuminen on lisääntynyt huo-
mattavasti viime vuosien aikana. Kainuulaisten kiinnostus 
omaa kuntoa ja terveyttä kohtaan on lisääntynyt. Tämän 
huomaa kiinnostuksena kuntotestauksiin sekä yleisenä 
puheen lisääntymisenä aiheen ympärillä. Rajoituksista ja 
haasteista huolimatta kainuulaisten liikunnallisia elinta-
poja sekä liikunnan harrastamista on pystytty edistämään 
eri toimintojen avulla.

Kehittämis- ja verkostotyö

Järjestöyhteistyö
Yhteistyö eri järjestöjen kanssa on jatkunut toimintavuo-
den aikana tiiviisti. Verkostotyötä on tehty yhteistyössä 
useiden eri järjestöjen kuten eläkeläisjärjestöjen, sydän-
yhdistyksen, omaishoitajien, kyläyhdistysten sekä urhei-
luseurojen kanssa.

Voimaa vanhuuteen -verkosto
Voimaa vanhuuteen -verkosto on toiminut Kainuun 
alueella jo useita vuosia. Verkoston tehtävä on edistää 
kainuulaisten ikäihmisten liikkumista sekä liikunnan mah-
dollisuuksia. Verkostoon kuuluu Ikäinstituutin ja Kainuun 
Liikunnan lisäksi Kainuun kunnat. Verkosto kokoontuu 
vuosittain kehittämään kainuulaisten ikäihmisten liikun-

nan edistämistä.

Yhteistyö Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteis-
työ on jatkunut tiiviinä. Aikuisten terveysliikunnan osalta 
yhteistyö on painottunut erilaisten tapahtumien järjestä-
miseen, yhteisten kuntotestitilojen hyödyntämiseen ja ke-
hittämiseen sekä vahvaan liikunnanohjaajaopiskelijoiden 
työssäoppimismahdollisuuksien järjestämiseen. Tämän 
lisäksi liikunnanohjaajaopiskelijat ovat olleet yhteistyössä 
järjestämässä työyhteisöille työhyvinvointipäiviä ja erilai-
sia tapahtumia. Lisäksi opiskelijoita on ollut mukana Kai-
nuun Liikunnan järjestämissä koulutuksissa.

Koulutukset ja osaamisen lisääminen

Toimintavuoden aikana on järjestetty 72 terveysliikunnan 
koulutusta, kurssia tai luentoa sekä verkostotapaamista, 
joihin on osallistunut yhteensä 687 osallistujaa. Lisäksi on 
järjestetty useita palaute- ja keskustelutilaisuuksia, joissa 
on annettua lisätietoa liikunnallisista ja terveellisistä elä-
mäntavoista.

Tapahtumat ja kiertueet

Korpikansa seikkailee -kiertue
Edellisen vuoden Kunnossa Ekoina -kiertueen jälkeen 
palattiin edellisvuosien malliin, ja Korpikansa seikkailee 
-kiertue toteutettiin omana kiertueenaan. Marraskuun 

3.2 Liikunnallinen elämäntapa – aikuiset ja ikäihmiset

aikana kiersimme kaikki Kainuun kunnat tuoden ter-
veellisten elintapojen ilosanomaa paikallisille ihmisille. 
Tapahtumissa osallistujat pääsivät testaamaan Kehon 
kuntoindeksi -testin avulla oman fyysisen kuntonsa. 
Testien avulla osallistujat saivat lisää tietoa omasta sen 
hetkisestä terveydentilastaan ja kuntonsa kehittymi-
sestä, jos alla oli jo useampi vastaava testi. Kuntotestit 
mittaavat kehonkoostumusta, aerobista kuntoa ja puris-
tusvoimaa. Tapahtumaan saivat osallistua kaiken ikäiset 
henkilöt. 

Korpikansa Seikkailee -kiertue toteutettiin yhteistyössä 
Kainuun kuntien sekä Kainuun sydänyhdistyksen kans-
sa. Kiertueen aikana järjestettiin yhteensä kahdeksan 
tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 658 henkilöä. Ter-
veysturvallisuuden vuoksi jouduimme rajaamaan osallis-
tujamäärää, ja näin ollen muutamilla paikkakunnilla kaik-
ki halukkaat eivät päässeet osallistumaan. Toivotaan, 
että tilanteen rauhoittuessa voisimme lisätä kapasiteet-
tia ja kohdata tapahtumissa entistä enemmän ihmisiä. 

Kunnon kevätpäivä
Toimintavuoden aikana järjestettiin Kunnon kevätpäivä 
ensimmäistä kertaa hybriditapahtumana. 4.5.2021 jär-
jestetyn tapahtuman ohjaus toteutettiin etäyhteyksin 
Kajaanista, ja Kainuun eri kunnissa järjestetyissä lähita-
pahtumissa liikuttiin 150 henkilön voimin liikunnanohjaa-
jaopiskelijoiden ohjeistamana. Mukana liikkumassa oli 
myös noin 30 henkilöä, jotka eivät osallistuneet kuntien 
järjestämiin tilaisuuksiin, vaan liikkuivat tietokoneen ää-
ressä omassa kotonaan. Kajaanin ammattikorkeakoulun 
liikunnanohjaajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 
hienon liikunnallisen päivän ikäihmisille, ja toiveita tuli 
vastaavanlaisista toteutuksista myös jatkoa ajatellen. 
Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään Kajaanissa 
5.5.2022.

Liikuttava Suomi -hanke

Liikuttava Suomi on liikunnan aluejärjestöjen yhdessä 
toteuttama hanke terveysliikunnan edistämiseen. Han-

ketta koordinoi Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry. 
Hankkeen tavoitteina on edistää työikäiseen aikuisvä-
estön sekä ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta sekä lisä-
tä liikunnan määrää yhteistyössä Liikkuvat-ohjelmien 
kanssa. Toimintavuoden painopisteet ovat olleet liikun-
taneuvonnan palveluketjun edistäminen, Liikkuva työ-
elämä ja Buusti360 ohjelman kehittäminen sekä ikäih-
misten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen. 
Hankkeen avulla on mahdollistettu resurssit liikunnalli-
sen elämäntavan edistämiseen alueellisesti.

Buusti360

Buusti360 on liikunnan aluejärjestöjen yhdessä toteut-
tama hyvinvointiohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää 
työyhteisöjen työhyvinvointia. Buusti360-ohjelman alla 
voidaan toteuttaa monenlaisia toimenpiteitä aina yksit-
täisistä luennoista isompiin työhyvinvointia kehittäviin 
kokonaisuuksiin saakka. 

