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Yhteistyöllä liikuntapalveluita 

työikäisille ja ikääntyville – eli kuinka 

kunta tekee yhteistyötä seurojen ja 

yhdistysten kanssa Turussa? 



Aikuisten liikuntatuotteet

Leidit liikkeellä ja Kunnon äijät (alle 65v) ja Kuntokonkarit (yli 65 v)

• säännöllistä ryhmäliikuntaa noin 30 tuntia viikossa/ tuote

• Höntsäpelit ja ulkoilu

• Kehonhuolto ja tasapaino

• Lihaskunto

• urheiluseurojen ja yhdistysten toteuttamaa toimintaa

• osallistuminen kausimaksulla, osin myös kertamaksumahdollisuus

• yhteensä noin 640 latausta/ vuosi



Toiminnan toteutus yhteistyössä 
urheiluseurojen kanssa

• toiminnalla on pitkä historia ja se tunnetaan seura- ja yhdistyskentällä

• yhteistyöpyynnöt seurakirjeillä sekä suorilla yhteydenotoilla, kilpailuttaminen

• valinta tehdään seuran kanssa neuvotellen, kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata

• joistain jäsenistä on vuosien saatossa kehittynyt vertaisohjaajia

• Palvelukuvaus ja tuntikuvaukset kertovat tuotteesta

→ säännöllinen yhteistyö ja kontaktointi, kehittymiselle on annettava riittävästi aikaa

→ haasteena on edelleen se, että seurojen ja liikuntapalveluiden näkemys 

terveysliikunnasta ei ole yhteneväinen. Ohjauksen laadun varmistaminen on vaikeaa. 

→ iso kaupunki, paljon tarjontaa → toiminnan viestintä ja markkinointi haastavaa



Ohjaustoiminnan kilpailuttaminen

• toteutettiin keväällä 2019 (yht. 17 osakokonaisuutta, useita liikuntatuotteita ja toimialarajat ylittäviä 

toimintoja)

• ostopalvelun hinnoitteluperusteet määrittää liikuntapalvelut. 

• kilpailutuksen valintakriteerit: osaaminen, ohjauskokemus ja kielitaito. Lisäksi ryhmäkohtaisia 

erityisvaatimuksia. 

• liikuntatuotteiden sisällön suunnittelu (lajivalikoima) haluttiin säilyttää liikuntapalveluilla →

toiminta pirstaleisempaan. Seurojen vaikea sitouttaa ohjaajia.

• Liikkuva koulu- toimintaan (886 tuntia/ vko) tehtiin useampia tarjouksia → selkeämpi iso 

kokonaisuus, työllistämisvaikutus

→ jonkinlainen neuvottelumenettely voisi olla  perinteistä kilpailutusta sopivampi menettelytapa



Leikkipuistojumppaa aikuisille



Leikkipuistojumppaa aikuisille
Toimintaidea tuli kuntalaiselta, jolla itsellään pieniä lapsia ja     

kyllästyi seisoskelemaan leikkipuistossa

• syntyi tehokas ja toiminnallinen harjoittelumuoto, jossa voi tavata 

myös muita vanhempia

• konseptin omistaa Liiqquu Leikkipuistojumppa®:n  ”äiti”, joka myös 

kouluttaa uudet ohjaajat

• liikuntapalvelut markkinoi toimintaa, koordinoi  ja suunnittelee 

jumppien sijoittelun yhteistyössä kaupunki- ja ympäristötoimialan 

kanssa. Urheiluseurat toteuttavat toimintaa ostopalveluperiaatteella 

• syyskaudella 2019 toimintaa on yhdeksässä leikkipuistossa

• toiminta on laajentunut myös ympäristökuntiin



Turku valittiin vuonna 2018 mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen hankkeeseen

Voima- ja tasapainoharjoitteluryhmien (Voitas- toiminta) toteutus yhteistyössä 

Lähimmäispalveluyhdistys Kotikunnaan kanssa

• vastaa ilmoittautumisten vastaanottamisesta ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa 

muihin palveluihin

• mukana ryhmätoiminnan toteutuksesta

• edustaja mukana hankkeen projektiryhmässä 

→ Valittiin yhteistyökumppaniksi aikaisempien yhteisten hankkeiden,

monipuolisen ammattiosaamisen ja hyvien harjoitteluosuhteiden vuoksi

Yhteistyötä Voimaan vanhuuteen hankkeessa



• Turun Seudun Vanhustuki ry:n kanssa edistämme ikääntyneiden ulkoilua 

ulkoiluystäväkoulutuksilla. Yhdistys välittää ulkoiluystäviä ikääntyneille

→ osaamisen lisääminen

→ toiminnan laajentaminen

→ eri toimijoiden yhteistoiminnan lisääminen

• Uusi Voitas- toimintaan soveltuva kuntosali Iso-Heikin palvelutaloon Stiftelsen

