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1 Toiminnan paino-
pisteet ja tavoitteet 
lukuina vuonna 2023
1. Seuratoiminnan osaamisen ja seurojen hyvinvoinnin edistäminen

o Seurojen digi- ja hallinto-osaamisen lisääminen
o Seurojen aktivoiminen kuntien sisäiseen ja yli kuntarajat ylittävään 

yhteistyöhön

2. Nuorten ja työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen 
o Nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämisen kehittämishank-

keen käynnistäminen toisella asteella
o Työhyvinvointipalveluiden ja tapahtumatoiminnan kehittäminen

3. Liikunnan näkyväksi tekeminen ja elintapaohjauksen edistäminen 
hyvinvointialueella
o Aktiivinen vaikuttaminen hyvinvointialueen valmisteluryhmissä, 

etenkin HYTETU-työryhmän liikunnan alatyöryhmässä
o Liikunnan ja elintapaohjauksen vaikuttavuuden esille tuominen hy-

vinvointialueen päättäjille

Toiminnan tavoitteet ovat:

- 800 koulutuksiin osallistunutta varhaiskasvatuksesta, kouluista, seu-
roista sekä aikuisten liikuttajista

- 8 urheiluseurassa käynnistyvää uutta strategia- tai kehitysprosessia
- 25 % kasvu Kainuun seuratukihakemusten määrässä
- 2000 hyvinvointitestattua nuorta ja työikäistä
- 800 työhyvinvointitoimintoihin osallistunutta henkilöä
- 4000 aikuisten kuntoliikuntatapahtumiin osallistunutta henkilöä
- keskimäärin 10 % kasvu sosiaalisen median kanavien seuraajamäärissä 

sekä Kainuun Liikunnan toiminnan mediaosumissa
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2 Yleistä
Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä suomalaista lii-
kuntaa ja urheilua yhdessä valtakunnallisen toimijakentän 
kanssa. Alueellisesti sen toiminnan päämääränä on edis-
tää kainuulaisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla 
sekä auttaa kainuulaisia urheiluseuroja niiden toiminnan 
kehittämisessä.   Kainuun Liikunnan toiminta jäsentyy vii-
teen sisältöalueeseen: 1) Liikkuva lapsuus ja nuoruus 2) 
Liikkuva aikuinen 3) Elinvoimainen seuratoiminta 4) Me-
nestyvä huippu-urheilu 5) Liikuntatapahtumat.  

Kainuun Liikunnan toimintaa ohjaa vuosille 2022–2025 
laadittu strategia. Strategiakaudella toiminnan paino-
pisteet ovat seuratoiminnan kehittämisessä, liikunnan 
tapahtumatoiminnan kehittämisessä ja liikunnan edistä-
misessä tapahtumien avulla sekä laajasti liikunnallisen 
elämäntavan edistämisessä eri ikäryhmissä yhteistyössä 

monen eri toimijan ja toimijaverkoston kanssa. 

Vuoden 2023 toiminnan painopisteet pohjautuvat uuteen 
strategiaan. Toimintavuonna painotetaan kehittäviä toimia 
urheiluseurojen osaamiseen ja hyvinvointiin sekä seura-
toimijoiden jaksamiseen ja motivaatioon. Lisäksi toimitaan 
aktiivisesti hyvinvointialueen käynnistämistyössä liikunnan 
ja ennaltaehkäisevän toiminnan eteen. Ikäryhmistä toimin-
tavuoden painotukset kohdentuvat nuoriin ja työikäisiin.

Koko strategiakauden läpi kulkevia yleisiä painopisteitä 
ovat ympäristövastuullisuuden edistäminen omassa ja 
seurojen toiminnassa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen liikunnassa ja urheilussa, Kajaanissa tapah-
tuvan urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen sekä kou-
lutustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen.
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3 Strategia 2022–2025

4 Toiminnan painopisteet

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun 
kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.  

Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat, kainuulaiset urheiluseu-
rat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjes-
töt sekä oppilaitokset. Jäseniä on yhteensä 106. Kainuun 
Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta 
ja kaikki kahdeksan kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, 
Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi).

Missiomme:
Olemme kainuulaisen liikunnan ja urheilun aktiivinen ke-
hittäjä sekä kainuulaisen hyvinvoinnin edistäjä.

Visiomme:
Olemme koko Kainuuta palveleva ja valtakunnallisesti tun-
nettu liikuntajärjestö.

Toimintaamme ohjaavat arvot:
Ilo ja innostus – Toimimme ilolla ja innostaen.
Osaaminen – Toimimme tiedolla ja taidolla. 
Arvostus – Arvostamme itseämme, asiakkaitamme sekä 
sidosryhmiämme.

Yhteistyö – Yksin olemme hyviä, mutta yhdessä vielä pa-
rempia.
Vaikuttavuus – Asetamme riman aina korkeammalle.

Strategiset kärkivalinnat:
1. Seuratoiminta
 - Elinvoimaisuutta ja osaamista seuratoimintaan

2. Tapahtumat
 - Tapahtumatoiminnalla tunnettuutta, tuloja ja liikettä 

Kainuuseen

3. Liikunnallinen elämäntapa
 - Lisää aktiivisia elinvuosia, terveitä työvuosia sekä lap-

suuden liikettä

Näin toimimme:
• Aktiivinen ja laadukas hanketoiminta
• Vastuullisuus kaikilla toiminnan tasoilla
• Ennakoiva reagointi muutoksiin
• Rohkeus kasvaa ja kokeilla
• Digitaalisuus, suunnitelmallinen kerätyn datan hyö-

dyntäminen

Liikkuvaa lapsuutta ja nuoruutta tuetaan kohdistamalla 
toimenpiteitä niille tahoille, jotka tavoittavat lähtökohtai-
sesti koko ikäluokan kuten varhaiskasvatus-, koulu- ja 
opiskelijatoimijoille. Kainuun Liikunta edistää valtakun-
nallisten Liikkuvat-ohjelmaperheen ja harrastamisen 
Suomen mallin maakunnallista ja paikallista toteutumis-
ta. Lisäksi toiminnassa edistetään soveltavaa liikuntaa 
tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. 
Vanhempien liikuntatietoisuutta lisätään erilaisten tapah-
tumien yhteydessä. 

Perheliikunta
Vuokatin Vaelluksen yhteydessä toteutetaan erityisesti 
pienten lasten perheille suunnattu luontoliikunnan tee-
moihin pohjautuva perhevaellus yhteistyössä Kainuun 
ammattiopiston kanssa. Tavoitteena on 400 osallistujaa. 
Lost in Kainuu -seikkailutapahtuman yhteydessä jär-
jestetään perheseikkailutapahtuma. Tavoitteena on 100 
osallistujaa. Lisäksi toimintavuoden aikana osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyötahojen jär-
jestämiin tapahtumiin.

Lisää liikettä perusopetukseen, toiselle asteelle, varhais-
kasvatukseen sekä harrastamisen edistämiseen perus-
asteella -hanke

Kainuun Liikunta toimii aktiivisesti edistäen Liikkuvat-oh-
jelmien maakunnallista ja paikallista toteutumista sekä 
tukien ohjelmien mukaisen liikunnallisen elämäntavan 
vahvistumista. Toimenpiteitä toteutetaan opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamalla liikunnan aluejärjestöjen 
yhteisellä Lisää liikettä -hankkeella, jota Hämeen Liikunta 
ja Urheilu hallinnoi. Hankkeen rahoituspäätös varmistuu 
alkuvuodesta 2023.