Palveluun voivat osallistua myös valtakunnalliset yrityk-
set, koska samanlainen palvelu on saatavilla jokaisessa 
Suomen kunnassa. Toimintavuoden aikana työyhteisö-
kohtaisten toimenpiteiden lisäksi toteutimme valtakun-
nallisen Työhyvinvoinnin palaset osaksi elämää -webi-
naarisarjan. Webinaareissa oli puhumassa valtakunnan 
huippuosaajia työhyvinvoinnin eri osa-alueilta. Kainuus-
sa ohjelman toimenpiteisiin osallistui toimintakauden ai-
kana yhteensä viisi työyhteisöä.

Muu toiminta

Toimintavuoden aikana toteutettiin Kainuun Liikunnan 
järjestämissä tapahtumissa ja yksittäisissä tilaisuuksis-
sa yhteensä 1131 kuntotestausta ja hyvinvointimittausta. 
Näiden aikana osallistuneet henkilöt saivat kuntotestipa-
lautteen lisäksi myös ohjausta neuvontaa terveellisem-
mistä elintavoista sekä vinkkejä ja ohjeita eri toimijoiden 
järjestämistä liikuntamahdollisuuksista sekä Kainuun 
soten järjestämästä liikuntaneuvonnasta ja Kainuun 
kuntien tarjoamasta liikuntapalveluista.
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Kehittämis- ja verkostotyö
Tähtiseura-auditoinnit
Kainuun Liikunta auditoi yhteistyössä lajiliittojen 
seurakehittäjien kanssa kaksi seuraa vuonna 2021. 
Molemmat seurat olivat aiemmin auditoituja Tähti-
seuroja. Auditoituja Tähtiseuroja on alueellamme yh-
teensä kymmenen, ja Tähtiseura-kehittämisprosessiin 
on vuonna 2021 lähtenyt neljä uutta seuraa.  

Seurafoorumit ja seurojen kehittämistyö
Kajaanin urheilukampus -kehittämishankkeeseen 
liittyen järjestettiin urheiluseuratoiminnan kehittä-
misprosessi. Kajaanin lajivalmennusta järjestävien 
seurojen lisäksi prosessiin oli mahdollista osallistua 
myös muiden kainuulaisten seurojen. Huhtikuusta 
marraskuulle 2021 kestäneeseen prosessiin osallistui 
yhdeksän kainuulaista seuraa, ja kehittämisprosessi 
tavoitti yhteensä 120 seuratoimijaa neljän kehittämi-
sillan aikana. Tavoitteena oli antaa seuroille työvälinei-
tä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laatutyöhön 
sekä lisätä kainuulaisten seurojen yhteistyötä ja vuo-
ropuhelua.

Seurafoorumeita ja seurailtoja toteutettiin vuoden 
mittaan erilaisilla teemoilla. Valtaosin seuraillat tapah-
tuivat etänä tai hybriditoteutuksella. Etämahdollisuus 
on lisännyt osaltaan Kajaanin ulkopuolisten seurojen 
osallistumista seurailtoihin ja tilaisuuksiin.  Seuratu-
ki- ja koronatuki-infot järjestettiin myös etäyhteydellä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratu-
kea haki yhteensä neljä kainuulaista seuraa. Hakemuk-
set olivat hyvin laadittuja ja niihin oli haettu sparrausta 
lajiliitolta sekä liikunnan aluejärjestöltä. Kaikki haetut 
seuratukihankkeet olivat palkkaushankkeita.  

Yhteistyössä Kainuun soten kanssa kokosimme kat-
tavan yhteystietolistan kainuulaisten seurojen nime-
tyistä koronayhdyshenkilöistä. Lisäksi kainuulaisia 
seuroja on tiedotettu aktiivisesti alueellisista koron-
arajoituksista ja suosituksista sekä jaettu hyviä käy-
tänteitä seurojen käyttöön korona-ajan toiminnan 
toteuttamisesta. Lisäksi etänä on järjestetty seuroille 
koronatuki-infoja ja sparrattu seuroja avustuksen ha-
kuihin liittyvissä kysymyksissä.

Seurojen kesätyöllistäminen
Kainuun Liikunta haki keväällä 2021 opetus- ja kulttuu-
riministeriön myöntämää kesätyöavustusta urheilu- ja 
liikuntaseuroille. Avustusta myönnettiin yhteensä 50 
nuoren (15–29-vuotiaat) palkkaamiseen. Kainuun Lii-
kunta koordinoi avustusten hakua ja myöntöä kainuu-
laisille seuroille. Avustusta myönnettiin yhteensä 17 
kainuulaiselle seuralle. Myönnetyillä avustuksilla seu-
rat palkkasivat nuoria lasten ja nuorten liikunnan oh-
jaustehtäviin kesän 2021 aikana.

Tapahtumat ja kampanjat
#kunnonvuodenlupaus
Alkuvuodesta 2021 lanseerattiin #kunnonvuodenlu-
paus-kampanja, joka kutsui seuroja vastuulliseen ja 
kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Kampanja 
käynnistyi tammikuussa 2021 Kainuun seurafooru-
mista, jossa esiteltiin valmiita työkaluja vastuulliseen 
seuratoimintaan. Vuoden mittaan kampanjaan mu-
kaan lähteneitä seuroja sparrattiin, ja heitä kannus-
tettiin tuomaan seuran kestävän kehityksen käytän-
teitä esille seurojen omissa kanavissa. Vastuullisin 
seura palkitaan keväällä 2022 Kainuun Urheilugaalas-
sa. Marraskuussa 2021 järjestettiin Kainuun Liikunnan 
jäsenseuroille etätoteutuksena Microsoft-koulutus, 
joka vastasi seuroilta tulleeseen tarpeeseen kehittää 
etätyövälineiden käyttöä seuratoiminnassa.

Kainuun Urheilugaala
Vuonna 2021 menestyneet kainuulaiset urheilijat, val-
mentajat ja tukijoukot sekä kuntien liikuntateot palkit-
tiin 16.4.2021 järjestetyssä Kainuun Urheilugaalassa. 
Koronapandemian vuoksi gaala järjestettiin poikkeuk-
sellisesti verkkolähetyksenä niin, että yleisö juhli ur-
heiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä omilla kotisoh-
villaan. Koronan hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten 
vuoksi myös palkitut kävivät pokkaamassa palkinnot 
poikkeuksellisesti porrastetusti gaalastudiossa. Strii-
mitallennetta on katsottu vuoden 2021 loppuun men-
nessä yhteensä noin 1600 kertaa.