Eschnerska Frilasarettet säätiön avustuksen turvin. Liikuntapalveluvastaavalta

lausunto hakemukseen + suunnitteluapua laitehankintaan → tilat saadaan 

maksutta Voitas- toimintaan.

Yhteistyötä Voimaan vanhuuteen hankkeessa



Kumppanuusyhdistykset:

• Turun Seudun Selkäyhdistys, Turun seudun Reumayhdistys

• Turun Seudun Luustoyhdistys, Turun Seudun Nivelyhdistys

Toiminnan tavoitteet:

• Kohderyhmän kyky huolehtia tuki- ja liikuntaelimistön 

hyvinvoinnista ja terveydestä lisääntyy

• Viestintä lisääntyy

• Yhteistyö kumppanuusyhdistysten ja julkisen sektorin välillä 

lisääntyy

Toimipiste Turun keskustassa

• Terveyden edistämistyötä tehdään keskuksessa, keskuksen 

ulkopuolella ja yhteistyössä yhdistysten kanssa.

Mikä on TULE- tietokeskus?



YHTEISTYÖMUODOT:

• tapahtumien markkinointi on yhteinen intressi

• säännöllisesti kokoontuva laaja-alainen verkostotyöryhmä

• yhdistykset luovat liikuntatoimintaa → TULE-tietokeskus kokoaa 

neljän kumppanuusyhdistyksen yhteisen liikuntakalenterin

→ palveluohjauksen työkalu

• liikuntapalveluiden liikuntaneuvontaa ja liikunnan palveluohjausta 

järjestetään tietokeskuksen tiloissa, jossa ohjauksen tueksi on 

kattava materiaali

• hyvä ja asiantunteva henkilöstö, kiireetön neuvonta, tapahtumat ja 

teemapäivät, joihin asiakkaita on helppo ohjata

→ täydentävä työkalu esim. hyvinvointitoimialan neuvontaan

Yhteistyö Tule- tietokeskuksen kanssa



Liikuntapalvelukeskus on merkittävä yhteistyön synnyttäjä.

Yhteistyö liikuntapalvelukeskuksen edustajien kanssa on sujuvaa.

Liikuntapalvelukeskuksen toimintatapa kannustaa yhteistyöhön.

Yhdistysten välinen yhteinen liikuntatoiminta 
edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä, yhteistyön 
uudelleenrakentamista ja yhdistysten keskinäisiä 
säännöllisiä tapaamisia.

Mitä olemme oppineet yhteistyöstä?



Liikuntapalvelut toteutti seurakyselyn turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille 

ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille keväällä 2019.

1. Saada tietoa seurasta ja sen toiminnan nykytilasta

2. Arvioita kunnan seuroille suunnatuista liikuntapalveluista

3. Kehitysehdotuksia laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten 

liikuntapalveluiden järjestämiseksi tulevaisuudessa

→ kyselyllä kerättyä tietoa hyödynnetään resurssien, palvelujen ja 

yhteistyön tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen ja kehittämiseen

Seurakysely



Yhteistyön tarve:

• lisää yhteistyötä saman lajin tai eri lajien seurojen välillä

• kehittää yhteistyömalleja Turun kaupungin liikuntapalveluiden, yksityisen 

sektorin ja oppilaitosten kanssa

• neljänneksellä  vastaajista ei ollut tarvetta lisätä yhteistyötä tai ei osannut 

antaa vastausta kysymykseen

Yhteistyösuhteiden odotetaan parantavan harjoitusolosuhteita, ratkaisevan 

tilaongelmia ja monipuolistavan lajivalmennusta, tukevan seuratoimintaa 

sponsorointiyhteistyömalleilla, auttavan tapahtumien ja kilpailuiden 

järjestelyä sekä kehittävän valmennusosaamista.

Seurakysely



KIITOS!


