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Sotkamon kunnan liikuntapalvelut yhteistyössä 
Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hankkeen kanssa 

KUNNON VAPPU SUUNNITTELUPALAVERI           
Teams-suunnittelupalaverin muistio  
Aika: Torstai 3.3.2022 klo 17.30 – 19.00                                                                                         
Paikka: Microsoft Teams -etäyhteys 

Osallistujat:  

Ossi Pulkkinen, Sotkamon kunta  

Maria Kärkkäinen, Sotkamon kunta 

Terhi Lindsten, Sotkamon kunta 

Pertti Granqvist, Sotkamon nuorisoseura 

Tarja Tervo, Tipasojan kyläyhdistys 

Juha Arffman, Sotkamon Tennisseura 

Reeta Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys 

Essi Fonselius, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys 

Marja-Leena Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys & 
Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Tarja Rissanen, LC Sapsottaret 

Sari Komulainen, Ekokymppi 

Elina Jylhä, Vuokatin Latu ja Polku 

Juuso Hyvönen, Sotkamon Jymy-Pesis 

Sanna Seppänen, Kainuun kriisikeskus 

Pertti Oja, Katinkulta Golf 

 

Kiitos osallistumisesta Kunnon Vapun suunnittelupalaveriin to 3.3.2022.  
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1. Etäpalaverissa suunniteltiin ja ideoitiin tapahtuman toteutusta, aikataulua ja 

eri toimijoiden roolista tapahtumaan liittyen.  
 

2. Seuraava tapaaminen pidetään to 7.4 klo 17.30 Vuokatti Areenalla paikan 
päällä. Tapaamisessa käydään läpi päivän ohjelma, ohjeistukset, pohjakartta, 
toimintapisteiden sijainnit, aikataulut ja muut ajankohtaiset asiat. 
Tapahtuman ohjelma julkaistaan huhtikuussa.  
 

3. Suunnittelupalaverissa esiteltiin käytiin läpi ennakkoon saadut tiedot eri 
pisteiden sisällöstä ja listattiin tapahtumaan osallistuneiden antamat tiedot 
toimintapisteiden sisällöstä ja kalustotarpeista. Muita toimijoita pyydetään 
ilmoittamaan tiedot maaliskuun loppuun mennessä: toimintapisteen 
ohjelma, aikataulu, tilan tarve sekä mahdollinen lavan käyttö.  
 

4. Tapahtuman Facebook- ja Instagram-tileillä on tarkoitus tuoda esille 
tapahtuman järjestäjiä jo ennen varsinaista tapahtumaa. Yhdistykset ja muut 
toimijat voivat lähettää sitä varten esittelytekstin ja kuva/videon 
somemarkkinointia varten sähköpostitse terhi.lindsten@sotkamo.fi. 
Tapahtumaa mainostetaan lisäksi paikallislehdessä. Tapahtuman kaikki 
järjestäjät pyritään tuomaan esille myös tapahtuman mainoksissa. Kaikkia 
järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita kannustetaan markkinoimaan 
tapahtumaa myös omissa kanavissaan. 
 

5. Vanha vuokattihallin sisäänkäynti on tapahtumassa käytössä, jotta 
tapahtuma on esteetön esimerkiksi lastenrattaille ja liikunta-avusteisille. 
Tapahtumassa on tarkoitus tehdä Vuokatti Areenan monitoimihallista 
kokonaan avoin tila aiempien tapahtumien tavalla ja nosta väliverhot ylös. 
  

6. Kalustotarpeet ja toimintapisteet 
- Kajaani Dance  

o tanssiesitys lavalla ja esittelypiste monitoimihallissa. 
o tapahtumassa 11-14 
o esiintymiset lavalla esim. klo 11, 12 ja 13. Kesto on noin 15 minuuttia. 
o toive: lavan edessä tyhjää tilaa, jotta osa esiintyjistä voi hyödyntää 

sitä mikäli kaikki eivät sovi lavalle.  
o tarvittava kalusto: esittelypöytä, muutama tuoli ja sähköä    

 
- Sotkamon Sakura 

o aikidonäytökset lavalla ja ukemin kokeilua yhdistyksen 
toimintapisteellä  

o Tilantarve: tatami 3 x 3 metriä.  
o tarvittava kalusto: pöytä esitteille ja tietokoneelle sekä sähköä  

 
- Sotkamon nuorisoseura 

o Haitarin soittaja lavalla ja karaokepiste 
o tapahtumassa klo 14.30 asti 
o tarvittava kalusto: pöytä, muutama tuoli, sähköä ja pienempi pöytä 

esitteille.   
o äänentoisto oleellinen karaokepisteen sijainnille 
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- Tipasojan kyläyhdistys  

o makkaranpaistopiste ulkona sekä sisällä Tipasojan luontopolun 
esittelyvideo ja arvonta 

o tapahtumassa klo 12-16 
o oma grilli ja katos, jolle tarvitsee ulkona noin 4 x 4 metriä tilaa 

 
- Sotkamon tennisseura 

o lajikokeilua padel-kentällä + esittelypiste sen ulkopuolella  
o Lyöntitutkan hyödyntäminen jos mahdollista 
o Janne esittelemään toimintaa lavalle 

 
- Sotkamon Jymy-Pesis 

o tutka, lyönti-heittopiste sekä esittelyständi 
o seuran omat huippupelaajat mukaan  

 
- Kainuun kriisikeskus  

o lyhyet rentoutustuokiot ja esittelypiste 
o tarvitsee rauhallisen tilan toimintaa varten 
o oma tykki, josta heijastetaan video seinälle 
o tarvitsee sähköä, sekä pöytiä, jumppamattoja, vilttejä ja tuoleja  