Kainuun parhaat urheilijat 
ja liikuntateot vuonna 2020:
Vuoden Urheilija: Niko Korhonen
Vuoden Nuori Urheilija: Inka Kilpeläinen
Vuoden Valmentaja: Kati Säkkinen
Vuoden Joukkue: Sotkamon Jymy
Vuoden Urheiluseura: Ristijärven Pyry
Vuoden Seuratoimija: Petri Lindsberg
Vuoden Taustavoima: Arvo Toivainen
Elämänurapalkinto: Jorma Säkkinen
Liikunnan Yhdenvertaisuus -palkinto: Jormuan Tarmokkaat Urheilijat
Kainuun Kasvatti: Aleksi Klemetti
Vuoden Läpimurto: Aapo Komulainen
Vuoden Liikunnanopiskelija: Maria Kärkkäinen
Kajaani: Anni Karvinen
Kuhmo: Kuhmon Peurat ry:n omatoimirasti-toiminta
Sotkamo: Sotkamon kunnan liikunta- ja puistoalueiden hoitajat
Paltamo: Väinö Kemppainen
Puolanka: Puolangan Ryhdin jääkiekkojaosto
Ristijärvi: Arto Klemetti 
Suomussalmi: Ismo Juntunen
Hyrynsalmi: Johanna Keränen ja Paula Kemppainen/Liikuntaseuraa 
Hyryllä -naisliikkujat

Lisäksi Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame -kunniagalleriaan ni-
mettiin vuonna 2021 kaikki kainuulaiset paralympiavoittajat; Erkki Sep-
pänen, Alli Hatva, Ari Lehto, Jari Kurkinen ja Minna Leinonen.

3.3 Elinvoimainen seuratoiminta 3.4 Menestyvä urheilu

Urheilijanpolun tukeminen 

Kasva Urheilijaksi – leirit
Kainuun Liikunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu järjes-
tivät vuonna 2021 yhteistyössä kolme Kasva urheilijaksi 
-leiriä 5.–7.-luokkalaisille. Leirit ovat ensiaskel tavoitteel-
liselle urheilijan polulle, sillä leireillä yhdistyvät urheilu ja 
koulunkäynti. Leirien ohjelman suunnittelusta ja toteutuk-
sesta vastasivat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat, ja Kainuun Liikunta leirin organisoinnista ja käytännön 
toteutuksesta. Vuonna 2021 leireille osallistui yhteensä 
60 lasta ja nuorta sekä 30 opiskelijaa.

Urheiluakatemiatoiminta
Kainuun Liikunta koordinoi Vuokatti-Ruka Urheiluakate-
mian Kajaanin akatemiatoimintaa vuonna 2021. 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 nuoriin. 
Toiminta organisoitiin vuoden 2021 aikana Suomen osalta 
uudestaan, ja nykyisin toiminnasta vastaa Lapin Liikun-
ta ry:n koordinoima Barents urheilun jaosto. Jaostossa 
edustettuina ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Toiminta keskittyy kan-
sainvälisen Barents yhteistyön kehittämiseen Pohjoisen 
urheilutoiminnassa sekä Barents Games -kisoihin, jois-
sa kilpaillaan noin 15 lajissa niin talvi- kuin kesäkisoissa. 
Koronapandemian vuoksi vuonna 2021 ei järjestetty Ba-
rents-kisoja.

Hankkeet

KAJAANIN URHEILUKAMPUS – urheiluakatemian ja urhei-
lijan opintopolun kehittämishanke 1.1.2020-30.4.2022

Kajaanin urheilukampus -kehittämishankkeen kärkinä 
vuonna 2021 olivat valmennuksen ja seuratoimijoiden 
osaamisen kehittäminen sekä Kajaanin alueellisen akate-
miatoiminnan markkinointi. Koulutuksia järjestettiin sekä 
lajivalmennusta järjestäville seuroille laajennettuna myös 
muuhun Kainuun seurakenttään. Lisäksi Kajaanin urheilu-
kampuksen lajivalmentajille järjestettiin viisiosainen kou-
lutussarja, jonka sisällöt ja teemat nousivat valmentajien 
tarpeista. Maaliskuusta toukokuulle 2021 kestäneessä 
koulutussarjassa käsiteltiin muun muassa yksilön kohtaa-
mista ja huomioimista osana isompaa valmennusryhmää, 
valmentajan roolia ja merkitystä nuoren kaksoisuralla 
sekä opiskeltiin viestinnän ja kommunikaation taitoja.

Akatemiaopiskelijoilta nousseisiin kehittämistarpeisiin 
on hankeaikana pyritty vastaamaan ”Akatemian aamu-
pala” -toiminnalla. Näiden tiedollisten ja toiminnallisten 
aamusessioiden aikana on pureuduttu muun muassa ar-
jen hallintaan, mielen hyvinvointiin ja suorituspaineisiin. 
Lisäksi akatemiaopiskelijoille suunnattua toimintaa ovat 
olleet lukuvuoden avausinfo ja toiminnallinen lukuvuoden 
avaustapahtuma.

Nuorten urheilijoiden vanhemmille järjestetty Kasvata 
urheilijaksi -iltaseminaari kokosi yhteen yläkoulun ja toi-
sen asteen akatemiaopiskelijoiden vanhempia ja huol-
tajia. Illan aikana keskusteltiin siitä, mikä vanhemman/
huoltajan rooli on nuoren kaksoisuralla, ja miten nuorta voi 
tukea ja vahvistaa tällä vaativalla urheilijan polulla. 

3.5 Liikuntamatkailu ja –tapahtumat
Liikunnan massatapahtumat
Tapahtumien kannalta vuosi 2021 oli edelleen haastava. 
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunnan omista sään-
nöllisesti järjestämistä liikunnan massatapahtumista 
pystyttiin koronapandemian vuoksi järjestämään Vuo-
katin Vaellus ja Lost in Kainuu Adventure. Lisäksi uutena 
tapahtumana järjestettiin Tour de Kainuu -maantiepyöräi-
lytapahtuma.

Vuokatti Hiihto ja Kajaani Swim&Run -tapahtumat joudut-
tiin perumaan koronapandemian vuoksi toisena vuonna 
peräkkäin. Vuokatti Hiihdon peruuntumiseen reagoimme 
ja järjestimme Vuokatti Hiihto Special -etähiihtotapahtu-
man, jossa osallistujat osallistuivat tapahtumaan hiihtä-
mällä omilla kotiladuillaan tapahtumapäivänä.

Kainuun Liikunnan vuonna 2021 järjestämät liikunnan 
massatapahtumat ja niiden osallistujamäärät:

Vuokatti Hiihto Special   187 osallistujaa
Tour de Kainuu   65 osallistujaa
Vuokatin Vaellus   253 osallistujaa
Perhevaellus  300 osallistujaa
Lost In Kainuu Adventure   550 osallistujaa

Kainuun Liikunta oli mukana myös Raatteen Maratonin 
markkinoinnissa ja toteutuksessa. Tapahtumaan osallis-
tui 201 osallistujaa.