Varhaiskasvatus
Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnassa keskitytään var-
haiskasvatusympäristön liikunnan toimintakulttuurin 
edistämiseen. Tavoitteena on tukea kuntatoimijoita var-
haiskasvatuksen liikunnallisen toimintakulttuurin va-
kiinnuttamisessa ja sen kehittämisessä yhdessä kunti-
en hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa osana kuntien 
hyvinvointityötä. Lisäksi tuetaan varhaiskasvatuksen ja 
neuvolatoimijoiden yhteistyötä osana liikunnan yhdyspin-

4.1 Liikkuva lapsuus ja nuoruus
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tatyötä. Monitoimijaisella yhteistyöllä tuetaan myös per-
heiden aktiivista elämäntapaa.

Perheiden liikuntatietoisuuden lisäämiseksi Kainuun Lii-
kunta järjestää Jekku-jänö teemaisen maakunnallisen 
perheliikuntatapahtumakiertueen kaikissa Kainuun kun-
nassa. Tapahtumat toteutetaan yhdessä muun muassa 
hyvinvointialueen perhekeskustoimijoiden ja varhaiskas-
vatuksen kanssa keväällä/alkukesällä 2023. Tapahtumien 
tavoitteena on edistää perheiden tietoisuutta terveellisis-
tä elintavoista. Tavoitteena on, että tapahtumiin osallistuu 
2000 osallistujaa.

Perusopetus ja harrastaminen
Liikkuva koulu -toiminnan osalta keskiössä on paikalli-
sen ja maakunnallisen yhteistyön edistäminen sekä koko 
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Maakunnallinen 
verkostoyhteistyö tukee kuntia omassa toiminnassaan. 
Lisäksi edistetään harrastustoiminnan toimintaedellytyk-
siä koulupäivän yhteydessä.

Liikkuva koulu -toiminnan ylläpitämiseksi ja vakiinnut-
tamiseksi kouluja tuetaan oman toiminnan kehittämi-
sessä ja koulupäivän aktivoimisessa. Kuntatoimijoita 
tuetaan kehittämistyössään yhdessä kuntien hyvin-
vointikoordinaattoreiden kanssa osana kuntien hyvin-
vointityötä. Tavoitteena on edistää pitkien välituntien 
toteutumista koulujen päivärakenteessa sekä olemas-
sa olevien pitkien välituntien laadullinen kehittämi-
nen. Tavoitteena on järjestää syksyllä 2023 erityisesti 
yläkouluihin suuntautuva pienimuotoinen välituntiak-
tivointitempaus. Osana moniammatillista MOVE-yh-
teistyötä edistetään kunnan, perusopetuksen ja hy-
vinvointialueen toimijoiden yhdyspintatyötä erilaisissa 
verkostoissa ja edistetään asian puheeksi ottamista. 
Koulujen kerhotoiminnan edellytyksiä tuetaan maa-
kunnallisen kerhokoordinaattoriverkoston avulla, minkä 
toimintaa Kainuun Liikunta koordinoi.

Toinen ja korkea-aste
Liikkuva opiskelu ja korkea-asteen -toiminnassa edis-
tetään yhteistyötä ja tuetaan oppilaitoskohtaisten toi-
menpiteiden rakenteisiin viemistä. Toimijoita tuetaan 
liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisessä ja vakiin-
nuttamisessa ja sen kehittämisessä yhdessä kuntien hy-
vinvointikoordinaattoreiden kanssa. Tavoitteena on edis-
tää opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta ja hyvinvointia.

Kainuun Liikunta koordinoi yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan ja Urheilun ja Lapin Liikunnan kanssa Liikkuva 
korkea-asteen verkostossa, jonka tavoitteena on toimia 
vertaistukena korkea-asteen Liikkuva opiskelu -toimin-

nassa. Verkostossa on mukana niin opiskelijoiden kuin 
oppilaitosten edustajia korkeakoululiikunnan ja hyvinvoin-
titoiminnan teemoilla. 

Nuorten liikunta-aktiivisuuden edistäminen
Kainuulaisten nuorten liikunta-aktiivisuuden edistämisek-
si Kainuun Liikunta valmistelee ja hakee kahden vuoden 
rahoitusta hankkeelle, joka kohdistetaan erityisesti toi-
sella asteella opiskeleviin nuoriin. Hankkeen tavoitteena 
on edistää nuorten opiskelukykyä ja terveyttä tukemalla 
nuorta löytämään oma liikuntasuhteensa. Tavoitteena on 
tarjota monipuoliesti erilaisia konkreettisia liikuntakoke-
muksia ja sen avulla auttaa nuorta löytämään oma tapan-
sa liikkua.

Valtti-toiminta
Suomen Paralympiakomitean Valtti-toiminnan tavoittee-
na on edistää 6–23-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia henkilökoh-
taisen Valtti-ohjaajan avulla. Kainuun Liikunta koordinoi 
maakunnallisesti Valtti-toimintaa. Valtti-toiminta toteu-
tetaan yhteistyössä Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin 
ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on saada mu-
kaan 10 lasta ja nuorta. 

Soveltavan luontoliikunnan  
tapahtumaviikonloppu syyskuussa

Kainuun Liikunta on mukana järjestämässä Malike ry:n 
koordinoimaa soveltavan luontoliikunnan tapahtuma-
viikonloppua. Tavoitteena on järjestää 15.-17.9.2023 ta-
pahtuma, jossa perjantai on ammattilaisille kohdennettu 
koulutuspäivä, ja viikonloppuna on perheille suunnattua 
liikuntatoimintaa. Tapahtuma järjestetään Vuokatin ur-
heiluopistolla. Kainuun Liikunta vastaa Kainuun alueen 
toimijoiden verkostoyhteistyöstä ja paikallisesta markki-
noinnista. Muut tapahtumajärjestelyissä mukana olevat 
tahot ovat Suomen Paralympiakomitea, SOLIA, CP-liitto, 
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki. 

Tavoitteet tiivistettynä:
- Tavoitteena on vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen, pe-

rusopetus ja toisen asteen Nykytilan arviointi -työkalu 
osaksi kuntien hyte-työtä.

- Maakunnallisella perheliikuntakiertueella tavoitetaan 
2000 osallistujaa, ja kiertueen avulla edistetään per-
heiden liikuntatietoisuutta ja terveellisiä elintapoja mo-
niammatillisella yhteistyöllä.

- Järjestetään 20 erilaista koulutustilaisuutta varhais-
kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä seuratoimijoiden 
lasten liikuntaosaamisen lisäämiseksi.
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Kainuun Liikunta toimii alueen aikuisten sekä ikäihmisten 
liikunnallisen elämäntavan asiantuntijana ja pyrkii toimil-
laan edistämään liikuntaa tukevia ja kehittäviä päätök-
siä sekä lisäämään aikuisväestön tietoisuutta liikunnan 
merkityksestä hyvinvoinnille. Toimintavuoden painopis-
tealueita ovat työikäisten työhyvinvointipalveluiden kehit-
täminen, alueellisten liikuntaneuvonnan palveluketjujen 
kehittäminen sekä aikuisväestön sekä ikäihmisten fyysi-
sen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan lisäämi-
nen.

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 
Kainuun Liikunta edistää toiminnallaan liikunnallista elä-
mäntapaa kaikissa ikäryhmissä. Toiminnan kohderyhmä-
nä ovat kainuulaiset aikuiset, joille elämäntapamuutos 
liikunnan ja ravitsemuksen avulla parantaa elämänlaatua, 
fyysistä kuntoa ja painonhallintaa. Toiminnan kohderyh-
mää ovat myös toimijatahot, joissa kehitetään liikunnal-
lisen elämäntavan toimintoja Kainuussa Kainuuta yli kun-
tarajojen. 