 
- LC Sapsottaret 

o siman myyntipiste, josta varat hyväntekeväisyyteen 
o tarvittava kalusto: myyntipöytä ja tuoleja 

 
- Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys & Ekokymppi 

o kisailua roskien keräämiseen liittyen sekä piirustuspiste Kaunis 
Sotkamo-teemasta 

o myyntipiste 
o Ekokympin maskotti  
o Tarvitsee pöydän, tuoleja sekä vapaata tilaa toimintaa varten  

 
- Vuokatin latu ja polku  

o toiminnan esittelypiste 
o mahdollisesti tietovisa tai ulkona laavu/teltta/tuli  
o tietoa lähiretkeilypaikoista 
o toiveena valkokangas käyttöön lavalle esittelyä varten   

 
- Katinkulta Golf, 

o lyöntitutka, puttaus tms. lajikokeilu  
o sijaintitoiveena nurkka, jossa on verkkoa  
o kalustotarpeet: pöytä  

 
- Sotkamon kunta 

o esittelypiste liikuntapalveluille ja kansalaisopiston kursseista 
o Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistomintamalli -hanke esillä tapahtumassa 

ainakin juliste sekä mahdollisesti Leader- infomateriaalilla  
o mahdollisesti juhlavuoden arvonta tms.  
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Kalustotarpeita ja toimintapisteen sisältö kysytään myös tapahtumaan 
ilmoittautuneilta järjestöiltö, jotka eivät osallistuneet palaveriin: tai ilmoittaneet 
asiaa ennakkoon: 

Kajaanin 4H, Vuokatti Team Sport, Swimming Club Vuokatti, Sotkamon Jymy ry, 
Soul Vuokatti ja Kainuun Nuotta  

 

Muita palaverissa esille otettuja ideoita ja ajatuksia tapahtumaan liittyen:  

Reeta: Mainostaminen julisteilla kouluissa, lukiolla ja koulujen aamunavauksissa. 
Nuorisotoimen mukaan ottaminen suunnitteluun ja tuomaan tietoa esim. nuorten 
omista bändeistä tai muusta kiinnostavasta sisällöstä. Opasteiden merkitys suuri, 
kun tapahtuma on eri tasoissa. Sotkamo-ilmapallojen jakaminen. Opiskelijoita 
houkuttelee ilmainen ruoka. Ilmaista ruokaa palkintoihin?  

Marja-Leena: nuorisobändi esim. räppäämään iltapäivälle. Iloisella mielellä 
tapahtumaan ja samalla voi tuoda asioita esille ja vaikuttaa. Kevyempää ja nuoriin 
vetoavaa ohjelmaa eri-ikäisille. Munkin myynti esimerkiksi Pelastakaa Lapset? 

Tarja T. Urheilusankarit ja muut julkkikset jakamassa nimikirjoituksia ja houkuttimina 
nuorisolle.  

Elina: Musiikilla suuri voima. Paikalliset nuoret tuovat myös kavereitaan mukaan.  

Maria ja Ossi: Tubetähden saamista mietitty ja selvitetään  onko Kainuussa. SotKatti 
lisävuorot ja onko ilmainen.  

 

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen mukaan 

 

Ossi Pulkkinen  ossi.pulkkinen@sotkamo.fi  
Sotkamon kunta 
Liikuntakoordinaattori 

Maria Kärkkäinen maria.karkkainen@sotkamo.fi 
Sotkamon kunta 
Liikunnan suunnittelija-ohjaaja 

Terhi Lindsten  terhi.lindsten@sotkamo.fi 
Sotkamon kunta  
Projektipäällikkö 

 

Muistion viimeisellä sivulla Kunnon Vappu -tapahtuman esittely.  

 

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanke on Sotkamon kunnan koordinoima Elävä Kainuu 
Leader -hanke. Hanketta on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 
Hankkeen toteutusaika on 11.10.2021 – 30.9.2022. Lisätietoa hankkeen kotisivuilla: 

https://www.sotkamo.fi/yhdistysten-ja-jarjestojen-hankkeet/ 
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KUNNON VAPPU 2022         
 

Tapahtuma järjestetään Vuokatti Areenalla lauantaina 30.4. klo 10 – 16.  

Sotkamon kunnan Liikuntapalvelut on järjestänyt tapahtuman kaksi kertaa 
aikaisemmin.  

Tapahtuma tehdään tänä vuonna Sotkamon kunnan liikuntapalvelujen ja 
Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hankkeen kanssa, jonka myötä 
tarkoituksena on esitellä yhä monipuolisemmin Sotkamon harrastusmahdollisuuksia.  

Toiminnallinen tapahtuma kaikenikäisille, jossa pääsee tutustumaan paikallisiin 
järjestöihin.  

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.   

Kaikilla järjestäjillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa tapahtumalavalla. Lisäksi 
jokaisella järjestöllä on oma esittely-, myynti- tai toimintapiste. Tapahtumaan 
kaivataan erityisesti toimintapisteitä jotta tekemistä riittäisi kävijöille koko 
tapahtuman ajaksi.   

Tapahtumaa mahdollista porrastaa eri-ikäryhmille suunnatulla ohjelmalla päivän 
aikana.  

Järjestöt vastaavat itse oman pisteensä toteutuksesta, materiaaleista ja esimerkiksi 
luvista. Tietoa myynti- ja arvontaan liittyvistä asetuksista voidaan selvittää yhdessä.  

 

Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen mukaan 

 

Ossi Pulkkinen  ossi.pulkkinen@sotkamo.fi 

Maria Kärkkäinen  maria.karkkainen@sotkamo.fi 

Terhi Lindsten  terhi.lindsten@sotkamo.fi 
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