Vuokatti Hiihto Special
Vuonna 2021 Vuokatti Hiihto -massahiihtotapahtuma kor-
vattiin koronarajoitusten vuoksi Vuokatti Hiihto Special 
-etähiihtotapahtumalla lauantaina 20.3. Tapahtumaan 
osallistui 187 hiihtäjää 12 eri maassa: Suomessa, Sak-
sassa, Unkarissa, Ranskassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Venäjällä, Italiassa, Irlannissa, Latviassa ja 
Sveitsissä.
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Tapahtumatunnelmaa luotiin suorilla verkkolähetyk-
sillä, kun Youtuben kautta jokainen osallistuja pystyi 
seuraamaan tapahtuma-aamuna etkoja, ja iltapäiväl-
lä hiihdon jälkeen jatkoja. Aamun verkkolähetyksessä 
virittäydyttiin tunnelmaan muun muassa päivän keli-
katsauksen, viimehetken voiteluvinkkien ja virallisen 
lähtölaukauksen myötä. Iltapäivällä studiovieraiksi 
saapuivat yhdistetyn hiihtäjä Arttu Mäkiaho ja maasto-
hiihtäjä Eevi-Inkeri Tossavainen. Lisäksi linjoilla vieraili 
etäyhteyksien kautta mediapersoona Mikko ”Peltsi” 
Peltola, joka hiihti tapahtumapäivänä Helsingin Palo-
heinässä sata kilometriä.

Lisäksi iltapäivän lähetyksessä analysoitiin osallistuji-
en tuloksia, jotka jokainen pystyi syöttämään viralliseen 
tulospalveluun omatoimisesti, ja kaikkien osallistujien 
kesken arvottiin tuotepalkintoja. Laduilla kisatunnel-
maa nostivat osallistujien numerolaput, jotka jokainen 
oli saanut postissa etukäteen. Suoran verkkolähetyk-
sen toteutus oli osa uusien toimintatapojen kokeiluja, 
kun Kainuun Liikunta kehittää sekä tapahtumien ym-
päristövastuullisuutta että sopeutuu muuttuneeseen 
maailmaan. Tapahtuman tuotoista lahjoitettiin tuhat 
euroa nuorten mielenterveystyöhön Kainuun mielen-
terveys ry:n Nuori mieli -toiminnan kautta.

Maakunnallinen yhteistyö
Toimintavuoden 2021 aikana jatkettiin yhteistyötä 
Suomussalmen kunnan sekä Suomussalmen Rastin 
kanssa Suomussalmella järjestettävien Raatteen Ma-
ratonin ja Ruthless Rajan markkinointi- ja järjestämis-
yhteistyöhön liittyen. Lisäksi jatkettiin tiivistä yhteis-
työtä Kainuun Rastiviikko -organisaation kanssa.

EYOF 2022 Vuokatti
Kainuun Liikunnan oli tarkoitus järjestään Euroopan 
Nuorten Talviolympiafestivaalit helmikuussa 2021. 
Koronapandemian sekä eri lajien kalenteripäällekkäi-
syyksien vuoksi tapahtuma päätettiin siirtää maalis-
kuulle 2022. Poikien jääkiekkoon osallistuville maille 
myös maaliskuu 2022 oli kansallisten liigojen vuoksi 
erittäin huono ajankohta, ja näin ollen poikien jääkiek-
koturnaus päädyttiin järjestämään erillisenä tapah-
tumana Kajaanissa jo 12.-17.12.2021. Samalle viikolle 
ajoitettiin myös yleensä kolme kuukautta ennen ta-
pahtumaa pidettävä Chefs de Mission-seminaari, jo-
hon kaikkien osallistuvien 46 maan joukkueenjohtajat 
pystyivät osallistumaan joko paikan päällä tai etänä.

Poikien jääkiekkoturnaukseen osallistui loppujen lo-
puksi viisi joukkuetta Sveitsin vetäytyessä pois viime 
hetkillä kyseisen maan huonontuneen koronatilanteen 
vuoksi. Yhteensä urheilijoita ja muuta huoltohenki-
löstöä oli paikalla 157. Chefs de Mission seminaariin 
osallistui 40 eri maasta 88 joukkueenjohtajaa, joista 
23 etäyhteyksin. Kokonaisuutena tapahtumat onnis-
tuivat hyvin, vaikka omat haasteensa viikkoon toivat 
seminaarin ja turnauksen samanaikaisuus. Joulukuun 
tapahtuma oli kuitenkin kaikin puolin erittäin hyvä koe-
ponnistus ja oppimistapahtuma maaliskuun pääta-
pahtumaan.

Itse päätapahtuman siirtyminen maaliskuulle 2022 toi 
mukanaan lisähaasteita muun muassa majoitushinto-
jen ja majoituksen riittävyyden suhteen. Samoin lento-
yhteyksien huononeminen ja joukkueiden matkajärjes-
telyjen vaikeutuminen aiheutti organisaatiolle lisätyötä 
sekä lisäkuluja budjettia ajatellen.

Tour de Kainuu -hanke
Vuoden mittainen Tour de Kainuu -hanke käynnistyi 
vuoden 2021 alussa. Kainuun Liikunta toimi hankkeen 
hallinnoijana ja päätoteuttajana Euroopan aluekehitys-
rahaston (EAKR) rahoittamassa kehittämishankkees-
sa. Lisäksi hanketta rahoitti Sotkamon kunta. 

Hankkeen tavoitteina oli kehittää pyöräilyolosuhteita 
Sotkamossa ja Vuokatissa, järjestää uusi maantiepyö-
räilytapahtuma Vuokatissa ja kehittää Lost in Kainuu 
Adventure -tapahtumaa suuremmaksi ja kansainväli-
semmäksi tapahtumakokonaisuudeksi.

Toimintavuoden aikana hankkeessa kehitettiin Sotka-
mon ja erityisesti Vuokatin alueen pyöräilyolosuhteita 
uusilla maantie-, maasto- ja talvipyöräilyreiteillä sekä 
kehitettiin talvipyöräilyä kouluttamalla talvipyöräily-
reittien hoitajia kaksi päiväisellä koulutuksella. Vuoden 
aikana käynnistettiin uusi Tour de Kainuu -maantie-
pyöräilytapahtuma Vuokatissa. Hankkeessa kehitettiin 
myös Lost in Kainuu Adventure -tapahtumaan uusi pit-
kä 48 tuntia kestävä sarja ja uusi matalankynnyksen 
perheseikkailupäivä. Hanke oli onnistunut, ja hank-
keessa päästiin hankesuunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin.