Omatoimisen terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi 
toteutamme itse tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa terveysliikuntatapahtumia, -kampanjoita sekä 
muita toimintoja. 

Liikuttava Suomi 
Liikuttava Suomi -hankkeessa tehdään työtä liikunnal-
lisen elämäntavan edistämiseksi yhteistyössä Liikkuva 
aikuinen -ohjelman sekä muiden liikunnan aluejärjestö-
jen kanssa. Hanke edistää terveysliikunnan asiantuntijan 
välityksellä alueellisesti Liikkuva aikuinen -ohjelman pai-
nopisteiden Liikkuva työelämä sekä Liikuntaneuvonnan 
palveluketju -kokonaisuuksien mukaisten toimenpiteiden 
toteutumista. Hankkeen aikana hyvinvointialueuudis-
tuksen myötä myös liikuntaneuvonta on laajenemassa 
kaikkiin Kainuun kuntiin. Tämän työn valmiiksi saaminen 
vaatii suuren panostuksen. Tämän vuoksi toimintavuo-
den tavoitteena on edistää liikuntaneuvonnan verkoston 
toimintaa sekä pyrkiä saamaan liikuntaneuvonta entistä 
paremmin kainuulaisten tietoisuuteen ja saavutettavaksi.

Työhyvinvointipalvelut 
Työhyvinvointipalveluita toteutamme liikunnan aluejär-
jestöjen Buusti360-konseptia hyödyntämällä sekä kehit-
tämällä. Valtakunnallinen konsepti mahdollistaa laajem-
man, yli maakuntarajojen yltävän toiminnan, jonka avulla 
pystymme tarjoamaan samoja palveluja missä tahansa 
Suomessa. Tämän lisäksi pystymme toteuttamaan eri-
laisia valtakunnallisia kampanjoita, webinaarisarjoja sekä 
tempauksia eri yhteistyökumppaneidemme kanssa. Työ-
hyvinvoinnin edistämistyössä keskeistä on myös osallis-
tuminen työelämäverkostoihin sekä kiinteä yhteydenpito 
työyhteisöihin. 

Buusti360 on valtakunnallinen liikunnan aluejärjestöjen 
toteuttama liikunta- ja työhyvinvointikonsepti, joka tar-
joaa tukea, työkaluja ja toimivia käytäntöjä liikunta-aktii-
visuuden kehittämiseen ja ylläpitoon työyhteisöissä. Toi-
mintavuoden pääpainopisteitä ovat uusien palveluiden 

käyttöönotto valtakunnallisesti ja maakunnallisesti, kau-
pallisen yhteistyön laajentaminen sekä viestintä ja webi-
naarisarjojen kehittäminen. 

Keväällä järjestämme Kajaanin Ammattikorkeakoulun 
liikunnanohjaajaopiskelijoiden kanssa kainuulaisille työ-
yhteisöille suunnatun Tyhy-päivän, jonka tavoitteena on 
kerätä Kajaaniin 300 osallistujaa eri puolilta Kainuuta. 

Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertue
Korpikansa seikkailee -kuntotestikiertue on vakiintunut 
pysyväksi ja kuntien paljon toivomaksi toiminnaksi, jonka 
sisältöä pyritään kehittämään jatkossa entistä asiakasys-
tävällisemmäksi. Kiertueen tapahtumiin osallistujien mää-
rä on lisääntynyt viime vuosina, ja siksi olemme lisänneet 
tapahtumien määrää, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat 
mukaan. Kiertueen tavoitteena on herätellä kainuulaista 
työikäistä väestöä entistä enemmän huolehtimaan aktii-
visesta elämäntavasta ja terveellisestä ravitsemuksesta. 
Kiertue toteutetaan toimintavuoden aikana kerran lop-
pusyksystä. Kiertueen tapahtumat tarjoavat kainuulaisille 
mahdollisuuden testauttaa kuntonsa hikoilematta ja hen-
gästymättä maksuttomissa Kehon Kuntoindeksi -testeis-
sä. Kainuun kuntien lisäksi kiertueen järjestelyissä ovat 
mukana myös Hyvinvointialue, kansanterveysjärjestöjä 
sekä paikallisia toimijoita. 

Ikäihmisten liikunta 
Kainuulaisten keski-ikä nousee vuosi vuodelta, ja tulevai-
suudessa kainuulaisen väestön liikuttaminen ja liikkumaan 
aktivoiminen kohdistuu entistä enemmän henkilöihin, jotka 
ovat myöhäisessä keski-iässä. Ikäinstituutin Voimaa van-
huuteen -terveysliikuntaohjelma on ollut merkittävässä 
roolissa lisäämässä sekä tuomassa uusia toimintatapoja 
kainuulaisten ikäihmisten liikuttamiseen. Yhdessä Ikäinsti-
tuutin sekä Kainuun kuntien kanssa Kainuun Liikunta kehit-
tää alueellisesti ikäihmisten liikuntaa, toimintatapoja sekä 
ideoi uusia tapoja liikuttaa. Olemme mukana Ikäinstituutin 
Voimaa vanhuuteen -alueverkostossa, jossa yhdessä kun-
tien ja järjestöjen kanssa pyrimme kehittämään ikäihmisille 
suunnattua liikuntaa Kainuun alueella. Tämän lisäksi Kai-
nuun Liikunta on kumppanina Paltamon kunnan Voimaa 
vanhuuteen -mentorointiohjelmassa, ja toimimme osana 
tätä poikkisektorista työryhmää.

Toimimme liikunnan aluejärjestöjen ikäihmisten liikun-
nan kehittämisen työryhmässä. Tämän työryhmän avulla 
pyrimme miettimään ja kehittämään uudenlaisia tapoja 
ja toimintoja liikuttaa sekä aktivoida ikäihmisiä liikunnal-
lisempaan arkeen. Ryhmässä selvitämme erilaisia valta-
kunnallisia hankemahdollisuuksia toiminnan kehittämi-
selle. 

Toimintavuoden aikana järjestämme vähintään kerran 
vuodessa yhteisen verkostotapaamisen alueen toimijoi-
den kesken. Tämän verkostotapaamisen tarkoituksena on 
kehittää ikäihmisten liikuntaa alueellisesti eri kuntien ja 
toimijoiden kesken. Tämän lisäksi järjestämme alueellam-
me ikäihmisten liikuttamiseen suunnattuja koulutuksia 
sekä markkinoimme valtakunnallisia koulutuksia.

4.2 Liikkuva aikuinen
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Keväällä 2023 järjestetään perinteinen ikäihmisen Kun-
non kevätpäivä -liikuntatapahtuma Sotkamossa yhdessä 
Kainuun kuntien kanssa. Tapahtumassa on tarjolla mo-
nenlaisia ikäihmisille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia, 
joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Kajaanin 
ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat. Tapah-
tumaan odotetaan noin 150 innokasta ikäihmistä ympäri 
Kainuuta.

Koulutustoiminta 
Kainuun Liikunta kouluttaa terveysliikuntaosaajia Kai-
nuussa VOK- sekä Tervetuloa liikuttajaksi -koulutusten 
kautta. Liikkujan apteekki -koulutukset jatkuvat myös toi-
mintavuoden aikana. Työyhteisöille suunnattuja Uusi nor-
mityöpäivä -koulutuksia järjestetään työyhteisöjen lisäksi 
myös toisen asteen oppilaitoksissa. Ikäihmisten liikutta-
miseen tarjotaan vertaisohjaajien ideapäivää sekä virik-
keitä ikääntyvien liikuntaan -koulutuksia. 

