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Vilkas vuosi
liikuntapaikoilla
Turulla on pitkät perinteet urheilu- ja huippu-urheilukaupunkina.
Turku haluaa tulevaisuudessakin olla elinvoimainen, rohkeasti
uudistuva, kaikkia liikuttava ja huippu-urheilua mahdollistava
eurooppalainen sporttikaupunki.

MARKUS KALMARI KUVA: RAMI NUMMELIN

TURKULAISTA SPORTTIKULT-
TUURIA edistettiin Turku Future Sports 
-työllä, jossa pyritään tunnistamaan 
turkulaisen liikunta- ja urheilukulttuurin 
vahvuudet ja edistämään eri toimijoiden 
keskinäistä verkottumista ja vetovoimai-
sia sporttitekijöitä.

Turkulaisten liikunta- ja urheiluolosuhteet 
kohentuivat merkittävästi. Turku sai Ku-
pittaan palloiluhallista kymmenien vuo-
sien odotuksen jälkeen sisäpalloiluun ja 
voimisteluun soveltuvan monitoimiaree-
nan, jossa voidaan järjestää myös kan-
sainvälisiä huippu-urheilutapahtumia. 
Merkittävä oli myös Samppalinnan 
maauimalan peruskorjauksen valmis-
tuminen. Olosuhteet vesiliikuntaan ja 
virkistäytymiseen ovat upeat ja tekniikka 
nykystandardien mukainen. Vuoden ai-
kana valmistui myös monia ulkoliikunta-
paikkojen remontteja, mm. Urheilupuis-
ton alavälikentän ja Ekvallan uimarannan 
peruskorjaukset. 

Turun liikuntapaikoilla vuosi oli edellis-
täkin vuotta vilkkaampi. Uimalaitosten 
asiakaskäynnit nousivat yli 778 000 kä-
vijään. Myös urheilutapahtumapuolella 
oli vilkasta. Liikuntapalvelujen henkilöstö 
työskenteli asiantuntijana ja valmisti 
olosuhteita lukusiin liikunta- ja urheiluta-
pahtumiin, joista merkittävin on Paavo 
Nurmi Games. 

Urheiluseurat ovat tärkeä yhteis-
työkumppani kaikille yksiköillemme. 
Järjestöliikuntayksikkö myönsi 206 
urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle 

yhdistykselle avustuksia yhteensä n. 
1,4 miljoonaa. Vuoden alussa palkit-
tiin menestyneitä nuoria urheilijoita ja 
juhlittiin menestyneitä aikuisurheilijoita. 
Urheiluseurojen harjoittelumahdollisuuk-
sia kehitettiin uudistamalla liikuntatilojen 
käyttöä ohjaavia vuoronjakoperiaatteita.

Kaupunkilaisten liikunnallisen elämän-
tavan edistämiseksi tehtiin ahkerasti 
töitä eri yksiköissämme. Turun Liikkuva 
koulu -hankkeen vakiinnuttaminen eteni. 
Kaikki koulut arvioivat Liikkuva koulu 
-toimintaansa ja valitsivat keskeisimmät 
kehityskohteensa lukuvuodelle 2017–
2018. Liikunnallinen harrastetoiminta 
liikutti keväällä keskimäärin 1 250 lasta 
viikoittain ja syksyllä noin 2 500 lasta 
viikoittain.

Liikkumaan aktivointiyksikkö työskenteli 
kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan 
edistämiseksi rakentamalla yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa erilaisia liikkumaan 
aktivoivia palveluketjuja. Yksikkö myös 
järjesti itse tai oli yhteistyökumppanina 
järjestämässä toimintaa tai tilaisuuksia, 
joihin osallistui yli 90 000 turkulaista. 
Koko Turku liikkuu -arkiliikuntakampan-
jassa päämääränä ollut 100 kertaa Suo-
men ympäri -tavoite ylitettiin.