Liikuntamatkailun vaikuttamistyö
Kainuun Liikunta osallistui toimintavuoden aikana eri 
matkailualan tilaisuuksiin Kainuussa sekä piti kunti-
en ja maakuntaliiton kanssa pidetyissä tilaisuuksissa 
esillä urheilun ja liikunnan sekä liikuntamatkailun mer-
kitystä Kainuulle. 

Ympäristövastuullisuus  
tapahtumanjärjestämisessä

Kainuun Liikunta järjestää vuosittain liikuntamatkai-
lutapahtumia, jotka tuovat alueelle elinvoimaisuutta, 
matkailijoita ja näkyvyyttä. Tapahtumista ja niihin liit-
tyvästä yksityisautoilusta, energiankäytöstä, ruoka-
tarjoiluista ja jätteistä aiheutuu kuitenkin kohtalainen 
rasite ympäristölle. Tämän vuoksi yksi toiminnan kehit-
tämisen painopistealue on ympäristö- ja ilmastovas-
tuullisuus.

Toimintavuoden aikana jatkettiin elokuussa 2020 al-
kanutta Ekosport Kainuu -hanketta, jossa on käynnis-
tetty ympäristövastuullisen tapahtumanjärjestämi-
sen prosessi. Toimintavuoden aikana hankkeessa on 
edistetty ympäristövastuullisia toimintatapoja muun 
muassa digitaalisia ratkaisuja, palvelumuotoilua ja vai-
kuttamisviestintää hyödyntäen.

Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käy-
tössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmät, joiden 
avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan 

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. 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa toimelle aktiivisesti esille lii-
kuntateemaa keskeisenä osana kuntalaisten hyvinvointia 
sekä kunnan ja maakunnan vetovoimaa. Vaikuttamistyötä 
tehtiin Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen yh-
teistä taustamateriaalia hyödyntäen lehtiartikkelien kaut-
ta sekä lähestymällä suoraan ehdokkaita.

Kuntayhteistyö
Toimintavuotena toteutettiin maakunnallinen Korpikan-
sa Seikkailee -testi- ja liikuntaneuvontakiertue. Kiertue 
vieraili kaikissa Kainuun kunnissa. Kaikki Kainuun kun-
nat osallistuivat Kainuun Urheilugaalaan, ja yhteydenpito 
kuntiin päin oli aktiivista Kainuun Liikunnan eri toimialoja 
koskevissa asioissa. Yhteistyötä yli kuntarajojen tehtiin 

muun muassa liikuntamatkailutapahtumissa, Ekosport 
Kainuu -hankkeessa sekä Vuokatti-Ruka Urheiluakatemi-
an toiminnassa. Lisäksi Kainuun Liikunta oli edistämässä 
paikallisesti Liikkuvat-ohjelmien toteutusta.

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta tiivisti kuntien 
kanssa tehtävää yhteistyötä käynnistämällä liikunnan 
viranhaltijoiden kanssa säännölliset, kerran kuukaudes-
sa toteutettavat tunninmittaiset virtuaaliset (Teams-vä-
litteiset) aamukahvitilaisuudet. Tämän lisäksi tavoite 
on kokoontua kaksi kertaa vuodessa lähitilaisuuksiin. 
Lähtökohtana on, että etätilaisuuksissa on mukana vie-
raileva asiantuntija yhteisesti sovitun teeman pohjalta 
alustamassa asiaa, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille 
ja käydään yhteistä keskustelua. Toimintavuoden aikana 
Teams-aamukahveille kokoonnuttiin kuusi kertaa ja lä-
hitapaamiseen (osittain hybridi) kaksi kertaa. Teemoina 
olivat muun muassa soveltava liikunta, liikuntaneuvonta, 
pyöräilyn edistäminen sekä EYOF 2022 Vuokatti-kisat. 

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimi Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston liikuntaneuvoston puheenjohtajana 
vuonna 2021. Kainuun Liikunnan hallituksesta alueelli-
seen liikuntaneuvostoon kuului lisäksi Timo Heikkilä, ja 
Kainuun kolmas edustaja liikuntaneuvostossa on Pirjo 
Neuvonen.

Kainuun Liikunta on jäsenenä vuonna 2021 perustetus-
sa Kainuun Järjestöasiain neuvottelukunnassa, jossa 
edustaa koko kainuulaista liikunnan ja urheilun järjes-
tökenttään. 

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyön kehittä-
mistä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Kainuun Liikunta 

systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi 
tapahtumantuotantoprosessin. 
Ekosport Kainuu -hankkeen vaikutukset:
- Pilottitapahtumien aiheuttama ympäristö- ja ilmasto-
kuorma pienenee
- Tapahtumiin liittyvän matkustamisen ilmastokuorma 
pienenee
- Kainuun tapahtumanjärjestäjien ympäristövastuun 
osaaminen lisääntyy

- Tapahtumien osallistujamäärät kasvavat ympäristövas-
tuullisen toiminnan tuoman imagon parannuksen myötä
Ekosport Kainuu on Kainuun Liikunnan hallinnoima Eu-
roopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Hank-
keessa mukana ovat myös Kainuun jätehuollon kuntayh-
tymä Ekokymppi, Suomussalmen kunta, Sotkamon kunta 
ja Kajaanin kaupunki.
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on Kainuun Säätiön purkauduttua vuonna 2017 jälleen 
Vuokatin Säätiön virallinen taustayhteisö kahdella hal-
lituspaikalla. 

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Kainuus-
sa koko maakunnan alueella toimivien järjestöjen (MLL 
Kainuu, 4H Kainuu, Kainuun Nuotta) kanssa etenkin yh-
teisessä viestinnässä. 

Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta teki aktiivista 
yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kai-
nuun ammattiopiston kanssa muun muassa tapahtu-
miin liittyen. Lisäksi Kainuun Liikunnan toimistolla oli 
oppilaitoksista vuoden aikana useita työharjoittelijoita. 

Kainuun Liikunta oli mukana moniammatillisessa eri-
tyislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoit-

teena on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja 
toimijoista, yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkosto-
toiminta yli hallintorajojen. Verkostoon kuuluu edusta-
jia Kainuun sotesta, perusopetuksesta, maahanmuut-
topalveluista, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta, 
Leijonaemot ry:stä, MLL:stä sekä kansanterveys- ja 
potilasjärjestöjä. 