Verkosto- ja kuntayhteistyö 

Kainuun Liikunta jatkaa toimintavuoden aikana tiivistä 
yhteistyötä kaikkien Kainuun kuntien kanssa. Erilaiset 
tapahtumat ja koulutukset ovat iso osa terveysliikunnan 
edistämistä Kainuussa. Kainuun Liikunta toimii alueelli-
sessa Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistä-
misen työryhmässä sekä on vetovastuussa tähän kuu-
luvassa Liikunnan alatyöryhmässä. Näiden työryhmien 
avulla pääsemme vaikuttamaan liikunnan ja liikunnallisen 
elämäntavan asemaan uutta hyvinvointialuetta rakennet-
taessa.  Toimintavuoden aikana liikunta- ja elintapaneu-
vonnan toteutumista Kainuussa edistetään tekemällä 
vaikuttamistyötä uuden hyvinvointialueen toimintasuun-
nitelmiin sekä järjestämällä kuntien ja hyvinvointialueen 
yhteisiä tilaisuuksia toiminnan kehittämiseksi.
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Kainuun Liikunta on alueen urheiluseurojen kumppani, ke-
hittäjä ja edunvalvoja. Sen tehtävänä on lisätä urheiluseuro-
jen osaamista koulutusten avulla sekä varmistaa seuratyön 
arvostuksen ja seurojen toimintaedellytysten säilyminen 
kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa. Li-
säksi Kainuun Liikunnan tehtävänä on auttaa alueen urhei-
luseuroja toimintaresurssien hankkimisessa sekä tiedottaa 
seurakenttää koskevista ajankohtaisista teemoista. 

Seurojen osaamisen lisääminen
Urheiluseurojen elinvoimaisuuden ja osaamisen kehittä-
minen on yksi Kainuun Liikunnan uuden strategian paino-
pisteistä. Vuoden 2023 aikana toteutetaan koko Kainuun 
kattava ESR-rahoitteinen Digisti sporttia -hanke, joka on 
urheiluseurojen digi- ja hallinto-osaamisen kehittämis-
hanke, jossa pilotoidaan myös seurakoulutukseen jatkos-
sa käytettävää digitaalista oppimisalustaa.

Kainuun kunnissa pidettävien seurailtojen tarkoitukse-
na on lisätä pienillä paikkakunnilla urheiluseurojen, jär-
jestöjen, kunnan, yritysten ja muiden toimijoiden välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Kuntien seuraillat ajoittuvat 
syksylle, jolloin ajankohtaisena aiheena on opetus- ja kult-
tuuriministeriön seuratuki. Tavoitteena on, että Kainuusta 
haetaan aktiivisesti seuratukea, ja myös pienistä kunnista 
tulisi hakemuksia. Kainuun Liikunta on mukana seuratuen 
lausuntotyöryhmässä arvioimassa ja lausumassa yhteis-
työssä muiden alueiden seurakehittäjien kanssa saapu-
neita hakemuksia. Kainuun Liikunnan seurakehittäjä an-
taa tukensa seuroille seuratuen hakuvaiheessa antamalla 
mahdollisia korjausehdotuksia hakemuksiin ennen niiden 
lopullista jättämistä. Tavoitteena vuodelle 2023 on lisätä 
seuratukihakemusten määrää ja Kainuuseen myönnettä-
vän avustuksen määrää. Vuonna 2023 tavoitteena on jät-
tää Kainuusta 10 seuratukihakemusta. 

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

Kainuun Liikunta koordinoi Kajaanin seurafoorumin toi-
mintaa. Foorumi kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. 
Seurafoorumin tavoitteena on lisätä kunnan ja seurojen 
välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Seurafoorumi toimii 
myös osaltaan seurojen keskinäisen verkostoitumisen 
kanavana. Aiheet seurafoorumiin ja tarkoituksenmukai-
siin pop-up-kehittämistyöryhmiin nousevat seurojen ja 
Kajaanin kaupungin tarpeista. Myös muita Kainuun kuntia 
kannustetaan kehittämään ja lisäämään yhteistyötä pai-

kallisten seurojen ja kunnan välillä.

Seuratoiminnan harrastemessut
Seuratoiminnan harrastemessut järjestetään elokuussa 
2023 kymmenettä kertaa. Harrastemessut kokoavat yhteen 
kajaanilaisia urheiluseuroja ja harrastetoimijoita. Harraste-
messujen esittelypisteillä esitellään ja kokeillaan urheiluseu-
ra - ja harrastetoimintaa. Messuilla nähdään myös urheilu-
seurojen näytöksiä ja urheilijahaastatteluja, joten näkemistä 
ja tekemistä riittää koko perheelle vauvasta vaariin. Maksut-
tomille harrastemessuille odotetaan 2500 osallistujaa ja yli 
30 liikunta- ja harrastetoimintaa tarjoavaa toimijaa. 

Myös muiden Kainuun kuntien urheilu-, liikunta- ja harraste-
seuroja kannustetaan ja ohjataan järjestämään omilla alueil-
laan yhteistyössä kunnan kanssa harrastemessuja. Kainuun 
Liikunta auttaa tarvittaessa tilaisuuksien suunnittelussa ja 
mahdollisuuksien mukaan osallistuu tapahtumiin.

Yleinen seuratoiminnan kehittäminen
Kainuun Liikunta on aktiivisesti mukana Olympiakomite-
an Tähtiseura-verkostossa. Kainuun Liikunta on mukana 
kainuulaisia seuroja koskevissa auditoinneissa sekä jo 
hyväksyttyjen että uusien Tähtiseurojen auditoinneissa. 
Tavoitteena on saada vuoden 2023 aikana kolme uutta 
seuraa Tähtiseura- prosessiin mukaan.  

Kainuun Liikunta on aktiivinen viestijä seurojen suuntaan 
tuottaen 3–4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen 
sekä toimii ylläpitäjänä Kainuun seuratoiminta Face-
book-ryhmässä, jonka tarkoituksena on tarjota keskuste-
lualusta kainuulaisten seurojen väliselle vuoropuhelulle.

Avoimet ovet -hanke 
Avoimet ovet -hanke on Paralympiakomitean koordinoima 
yhteistyössä liikunnan aluejärjestön ja lajiliittojen kanssa 
toteuttama hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriminis-
teriö. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueel-
lisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi 
hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia 
verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan 
omalla alueellaan. Tavoite on saada Kainuusta mukaan 
2–3 pilottiseuraa. Hanke päättyy toukokuussa 2023.

Kainuun Urheilugaala 2023
Kainuun Urheilugaala järjestetään toimintavuonna 13. 
kerran. Kainuun Urheilugaalassa juhlistetaan vuonna 
2022 menestyneitä kainuulaisia urheilijoita, valmentaji-
en panosta ja tukijoukkojen merkitystä sekä muistellaan 
menneen urheiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä. Lisäksi 
vuonna 2023 Kainuun Liikunnan jäsenseuroilla on mah-
dollisuus palkita oman seuran vuoden seuratyöntekijä 
gaalassa. Kainuun Urheilugaalassa voidaan myös nimetä 
Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fameen henkilöitä, 
jotka ovat kuuluneet omassa urheilulajissaan maailman 
eliittiin tai ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuksellisella 
tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun. Kainuun Ur-
heilugaala järjestetään perjantaina 20.1.2023, ja gaalaan 
odotetaan noin 200 vierasta. 