Markus Kalmari
Liikuntapalvelujohtaja
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 VUOSI 2017 jää historiaan erityisesti 
siksi, että vuoden lopussa Turkuun val-
mistui kymmenien vuosien odotuksen 
jälkeen sisäpalloiluun ja voimisteluun so-
veltuva monitoimiareena, jossa voidaan 
järjestää myös kansainvälisiä huippu-
urheilutapahtumia. Kupittaan palloiluhalli 
tarjoaa olosuhteet niin harjoitteluun kuin 
paikallisten seurojen omille sarjapeleille. 
Halliin mahtuu lähes 3000 katsojaa, 
ja harjoituksia voidaan pitää kolmella 
täysmittaisella harjoituskentällä. Moni-
puolisuuden mahdollistavat teleskoop-
pikatsomot, joita voidaan ottaa esille 
tapahtuman koon mukaan joustavasti. 
Palloiluhallin rakennuttamisesta vastasi 
Turun Teknologiakiinteistöt, ja kaupunki 
on sitoutunut päävuokralaiseksi.
Toinen merkittävä asia oli Samppalinnan 
maauimalan avautuminen peruskor-
jauksen jälkeen kesäkuussa. Samp-
palinna on Suomenkin mittakaavassa 
ainutlaatuinen, kaupungin keskustan 
tuntumassa sijaitseva uimastadion. Se 
sai arvoisensa kasvojenkohotuksen 
peruskorjauksessa, jossa myös koko 
uimalan tekniikka uusittiin vastaamaan 
nykystandardeja. Näin turvattiin kesäui-
malatoiminnan jatkuminen vuosikymme-
niksi eteenpäin ja kaupunkilaisille mah-
dollisuus virkistäytymiseen ja kunnon 
kohentamiseen.
Liikuntapaikkaverkoston suurin koko-
naisuus ovat kaupungin ylläpitämät 
ulkoliikuntapaikat, jotka ovat sekä 
kaupunkilaisten omatoimisen liikunnan 

harrastuspaikkoja että huippu-urheilun 
alustoja. Ulkoliikuntapaikkoja löytyy 
jokaisesta kaupunginosasta. Vuoden 
aikana toteutettiin ulkoliikuntapaik-
koihin monia peruskorjauksia. Näitä 
investointeja olivat mm. Urheilupuiston 
alavälikentän peruskorjaus, Ekvallan 
uimarannan peruskorjaus, Runosmäen 
skeittipaikan rakentaminen, Lausteen 
ulkokuntoilulaitteiden uusiminen, Luo-
lavuoren tenniskenttien peruskorjaus. 
Lisäksi peruskorjattiin Kupittaan liikun-
takeskuksen keinonurmikenttä nro 5, ja 
sen vanha keinonurmi siirrettiin Teräs-
rautelan kentälle.

Aina investoinnit eivät onnistu ensiyrittä-
mällä ja näin kävi esimerkiksi Kupittaan 
luistelumadon sekä skeittipaikan perus-
korjauksissa, joka kilpailutuksessa
ilmenneiden vaikeuksien vuoksi joudut-
tiin siirtämään kevääseen 2018.

Liikuntapaikkaosaston vastuulla on 
myös kaikkien kaupungin liikuntapaik-
kojen vuorojenjako. Vuoroja jaettiin 290 
250 tunnin edestä. Vuorojaosta vastaa 
pieni, mutta pippurinen tiimi. Varaustoi-
mintoja pyrittiin kasvavasta vuoromää-
rästä johtuen tehostamaan ja käsittely-
aikoja nopeuttamaan.

Vuoronvarausten periaatteet uusittiin 
ja uusien periaatteiden avulla pyritään 
vuorot kohdentamaan mahdollisimman 
oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. 

Käytännön toteutuksen tueksi päätettiin 
projektoida vuodelle 2018 hanke, jolla 
prosessia kehitetään automaattisem-
maksi.

Liikuntatapahtumien kannalta vuosi oli 
myös hyvin vilkas. Tapahtumarikasvuosi 
piti sisällään mm. Paavo Nurmi Game-
sit, suunnistuksen sprintin maailman-
cupin, EuroFloorball-turnauksen, Eu-
ropean Box Lacrosse Champpionship 
-tapahtuman ja pesäpallon suurleirin 
sekä worldcupin. Vuoden 2017 aikana 
solmittiin myös sopimuksia useista mer-
kittävistä tapahtumista, esimerkkeinä 
mm. Stafettkarnevalen 2018, voimis-
telun suurtapahtuma Gymnaestrada 
2018, Lentopallon Suomen cup 2018
ja Kalevan kisat 2020.