Kainuun Liikunta oli aktiivisesti mukana erilaisissa yhteis-
työverkostoissa tuomassa liikuntakentän ja seuratoimijoi-
den ääntä yhteiseen päätöksentekoon. Järjestön edustus 
oli Toppa-hankkeessa, joka kartoittaa Kainuussa olevien 
ulkomaalaisten kausi- ja vuokratyöntekijöiden ja heidän 
puolisoidensa koulutusta ja osaamista sekä halukkuutta 
jäädä maakuntaan. Lisäksi Kainuun Liikunta oli mukana 
Kainuun suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioin-
tityöryhmässä (Sova-työryhmä).

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. Yhteistyö oli tiivistä myös vuo-
den 2021 Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien jär-
jestelyiden tiimoilta.

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyö on tiivistynyt viime 
vuosina muun muassa yhteisten hankkeiden sekä Liikku-
vat-ohjelmien myötä. Toimintavuoden aikana yhteisen te-
kemisen pohjaa lujitettiin edelleen perustamalla Suomen 

Liikunnan Alueet ry, jossa ovat jäseninä kaikki liikunnan 
aluejärjestöt.  

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta oli aktiivinen toimija ja kehittäjä kan-
sainvälisessä massahiihtojen Euroloppet-sarjassa, johon 
Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta kuului Ve-
näjän Russialoppet-massahiihtosarjaan. Kainuun Liikunta 
osallistui aktiivisesti Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän 
väliseen Barents Urheilun toimintaan. Merkittävää kan-
sainvälistä yhteistyötä ja kanssakäymistä tehtiin vuodelle 
2022 siirtyneiden Euroopan nuorten talviolympiafesti-
vaalien järjestelyiden tiimoilta. 

6 Viestintä
Toimintavuoden aikana jatkettiin positiivista, aktiivista ja 
monikanavaista viestintää niin järjestötoiminnan kuin ta-
pahtumienkin osalta. Ulkoisissa viestintäkanavissa kuten 
nettisivuilla, uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavis-
sa (Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä) tuotettiin 
laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä suunnitelmallisesti ja 
säännöllisesti. 

Kainuun Liikunnan Facebook-päivityksiä tehtiin useita 
kertoja viikossa, ja Facebook-sivun tykkääjämäärä kasvoi 
vuoden 2021 aikana 17 %. Lisäksi Kainuun Liikunta toimi 
ylläpitäjänä muun muassa Kainuun liikuntatapahtumat, 
Endurance Kainuun, Vuokatin Vaelluksen, Tour de Kainun, 
The Ruthelss Rajan, Raatteen Maratonin, EYOF 2022 Vuo-
katti ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian somekanavissa. 

Lisäksi toimintavuoden aikana julkaistiin Endurance 
Kainuu -mobiili-infosovellus, joka on maksuton tapahtu-
masovellus Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaaleille 
ja Kainuussa järjestettäville liikunnan massatapahtu-
mille: Vuokatin Vaellus, Lost in Kainuu, Vuokatti Hiihto ja 
Tour de Kainuu. Sovelluksen käyttäjät saavat tärkeim-
mät infot tapahtumista suoraan taskuunsa, ja samalla 
säästetään paperisten osallistujaohjeiden ja karttojen 
tuottamaa paperijätettä. Endurance Kainuu -sovellus on 
saatavilla maksutta sekä Android- että iOs-puhelimiin.  
Sovellus luotiin osana Ekosport Kainuu -hanketta, jon-
ka tavoitteena on pienentää Kainuussa järjestettävien 

liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja 
ilmastokuormaa. 

Maakunnan päämedian Kainuun Sanomien kanssa jat-
kettiin yhteistyötä, jossa alueen järjestötoimijat (Kainuun 
Liikunta, MLL, 4H ja Kainuun Nuotta) saivat kukin kerran 
kuukaudessa viikonvaihteen lehdessä sivun mittaisen ar-
tikkelitilan oman järjestönsä ja sen jäsenten toiminnasta 
kertomiseen. Lisäksi mediatiedotteita laadittiin tapahtu-
mista ja merkittävistä Kainuun Liikunnan toimintaa kos-
kevista muutoksista, uutuuksista ja uutisista.

Kainuun Liikunta lähti mukaan vuonna 2021 lanseerattuun 
Urheilukorttiin ja sen taustayhtiöön yhdessä neljän muun 
liikunnan aluejärjestön kanssa. Urheilukortti on urheilun 
taustavaikuttajien sekä urheilutoimijoiden kehittämä uusi 
innovatiivinen mobiilikortti, joka innostaa kuluttajia koti-
katsomoista eri lajien urheilutapahtumiin. Urheilukortilla 
houkutellaan erityisesti uusia katsojia sekä lisätään ja 
monipuolistetaan jo urheilutapahtumissa käyvien kulut-
tajien tapahtumakäyntejä. Mobiilikorttina ladattavan Ur-
heilukortin avulla käyttäjä saa pääsylippuja tapahtumiin 
alennuksella, ja osan lipun hinnasta voi ohjata suoraan 
haluamalleen seuralle, lajiliitolle, Olympiarahastoon ja Pa-
ralympiarahastoon. Urheilukortin myötä Kainuun Liikunta 
toivoo urheilukatsomoihin uusia kävijöitä sekä näkyvyyttä 
ja seuraajia erityisesti urheilulajeille, jotka ovat jääneet 
suurempien lajien ja tapahtumien varjoon.
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7 Yhdenvertaisuus ja  
tasa-arvo sekä vastuullisuus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Toimintavuoden aikana Kainuun Liikunta toteutti yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa keskittymällä 
etenkin hyvien hallintotapojen kehittämiseen sekä naisur-
heilun näkymiseen viestinnässä. 

Vastuullisuusohjelma
Kainuun Liikunta toteutti toimintavuoden aikana run-
saasti kiitosta saanutta vastuullisuusohjelmaansa, joka 
on mitoitettu viiden vuoden aikajaksolle. Siinä noste-
taan esille onnistumisia vuonna 2020 sekä tulevaisuu-
den tavoitteita, jotka on asetettu vuodelle 2025. Oh-
jelman tavoitteena on toimia Kainuun Liikunnan omaa 
toimintaa ohjaavana tavoitekokonaisuutena sekä laatu-
leimana kumppaneille ja asiakkaille.

Vastuullisuusohjelman selkäranka rakentuu Yhdistynei-
den Kansakuntien Kestävän kehityksen tavoitteille, joista 
Kainuun Liikunta identifioi seitsemän tavoitetta osaksi 
omaa vastuullisuustyötään. Sen lisäksi vastuullisuusoh-
jelmalle toi näkökulmaa Suomen Olympiakomitean urhei-
luyhteisölle laatima vastuullisuusohjelma. 