4.3 Elinvoimainen seuratoiminta
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Kainuun Liikunta on osaltaan vaikuttamassa siihen, että 
kainuulaiset sekä Kainuussa asuvat ja harjoittelevat ur-
heilijat menestyvät kansallisilla ja kansainvälisillä kil-
pakentillä. Kainuun Liikunta keskittyy etenkin nuorten 
urheilijoiden uran ja urheiluedellytysten tukemiseen ja 
kehittämiseen.  

Urheilijanpolun tukeminen  
Toimintavuoden aikana järjestetään kolme Kasva urheili-
jaksi -leiriä. Leirit on tarkoitettu 11–15-vuotiaille aktiivisesti 
seuratoiminnassa urheileville lapsille ja nuorille. Leirien 
tarkoitus on tutustuttaa nuoret monipuoliseen kilpaur-
heilumaiseen harjoitteluun ja leiritykseen sekä synnyttää 
urheilevien nuorten välille uusia ystävyyssuhteita yli laji-
rajojen. Päätavoitteena on tukea urheilijan yksilöllistä ke-
hittymistä urheilijan polulla. 

Kajaanin alueellinen akatemiatoiminta
Kajaanin alueellinen akatemiatoiminta, Kajaanin urheilu-
kampus, on Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian alaista toi-
mintaa, jota Kainuun Liikunta koordinoi. Koordinaattorin 
tehtävänä on kehittää erityisesti oppilaitosten ja lajival-

mennusta järjestävien seurojen välistä yhteistyötä, kou-
lutuksellisia siirtymävaiheita ja akatemiaopiskelijoiden 
tukipalveluita. Tavoitteena vuodelle 2023 on Kainuun ulko-
puolelta 2. asteelle akatemiaan hakevien ja opiskelemaan 
tulevien opiskelijoiden määrän nostaminen edelleen. Ta-
voitteena saada vähintään 10 ensisijaista hakemusta yh-
teishaussa Kainuun ulkopuolelta ja saman verran aloitta-
via opiskelijoita 2. asteelle Kainuun ulkopuolelta.

Barents Urheilu
Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 
yhteinen toimintamalli, joka kohdistuu 15–25-vuotiaisiin 
nuoriin. Suomen osalta toimintaa koordinoi Lapin Liikun-
ta, ja Kainuun Liikunta kuuluu yhdessä Pohjois-Pohjan-
maan Liikunnan kanssa Barents Urheilun toimintaa oh-
jaavaan jaostoon. Toimintavuoden tavoitteena on lisätä 
Barents-toimintaan liittyvää yhteistyötä lajiliittojen sekä 
Pohjois-Suomen seurojen kanssa. Edelleen tavoitteena 
on vahvistaa nuorten osallisuutta Barents Urheilun ke-
hittämistoimintaan sekä osallistua mahdollisimman isolla 
joukkueella talvella Norjassa järjestettävään Barents Win-
ter Games -tapahtumaan

4.4 Menestyvä urheilu
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Kainuun Liikunta kehittää maakunnan liikuntamatkailua 
etenkin tapahtumien kautta sekä osallistumalla erilaisiin 
matkailun ja liikunnan olosuhde- ja strategiatyöryhmiin. 
Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa keskiössä 
ovat kuntoliikunnan harrastajat. Tapahtumien tavoitteena 
on paitsi lisätä alueen matkailua niin myös liikuttaa laajas-
ti kainuulaisia sekä muualta tulevia kuntoliikkujia tapahtu-
mien ja niihin liittyvän valmistautumisen kautta.

Liikuntatapahtumat 
Toimintavuoden aikana tapahtumissa on tavoitteena 
päästä osallistujamäärissä koronavuosia edeltävälle ta-
solle sekä saada jälleen mukaan myös kansainvälisiä 
osallistujia. Tapahtumien jatkuvuuden turvaaminen on 
tärkeää paitsi Kainuun Liikunnan toiminnan niin myös 
kainuulaisten urheiluseurojen toiminnan kannalta, sillä ta-
pahtumat ovat monelle seuralle merkittävä talkootulojen 
lähde. 

Kainuun Liikunnan vuonna 2023 järjestä-
mät liikunnan massatapahtumat ovat: 

Vuokatti Hiihto 18.3.2023
tavoite 1500 hiihtäjää 
Tour de Kainuu 2.–3.7.2023
tavoite 300 pyöräilijää
Vuokatin Vaellus 16.9.2023
tavoite 1200 osallistujaa (sis. perhevaellus)
Lost in Kainuu Adventure 8.–9.9.2023  
tavoite 210 joukkuetta (n. 500 hlöä) 

Omien tapahtumien lisäksi Kainuun Liikunta on mukana 
sopimuksellisesti Suomussalmella järjestettävän Raat-
teen Maratonin sekä Kuhmossa järjestettävän Kainuun 
Rastiviikon markkinoinnissa ja järjestelyissä. 

Ympäristövastuullisuus liikunnan  
massatapahtumien järjestämisessä

Kainuun Liikunta järjestää vuosittain liikuntamatkailuta-
pahtumia, jotka tuovat alueelle elinvoimaisuutta, turiste-
ja ja näkyvyyttä. Tapahtumista aiheutuu kuitenkin muun 
muassa ympäristö- ja ilmastorasitteita, joiden syntymistä 
Kainuun Liikunta yrittää vähentää mahdollisimman te-
hokkaasti. Merkkinä tästä työstä Kainuun Liikunnalle on 
myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka vel-
voittaa toimimaan muun muassa jätteiden lajittelun ke-
hittämiseksi ja jätemäärän minimoimiseksi, asiakkaiden 
yksityisautoilun vähentämiseksi, hankintojen vastuulli-
suuden kehittämiseksi sekä vaikuttamaan ympäristötie-
toisuuteen viestimällä. 

Kainuun liikuntatapahtumat  
roadmap 2030 -hanke

Kainuun Liikunta toteuttaa toimintavuoden aikana koko 
Kainuun alueella liikuntatapahtumien järjestämiseen liit-
tyvän kehityshankkeen, jossa luodaan maakunnallinen 

vuoteen 2030 asti ulottuva tapahtumastrategia, johon 
kirjataan kunnittain järjestettävät sekä haettavat liikunta-
tapahtumat. Hankkeessa tuotetaan myös maakunnallinen 
tapahtumanjärjestämisen toimijapankki sekä materiaali-
pankki liikuntatapahtumien hakuprosessien tueksi. 

Reitit tutuiksi -hanke
Kainuun Liikunnan syyskuussa 2022 aloittamassa Reitit 
tutuiksi -hankkeessa tehdään tuote- ja esteettömyysku-
vaukset Oulujärvi Leaderin alueella sijaitsevista matalan-
kynnyksen retkeilyreiteistä. Hankkeessa edistetään myös 
ympäristövastuullisuutta tuottamalla vastuullisen retkeili-
jän opas. Lisäksi kahdelle reitille luodaan luontoon ja luon-
nossa käyttäytymiseen opastava oppimisympäristö, jossa 
yhdistyvät digitaaliset tiedonjakokanavat sekä itse reitillä 
olevat pienet rakennelmat ja opasteet.

Keskeistä hankkeessa on reiteistä tiedottaminen, jotta 
paikalliset asukkaat ja myös matkailijat löytävät reiteille 
entistä suuremmin joukoin. Viestinnän tueksi reiteillä jär-
jestetään toimintavuoden aikana teematapahtuma sekä 
kaksi alakoululaisille suunnattua oppimispäivää.

Hankkeen tavoitteet

1. Oulujärvi Leaderin alueen (Kajaanin maaseutualue, 
Puolanka, Paltamo ja Vaala) matalankynnyksen lähi-
retkeilykohteiden esille tuominen ja tuotteistaminen 
(yhteensä 10–15 kohdetta)

2. Lähiretkeilyreittien hyödyntäminen liikunnan ja matkai-
lun edistämisessä, tavoitteena saavuttaa kaikille rei-
teille yhteisellä retkeilytapahtumalla yhteensä tuhat 
osallistujaa

3. Esteettömyyskuvausten laatiminen kaikista lähiretkei-
lykohteista (10–15 kpl) ja niiden digitalisointi

4. Luonto- ja ympäristökasvatus lähiretkeilykohteita hyö-
dyntäen, tavoitteena saavuttaa tapahtumilla 500 ala-
koululaista hankkeessa luotavia oppimisympäristöjä 
hyödyntäen

5. Vastuullisen retkeilijän oppaan luominen
 Hankkeen toiminta-alue on Kajaanin maaseutualueet, 

Vaala, Puolanka ja Paltamo. Hankkeen kohderyhmä-
nä ovat hankkeen toiminta-alueen asukkaat sekä 
retkeilyreittien hallinnoijat. Edellä mainitut ovat hank-
keessa myös hyödynsaajia, mutta heidän lisäkseen 
hankkeesta hyötyvät suoraan myös alueelle tulevat 
matkailijat, matkailuyritykset sekä kunnat. Hankkeen 
toteutusaika on 1.9.2022 – 31.12.2023.

4.5 Liikuntatapahtumat ja luontoliikunta
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Maakunnallinen yhteistyö
Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ja aloitteellisesti 
Kainuu-ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena on saada 
liikunta hyvinvoinnin edistäjänä ja positiivisen Kainuu-ku-
van luojana konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kainuun Liikun-
ta on aktiivinen toimija terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
aluekehitykseen liittyvissä työryhmissä. Lisäksi Kainuun 
Liikunta toimii aktiivisesti eri verkostoissa Kainuuseen 
suuntautuvan liikuntamatkailun edistämiseksi sekä liikun-
nan ja liikuntamatkailun näkymiseksi maakunnan matkai-
lu- ja elinkeinostrategioissa. Kainuun Liikunta on jäsenenä 
Kainuun Järjestöasiain neuvottelukunnassa.  

Kainuun Liikunta on aktiivinen vaikuttaja sekä urheiluseu-
rojen ja muiden vapaa-ajan käyttäjäryhmien viestinviejä 
liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntapaikkojen käyttöön 
liittyvissä asioissa.

Kainuun Liikunnan aluejohtaja on varajäsenenä Kainuun 
maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), jonka tehtävänä 
on EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehi-
tysvarojen yhteensovitus. MYR hyväksyy maakuntaohjel-
man toimeenpanosuunnitelman (TOPSU), jossa määritel-
lään kehittämislinjaukset sekä miten vuosittainen EU:n ja 
valtion rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille.

Kainuun Liikunnan seurakehittäjä on varajäsenenä Kai-
nuun liiton koordinoimaan Kainuun suunnitelmien ja oh-
jelmien vaikutusten arviointiryhmässä (SOVA-ryhmä). 
Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on arvioida suunnitel-
mien ja ohjelmien vaikutuksia muun muassa ympäristöön, 
asukkaisiin ja talouteen. Työryhmä kokoaa maakunnassa 
olevaa asiantuntemusta erilaisten suunnitelmien ja ohjel-
mien arviointien ohjaamiseen. Työryhmän tehtävänä on 
muun muassa osallistua maakuntaohjelman vaikutusten 
arviointiin.

Kainuun Liikunta jatkaa Kainuun kuntien kerhokoordinaat-
toriverkoston sekä maakunnallisen Liikkuva koulu -ver-
koston koordinointia. Verkostot kokoontuvat Teams-vä-
litteisesti tai lähitapaamisissa 3–4 kertaa vuoden aikana.

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

Kainuun Liikunta tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun kunti-
en liikunnan viranhaltijoiden kanssa. Vuoden 2023 aikana 
jatketaan kuukausittaisia etäaamukahveja sekä kokoon-
nutaan kaksi kertaa yhteiseen lähitapaamiseen.

Muu alueellinen yhteistyö
Kainuun Liikunta toimii Kainuun hyvinvointialueen Hyvin-
vointi-, terveys- ja turvallisuus -työryhmän liikunta-ala-
työryhmän koollekutsujana. Työryhmässä on edustettu-
na sekä kuntien että tulevan hyvinvointialueen toimijoita. 
Työryhmän tavoitteena on liikkumisen edistämisen näkö-
kulmasta tarkastella jo olemassa olevia rakenteita ja ver-
kostoja, toimivia käytäntöjä sekä vaikuttaviksi osoitettuja 
menetelmiä ja malleja, jotka olisi hyvä säilyttää, kuvata 
käytössä olevaa käytännön tason sisältöä, toimintaa ja 
yhteistyötä toimijoiden kesken, nostaa esiin hyvät ja säi-
lytettävät käytännöt ja mahdolliset haasteet yhteistyössä 
sekä tarkastella mahdollista yhteistyömallia ja verkostoa, 
joka vastaa nykyistä paremmin toimijoiden tarpeisiin.

Kainuun Liikunta on mukana moniammatillisessa eri-
tyislapsiperhetoimijoiden verkostossa, jonka tavoitteena 
on tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken ja toimijois-
ta, yhteisöllisyyden lisääminen sekä verkostotoiminta 
yli hallintorajojen. Verkostoon kuuluu edustajia Kainuun 
Hyvinvointialueelta, perusopetuksesta, maahanmuutto-
palveluista, nuorisotoimesta, varhaiskasvatuksesta, Lei-
jonaemot ry:stä, MLL:stä sekä kansanterveys- ja potilas-

5 Alueellinen vaikuttaminen
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järjestöjä. Verkosto kokoontuu noin 2–3 kertaa vuodessa.

Kainuun Liikunta on mukana Kainuun Hyvinvointialueen 
HELLÄ-hankkeen projektiryhmässä, jossa tavoitteena on 
edistää elintapaohjauksen käytäntöjä monitoimijaisella 
yhteistyössä neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatustoimi-
joiden välillä.

Kainuun Liikunta tekee tiivistä yhteistyötä Kajaanin am-
mattikorkeakoulun ja Suomen Paralympiakomitean koor-
dinoimissa eNature Kainuu -esteeetön luontomatkailu 
-hankkeessa sekä Kokonaisvaltaisen esteettömän luon-
tomatkailun askelmerkit Kainuussa -hankkeessa. Ensim-
mäisen hankkeen pitkäntähtäimen tavoitteena on asia-
kasviipymän pidentäminen palvelujen monipuolistumisen 
ja tietojen saatavuuden helpottumisen kautta. Hankkeen 
aikana luodaan myös uudenlaista yhteistyötä ja kontak-
teja maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Toisessa hank-
keessa tavoitteena on myös esteettömän luontomatkailun 
asiakasymmärryksen ja olosuhteiden kehittäminen sekä 
esteettömyysosaamisen kasvattaminen matkailuyrityk-

sissä, mutta myös Kainuun matkailukeskuksissa, matkai-
lun alueorganisaatioissa ja kuntatasolla.