Kainuun Liikunnan vastuullisuusohjelmassa on kolme 
pääteemaa: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vas-
tuullisuus. Näitä tarkastellaan kainuulaisten hyvinvoinnin 
edistämisen, luonnon kunnioittamisen ja Kainuun elinvoi-
maisuuden vahvistamisen kautta. Kaikki nämä teemat tuo-
daan yhteen Kainuun Liikunnan ydintoimintojen, eli seura-
kehittämisen, elämänkulun aikaisen liikkumisen lisäämisen 
ja tapahtumatoiminnan sekä tukitoimintojen viestinnän ja 
taloudenpidon kautta. 

8 Resurssit
Kainuun Liikunnan tärkein pääoma on sen hyvinvoivat ja 
osaavat työntekijät. Kainuun Liikunta tukee työntekijöiden-
sä kouluttautumista työn ohessa ja työhön liittyen sekä 
tarjoaa henkilöstölle liikuntaetuna Smartumin kulttuuri- ja 
liikuntaseteleitä. Lisäksi järjestämme vuosittain 1-2 virkis-
tyspäivää, joissa liikkumisen lisäksi käsitellään muitakin 

työhyvinvointia kehittäviä teemoja.
Toimintavuoden aikana lasten ja nuorten sekä perhelii-
kunnan asiantuntija Ira Liuski valmistui työn ohessa opis-
kellen tradenomiksi ja oli opinnäytetyöhönsä liittyen kes-
keisessä roolissa Kainuun Liikunnan strategiatyössä.

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.

Kainuun Liikunnan strategian päivitys
Toimintavuoden yksi keskeisimpiä asioita oli Kainuun Lii-
kunnan strategian päivittäminen vuosille 2022–2025. 
Strategian päivitysprosessi oli laaja kokonaisuus, johon 
osallistettiin mukaan niin Kainuun Liikunnan hallitus, jä-
senyhteisöjä ja yhteistyökumppaneita. Päivitystyö tehtiin 
koko Kainuun Liikunnan henkilöstön kanssa yhdessä, ja 
prosessi kuului lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijana 
toimivan Ira Liuskin liiketalouden opintoihin (tradenomi 
AMK) kuuluvaan opinnäytetyöhön.

Strategiatyöryhmään kuuluivat hallituksen puheenjohtaja 
Mika Kilpeläinen sekä hallituksen jäsenet Heimo Keränen 
ja Minna Tuomenharju. Lisäksi työryhmässä olivat muka-
na toiminnanjohtaja Teemu Takalo ja henkilöstön edusta-
jana Ira Liuski. Prosessin aikana pidettiin kaksi hallituksen 
ja henkilöstön yhteistä työstöpäivää.

Päivitystyön yhteydessä toteutettiin avoin sähköinen ky-
sely kaikille sekä kohdennettu sähköinen sidosryhmä-
kysely. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille toteutettiin 
vapaaehtoinen teemahaastattelu. Henkilökunta työsti 
yhdessä paljon erilaisia ulkoiseen toimintaympäristöön 
sekä organisaation sisäiseen tehokkuuteen liittyviä ana-
lyyseja ja kävi yhteistä keskustelua analyyseista noussei-
den asioiden pohjalta. Kainuun Liikunnan strategiatyön 
kokonaisuuteen on mahdollisuus tutustua laajemmin 
Ira Liuskin opinnäytetyössä: https://urn.fi/URN:NBN:-
fi:amk-2021111019626 

Vuosikokoukset

Kevätkokous
Kainuun Liikunnan kevätkokous järjestettiin etänä 
Teams-kokouksena keskiviikkona 28.4.2021. Kokoukseen 
osallistui 12 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Hannu Tikkanen, ja sihteerinä Teemu Takalo. Kokous 
hyväksyi Kainuun Liikunta ry:n toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä valitsi ehdollepa-
notoimikunnan valmistelemaan syyskokouksen henkilö-
valintoja.

Syyskokous
Kainuun Liikunnan syyskokous järjestettiin keskiviikkona 
25.11.2020 Kuhmon kaupungintalolla. Kokoukseen pystyi 
osallistumaan myös etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui 
14 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kuh-
mon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari, 
ja sihteerinä Teemu Takalo. Kokouksessa hyväksyttiin Kai-
nuun Liikunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 
2022 ja Kainuun Liikunnan strategia vuosille 2022-2025 
sekä valittiin tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet sekä 
päätettiin jäsenmaksusta vuodelle 2022.

Henkilöstö

Heikkinen Anni
Heikkilä Tatu
Haapala Jaakko  24.05.2021-31.08.2021 
Kaipainen Marita
Kemppainen Heini-Maari 05.05.2021 saakka 
Liuski Ira
Lukkari Anna  01.09.2021 lähtien
Mannermaa Timo 
Ronkainen Matias 
Sihvola Inka  20.09.2021 lähtien 
Takalo Teemu
Valtanen Veera 

Osa-aikainen
Mäkäräinen-Ikonen Heikki 22.01.2021-18.02.2021 
Takalo Vilja 
Harjoittelut / Opinnäytetyöt
Pihlaja Elisa  28.01.2021-30.09.2021 
 
Holkonen Essi  23.08.2021-31.12.2021
Salmensuo Sauli  06.04.2021-31.12.2021
Kesätyöllistämiskampanja
Mannermaa Veikka 01.05.2021-31.07.2021
Takalo Emma  14.06.2021-27.06.2021
TET -harjoittelijat
Leinonen Siiri  01.02.2021-05.02.2021
Vanhala Pietari  08.02.2021-12.02.2021

Hallitus
Puheenjohtaja  Mika Kilpeläinen, Kajaani
Varapuheenjohtajat Aila Tartia-Jalonen, Kajaani
   Riikka Kähkönen, Kuhmo
   Seija Huotari, Suomussalmi
Jäsenet
Heimo Keränen, Hyrynsalmi
Kari Partanen, Sotkamo
Kimmo Sirviö, Kajaani
Matteus Pirinen, Kajaani
Timo Toivonen, Paltamo

Varajäsenet
Minna Tuomenharju, Kajaani
Annu Väisänen, Puolanka
Timo Heikkilä, Kuhmo
Raimo Sivonen, Kajaani

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

Toimikunnat ja edustukset
Ehdollepanotoimikunta
Timo Heikkilä  puheenjohtaja
Aila Tartia-Jalonen
Pirjo Neuvonen
Miikka Kortelainen
Aki Räisänen
Teemu Takalo  sihteeri

Barents urheilu ry:n hallitus
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Aila Tartia-Jalonen
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 järjestöasiain neuvottelukunta
Teemu Takalo, jäsen 
Kajaanin kaupungin tapahtumatyöryhmä
Teemu Takalo, jäsen