Kainuun Liikunta on Vuokatin urheiluopiston taustalla toi-
mivan Vuokatin säätiön taustayhteisö kahdella hallitus-
paikalla ja vaikuttaa säätiön hallituksessa urheiluopiston 
toiminnan linjauksiin maakunnan liikuntaväen tarpeet 
huomioiden. Kainuun Liikunta tekee aktiivista yhteistyö-
tä Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kainuun ammat-
tiopiston kanssa. 

Kainuun Liikunnan aluejohtaja toimii Pohjois-Suomen 
AVI:n alueellisen liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja-
na, mikä mahdollistaa vaikuttamisen liikuntatoiminnan 
alueellisen kehittämiseen sekä ajankohtaisen informaa-
tion kulun AVI:n ja Kainuun kuntien välillä muun muassa 
liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi 
Kainuun Liikunnan aluejohtaja on jäsenenä Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen neuvottelukunnassa (HYTE). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdään yhteistyö-
tä liikunnan aluejärjestöjen ja ministeriön molempien alle-
kirjoittaman Yhteinen maali -asiakirjan pohjalta. Asiakir-
jaan kirjatut tavoitteet koskevat Kainuun Liikunnan kaikkia 
toimialoja sekä vaikuttamistyötä.

Olympiakomitea-yhteistyö
Kainuun Liikunta tekee Suomen Olympiakomitean kanssa 
yhteistyötä erityisesti yhdessä muiden liikunnan aluejär-
jestöjen kanssa tapauskohtaisesti esiin nousevien tarpei-
den pohjalta. Yhteinen tekeminen liittyy jatkossa etenkin 
yleiseen yhteiskunnalliseen liikunnan ja urheilun vaikutta-
mistyöhön sekä seuratoiminnan ja urheilijan polun kehit-
tämiseen. Vaikuttamistyössä isossa roolissa ovat kevään 
eduskuntavaalit, joissa aluejärjestöt ja Olympiakomitea 
ovat vaikuttamassa yhteisillä teemoilla. 

Aluejärjestöyhteistyö
Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteis-
työtä etenkin liikunnan valtakunnallisessa ja alueellisessa 
vaikuttamistyössä sekä aluejärjestöjen yhteisissä hank-
keissa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan myös muun muas-
sa eri toimialojen koulutustoiminnan kehittämisessä. 
Kainuun Liikunta on jäsenenä Suomen Liikunnan alueet 
ry:ssä, jonka toiminnan on tarkoitus käynnistyä kunnolla 
vuonna 2023 tuoden mm. lisää toiminnan resursseja ja 
työkaluja kaikille Liikunnan aluejärjestöille.

Valtakunnallinen Urheilukortti
Kainuun Liikunta on mukana neljän muun liikunnan alue-
järjestön kanssa Urheilukortti-yhtiössä, jonka tavoitteena 

on tuottaa rahoitusta Urheilukortissa palveluntarjoajina 
oleville urheiluseuroille sekä saada lisää katsojia urheilu-
tapahtumiin. Yhtiön näkymät vuodelle 2023 ovat haasta-
vat, sillä yhtiön toiminnan alkua hankaloitti suuresti pitkit-
tynyt koronapandemia. 

Liikkuvat-ohjelmaperhe
Liikkuvat-ohjelmat ovat valtakunnallisten liikunnan edis-
tämisohjelmien kokonaisuus, joiden avulla edistetään 
liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. 
Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe-, Liikkuva var-
haiskasvatus-, Liikkuva koulu-, Liikkuva opiskelu-, Liik-
kuva aikuinen- ja Ikiliikkuja-ohjelmat. Ohjelmia rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Kainuun Liikunta on edis-
tämässä ohjelmien maakunnallista ja paikallista toteutu-
mista. 

Kainuun Liikunta jatkaa Pohjois-Suomen alueen Liikkuva 
korkea-asteen yhteistyöverkoston koordinointia yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun ja Lapin Lii-
kunnan kanssa. Verkosto kokoontuu Teams-välitteisesti 
3–4 kertaa vuoden aikana.

Kansainvälinen yhteistyö
Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija ja kehittäjä kan-
sainvälisessä massahiihtojen Euroloppet-sarjassa, johon 
Vuokatti Hiihto kuuluu. Lisäksi Kainuun Liikunta toimii Ba-
rents Urheilussa. Kainuun Liikunnan tapahtumapäällikkö 
toimii aktiivisesti kansainvälisessä vammaishiihdossa 
TD-tehtävissä, mikä tuo osaamista ja asiantuntijuutta jär-
jestön vammaisliikuntatoiminnan kehittämiseen. 

6 Valtakunnallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö
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Toimintavuoden aikana jatketaan positiivista, aktiivista ja 
monikanavaista viestintää. Viestinnän tavoitteena on sekä 
Kainuun Liikunnan että sen jäsenyhteisöjen toiminnan 
tunnettuuden lisääminen ja kainuulaisen osaamisen esille 
tuominen. Lisäksi viestinnällä halutaan edistää liikunnal-
lista elämäntapaa ja tuoda esiin osaamista, kumppanuut-
ta, maakunnallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
sekä liikunnan asiantuntijuutta.

Kainuun Liikunnan viestintäkanavia ovat Kainuun Liikun-
nan nettisivut, Facebook-sivu, Instagram- ja Twitter- ja 
LinkedIn-tilit sekä 11 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje. 
Kaikissa kanavissa tuotetaan laadukasta ja vaikuttavaa 
sisältöä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.

Mediatiedotteita laaditaan tulevista ja menneistä tapah-
tumista sekä merkittävistä Kainuun Liikunnan muuta toi-
mintaa koskevista muutoksista, uutuuksista ja uutisista. 
Kainuun Sanomien kanssa jatketaan yhteistyötä, jossa 
alueen järjestötoimijat: Kainuun Liikunta, MLL, 4H ja Kai-
nuun Nuotta saavat kukin kerran kuukaudessa viikonvaih-
teen lehdessä sivun mittaisen artikkelitilan järjestötyöstä 
ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä kertomiseen.

Markkinointia tehdään myös esimerkiksi maksetuilla leh-
timainoksilla, jotka tuotetaan mainostoimistossa, jotta vi-
suaalinen ilme on yhdenmukainen kanavasta ja viestijästä 
riippumatta, ja viestinnän ulkoasu on ulospäin yhtenäinen 
ja linjakas. 

Massatapahtumien viestintää ja markkinointia tehdään 
Kainuun Liikunnan kanavien lisäksi Endurance Kainuun, 
Vuokatin Vaelluksen ja Tour de Kainuun nettisivuilla ja 
somekanavissa sekä tapahtumien uutiskirjeillä. Kainuun 
Liikunta ylläpitää myös Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian 
ja Raatteen Maratonin somekanavia ja nettisivuja. Lisäksi 
Kainuun Liikunta on ylläpitäjänä Kainuun liikuntatapah-
tumat -Facebook-sivulla, jossa ilmoitetaan seurojen ja 
järjestöjen tulevista liikunnallisista tapahtumista ja tem-
pauksista.

Massatapahtumien viestinnän ja markkinoinnin tavoit-
teena on osallistujien saaminen, nuorekkaan ja eteenpäin 
pyrkivän tapahtumanjärjestäjän imagon luominen, Kai-
nuun luonnon ja luontomatkailukohteiden esille tuominen 
sekä Kainuuseen kohdistuvan liikuntamatkailun ja luonto-
liikunnan ja -urheilun edistäminen.

Lisäksi toimintavuoden aikana on tarkoitus lisätä Kainuun 
Liikunnan digiosaamista ja kehittää henkilökunnan digi-
taitoja. Tätä varten Kainuun Liikunnalle luodaan digitaa-
listen välineiden ja palveluiden kehittämissuunnitelma eli 
road map.