Hankkeiden johto- ja ohjausryhmät
TOPPA -hanke ohjausryhmä, Veera Valtanen jäsen
LIUKAS -hanke ohjausryhmä, Teemu Takalo jäsen

Toimisto
Toimisto on hoitanut yhdistyksen toiminnan vaatimat val-
mistelu- ja toimistotyöt, yhteistyötapahtumien järjestelyjä 
sekä jäsenyhteisöjen kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Budoseura Kajaanin Ko-Jou ry
FC Wimma Kajaani ry
Garde-Party ry
Hyrynsalmen kunta
Jormuan Tarmokkaat Urheilijat ry
Kainuun Hiihto ry
Kainuun Hiihtoseura ry
Kainuun Keilailuliitto ry
Kainuun Pesis ry
Kainuun Pyöräilijät 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 kaupungin koulutusliikelaitos
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 (Tähtiseura)
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
Otanmäen Teräs ry
Otanmäen-Vuolijoen Seuraunioni ry
Oulujärven Melojat ry

Padelman Oy
Padelson Oy
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 kunta
Sotkamon Tennisseura ry
Sotkamon Visa ry
Spartak Kajaani ry
Suomen Jääkiekkoliiton pohjoinen alue
Suomussalmen kunta
Suomussalmen Palloseura ry
Suomussalmen Rasti ry
Suomussalmen Urheiluampujat ry
Swimming Club Vuokatti ry
Taitoluistelijat Kajaani 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
Vuokatti Team Sport ry
Vuolijoen Urheilijat ry

Kainuun Liikunta ry:n tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 oman 
varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -793 555,63 euroa, 
mikä katettiin varainhankinnan tuotolla (63 272,61 €) ja 
yleisavustuksilla (748 576,00 €).

Varsinaisen toiminnan kuluista (-1 203 749,62 €) Opetus-
ministeriön perusavustus (216 000,00 €) kattoi 17,94 %.

Tilikauden tulos (ylijäämä) 19 069,73 euroa on kirjattu 
omaan pääomaan.

10 Talous

TULOSLASKELMA
                  1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Tuotot  410 193,99  245 525,83
Kulut

Henkilöstökulut -483 128,73  -407 117 96
Poistot -10 715,32  -7 321,98
Muut kulut -709 905,57 -1 203 749,62 -415 438,32 -829 878,26

  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -793 555,63  -584 352,43

VARAINHANKINTA
 Tuotot  63 272,61  59 218,79
 Kulut  0  -10 866,74

  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -730 283,02  -536 000,38

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Tuotot 820,78  813,07 
 Kulut -44,03 776,75 -34,59 778,48
  ------------------ --------------------- ------------- ---------------------
Tuotto-/kulujäämä  -729 506,27  -535 221,90

YLEISAVUSTUKSET  748 576,00  536 441,41
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -
TILIKAUDEN TULOS  19 069,73  1 219,51

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  19 069,73  1 219,51
   - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

TASE

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet  
 Koneet ja kalusto 10 230,94 13 641,24
 Autot ja kuljetusvälineet 0,00 7 305,02
 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 230,94 20 946,26

Jäsenyhteisöt
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Sijoitukset
 Muut osakkeet ja osuudet 10 007,34 10 000,00
 Lainasaamiset 10 000,00 0,00
 Sijoitukset 35 000,00 35 000,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sijoitukset yhteensä 55 007,34 45 000,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  65 238,28 65 946,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/tavarat 3 446,11 3 446,11
 Ennakkomaksut 2 735,00 0,00
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vaihto-omaisuus yhteensä 6 181,11 3 446,11
Saamiset
 Lyhytaikaiset
       Myyntisaamiset 69 467,12 6 276,96
       Siirtosaamiset 130 848,40 56 742,41
       Muut saamiset 1 350,76 143,72
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä 201 666,28 63 163,09
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rahat ja pankkisaamiset 484 217,26 415 862,88
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 692 064,65 482 472,08

VASTAAVAA YHTEENSÄ 757 302,93    548 418,34

    
VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020

OMA PÄÄOMA
 Peruspääoma 131 425,09 138 666,92
      Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 219,51 -7 241,83
      Tilikauden voitto/tappio 19 069,73 1 219,51
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 151 714,33 132 644,60

VIERAS PÄÄOMA
 Lyhytaikainen
 Saadut ennakot 394 423,64 330 353,49
 Ostovelat 131 399,03 15 410,44
 Siirtovelat 76 620,25 67 263,44
 Muut lyhytaikaiset velat 3 145,68 2 746,37
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 605 588,60 415 773,74
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 605 588,60 415 773,74

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 757 302,93       548 418,34
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIITETIEDOT    
 Toiminnan tuotot ja kulut    
 Kokonaistuotot 1 222 863,38 841 999,10
 Kokonaiskulut -1 193 078,33 -833 457,61
 Poistot   -10 715,32      -7 321,98
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ylijäämä      19 069,73      1 219,51
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 Tilastot

Lasten liikunta 38 492 0 0 0 492
Seuratoiminta 9 203 83 120 0 0
Aikuisliikunta 7 63 10 18 0 35
Muut 13 310 61 32 0 217
YHTEENSÄ 67 1068 154 170 0 744

Lasten liikunta 7 346 0 0 0 346
Seuratoiminta 7 79 35 44 0 0
Aikuisliikunta 1 28 0 0 0 28
Muut 3 190 0 0 0 190
YHTEENSÄ 18 643 35 44 0 564

Tapahtumat 21 3571 733 951 0 1887
Verkkotapahtumat 1 1600 0 0 0 1600
Yhteistyötapahtumat 10 2926 0 0 0 2926
YHTEENSÄ 32 8097 733 951 0 6413

Verkostotapaamiset 99 1205 295 277 0 633
Auditoinnit 2 28 0 0 0 28
Seminaarit 1 88 0 0 0 88
Urheiluakatemia 14 516 274 242 0 0
Testaukset 473 473 0 0 0 473
Liikuntaneuvontaryhmät 2 2 0 2 0 0
Leirit 3 59 21 38 0 0
YHTEENSÄ 594 2371 590 559 0 1222

Koulutukset Määrä (kpl) Henkilöitä (yht.) Mies Nainen Muu Ei tiedossa

Verkkokoulutukset Määrä (kpl) Henkilöitä (yht.) Mies Nainen Muu Ei tiedossa

Tapahtumatoiminta Määrä (kpl) Henkilöitä (yht.) Mies Nainen Muu Ei tiedossa

Muut tilaisuudet Määrä (kpl) Henkilöitä (yht.) Mies Nainen Muu Ei tiedossa