Toimintavuoden tavoitteena on keskimäärin 10 %:n kasvu 
sosiaalisen median kanavien seuraajamäärissä sekä seu-
ratuissa mediaosumissa.

Kainuun Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä 
ohjaa vuonna 2020 päivitetty yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvosuunnitelma. Päivitetyssä suunnitelmassa kehit-
tämisen painopisteiksi on nostettu 

1) Yhdenvertaisuuden huomioiminen Kainuun Liikunnan 
hallinnossa

2) Taloudellisen yhdenvertaisuuden edistäminen kai-
nuulaisessa liikunnassa ja urheilussa

3) Urheilun yleisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen

Valittujen painopisteiden kehittämiseksi tehtävät toimen-
piteet on kirjattu tarkemmin järjestön yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaan. Toimintavuoden painopisteenä 
on edelleen tyttöurheilun nostaminen esille etenkin liikun-
nasta ja urheilusta viestittäessä. Lisäksi toisena painopis-
teenä on seurojen taloudellisesta yhdenvertaisuudesta 
huolehtiminen energiakriisin aiheuttamien liikuntapaikko-
jen käyttömaksujen korotuspaineiden vuoksi.

7 Viestintä ja markkinointi

8 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
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Kainuun Liikunta on laatinut vuoden 2020 aikana vastuul-
lisuusohjelman aikavälille 2021–2025. Kainuun Liikunnan 
vastuullisuusohjelman tavoitteet rakentuvat YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteisiin. Tämän lisäksi vastuullisuus-
ohjelmassa on huomioitu Suomen Olympiakomitean koko 
urheiluyhteisöä koskevan vastuullisuusohjelman paino-
pisteet.

Näistä lähtökohdista Kainuun Liikunnan vastuullisuus-
ohjelmassa korostuvat teot sosiaalisen hyvinvoinnin, 
taloudellisen elinvoimaisuuden sekä ympäristön- ja il-
mastonsuojelun kannalta. Ohjelman tarkoitus on ohjata 
koko organisaation toimintaa. Vastuullisuusohjelman 
myötä pyrimme varmistamamaan toiminnan laadun. 
Lisäksi haluamme kertoa läpinäkyvästi toimintamme 
kehittymisestä ja pyrkimyksestämme rakentaa vastuul-
lisempaa yhteiskuntaa. Vastuullisuusohjelman myötä 
haluamme innostaa myös muita Kainuun alueen ja kan-
sallisen urheilukentän toimijoita kiinnittämään huomio-

ta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen vastuul-
lisuuteen.

Vastuullisuusohjelmassa asetamme lyhyen ja pitkän aika-
välin tavoitteet seuraaville osa-alueille:
1) Kainuulaisten hyvinvointi ja terveys
2) Elinvoimainen Kainuu
3) Ympäristön ja ilmaston kunnioittaminen

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti
Kainuun Liikunnalle on myönnetty vuonna 2022 Ekokom-
passi-ympäristösertifikaatti, joka velvoittaa toimimaan 
muun muassa jätteiden lajittelun kehittämiseksi ja jäte-
määrän minimoimiseksi, asiakkaiden yksityisautoilun vä-
hentämiseksi, hankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi 
sekä vaikuttamaan ympäristötietoisuuteen viestimällä. 
Kainuun Liikunta jatkaa oman toimintansa kehittämistä 
edelleen sertifikaatin mukaisesti sekä samalla haastaa 
omia jäsenseurojaan entistä vastuullisempaan toimintaan.

Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoit-
teiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla 
panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Toi-
minnassa keskeisessä roolissa on työntekijöiden välinen 
yhteistyö. Yhteisellä suunnittelulla ja yhteisillä koko taloa 
koskevilla tavoitteilla luodaan vahvaa yhdessä tekemisen 
henkeä ja kulttuuria. Positiivinen tekemisen meininki taa-
taan panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä 
viihtymiseen.

Kainuun Liikunnalla on vakinaisessa työsuhteessa kuusi 
henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa yksi henkilö. 
Toimintavuoden aikana tullaan lisäksi palkkaamaan 1–3 
hanketyöntekijää. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6–8 opis-
kelijalle, joista valtaosa on Kajaanin ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Me-
hiläinen. Henkilöstöllä on liikuntaetu, ja lisäksi järjestetään 

vuosittain kaksi liikunta- ja kehittämispäivää. Henkilös-
tön täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti, 
mutta siihen suhtaudutaan kannustavasti.

Toiminnassa suurimman haasteen aiheuttaa Kainuun 
talousalueen pienuus sekä taloudellisissa resursseissa 
että asukasmäärissä. Tämä tarkoittaa käytännön työssä 
sitä, että valtionavulla tehtävän perustoiminnan lisäksi 
järjestön on oltava äärimmäisen aktiivinen hanketoimija 
vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Tämä puolestaan ai-
heuttaa kokopäiväisesti toimiville työntekijöille työnkuvan 
pirstaloitumista ja välissä kohtuuttoman suurta hallinnol-
lisen työn määrää. Toisaalta esimerkiksi Kainuun koulujen 
tai urheiluseurojen suhteellisen pieni määrä mahdollistaa 
sen, että koulujen ja seurojen kanssa tehtävät prosessit 
ovat pelkkiä mentorointeja pidempiä ja syvällisempiä.  
Näin ollen työssä korostuvat määrien sijaan laatutekijät.

9 Vastuullisuus

10 Resurssit
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11 Talous

Tuotot      
Osanottomaksut 226 585 1 913 800 368 655
Muut tuotot 13 846 133 000 41 539

Tuotot yhteensä 240 431 2 046 800 410 194

Kulut      
Henkilöstökulut -440 300 -389 154 -483 129
Poistot -15 000 -15 000 -10 715
Vuokra- (ja vastike) kulut -41 560 -212 700 -44 817
Ulkopuoliset palvelut -106 270 -959 249 -282 997
Matka- ja majoituskulut -41 450 -946 240 -192 642
Materiaalikulut -36 038 -130 540 -100 925
Urheilija- ja valmentajatuet 0 0 0
Muut toimintakulut -84 183 -479 489 -64 025

Kulut yhteensä -764 801 -3 132 372 -1 203 750
Tuotto-/kulujäämä -524 370 -1 085 572 -793 556
       
Vars. toiminnan tuotto-/kulujäämä -524 370 -1 085 572 -793 556

VARAINHANKINTA     
Tuotot 65 500 115 300 63 273
Kulut 0 -27 000 0

Varainhankinta yhteensä 65 500 88 300 63 273
Tuotto-/kulujäämä -458 870 -997 272 -730 283

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     
Tuotot 900 900 821
Kulut -800 -50 -44

Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä 100 850 777
Tuotto-kulujäämä -458 770 -996 422 -729 506

YLEISAVUSTUKSET     
OKM toiminta-avustus 225 000 230 000 216 000
OKM erityisavustukset 31 240 131 240 244 360
Muut avustukset 0 230 000 0
EU-hankeavustukset 212 853 405 234 288 216

Yleisavustukset yhteensä 469 093 996 474 748 576
Varausten lisäys tai vähennys         
         
 
TILIKAUDEN TULOS 10 323 52 19 070

TUOTOT 775 924 3 132 474 1 222 863
KULUT  -765 601 -3 132 422 -1 203 794
YHTEENSÄ 10 323 52 19 070

Luvut euroja

Varsinainen toiminta

  Budj. 2023 Budj. 2022 Tot. 2021
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