Oskari Nurmi
Liikuntapaikkapäällikkö

LIIKUNTAPAIKATKohokohtana
Kupittaan palloilu-
hallin valmistuminen
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 VUODEN ALKU aloitettiin perin-
teisin menoin huomioimalla edellisenä 
vuonna menestyneitä urheilijoita. Turun 
konserttitaloon mitalikahville oli kutsuttu 
57 nuorta urheilijaa ja 12 joukkuetta 
tukijoukkoineen. Menestystä oli saavu-
tettu kaikkiaan 21 lajissa ja yhteensä 28 
urheiluseuran voimin. Varsinais-Suomen 
Urheilugaalassa juhlittiin puolestaan 
liikuntalautakunnan paikalle kutsumia 
menestyneitä aikuisurheilijoita. Illan ai-
kana vuoden seuratyöntekijänä palkittiin 
Turun Kisa-Veikkojen Tuukka Help.

 
Liikuntapalvelut jakoi avustuksia lii-
kunta- ja urheiluseuroille sekä liikuntaa 
järjestäville yhdistyksille yhteensä n. 1,4 
miljoonan euroa. Hakemuksia käsitel-
tiin 729, ja avustusta sai yhteensä 206 
tahoa. Perinteisten seuratoimijoiden 
lisäksi liikuntalautakunta oli mukana 
tukemassa myös liikuntakulttuurin laa-
dullista kehittämistä Turun kaupungissa. 
Avustuksia myönnettiin mm. perinteisen 
Paavo Nurmi -keskuksen lisäksi Turun 

ammattikorkeakoulun kanssa kumppa-
nuudella toteutettavalla urheilufysiologi-
an ja kuntoutuksen osaamis- ja kehittä-
miskeskuksen Promoting Performance 
-hankkeelle.

 
Turkulaiset seurat osallistuivat jälleen 
innokkaasti erilaisiin liikuntapalvelujen 
tukemiin koulutuksiin. Kaupungin kus-
tantamiin ja Rajattomasti liikuntaa Turun 
seudulla -hankkeen kautta järjestettyihin 
maksuttomiin koulutuksiin osallistui 169 
turkulaista seuratoimijaa. Lisäksi 671 
seurojen ohjaajaa tai valmentajaa kou-
luttautui kaupungin maksamien avus-
tusten tuella. 
 
Seurojen toiminta ei nykyisessä laajuu-
dessaan olisi mahdollista ilman kaupun-
gin tarjoamia liikuntatiloja, joiden käyttöä 
ohjaavat vuorojakoperiaatteet päivitettiin 
vuoden aikana. Lautakunnan hyväksy-
missä periaatteissa annettiin suuntavii-
vat sille, millaiset ryhmät mitäkin tiloja 
kulloinkin käyttävät, jotta olosuhteet 

ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukai-
sessa käytössä. 
 
Sopimukset, olosuhteet, tapahtumat 
ja asioiden kehittäminen vaativat jatku-
vaa kanssakäymistä seurojen kanssa. 
Liikuntapalvelut tapasi ja kokousti 
useiden eri liikunta- ja urheiluseurojen 
kanssa vuoden aikana kymmeniä, ellei 
satoja kertoja. Tämän lisäksi viisi kertaa 
vuoden aikana kokoontuneessa seu-
raparlamentissa käsiteltiin erittäin ajan-
kohtaisia aiheita: asiaa oli mm. lasten 
harrastamisen maksuttomuudesta, lii-
kuntaolosuhteiden subventiopolitiikasta, 
terveyden edistämisen kehittämishank-
keista, poliittisista vaikuttamiskeinoista 
liikuntakulttuurin näkyväksi tekemiseksi 
ja uudesta Kupittaan palloiluhallista. 

 
Terhi Anttila
Järjestöliikuntapäällikkö

Näkyvää ja vaikutta-
vaa seuratoimintaa
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 LIIKKUMAAN AKTIVOINTIYK-
SIKKÖ järjesti yksin tai yhteistyössä 
kumppanien kanssa 6 113 toimintaa tai 
tilaisuutta (2016: 6036). Käyntikertoja 
näistä kertyi 92 929 (v. 2016: 83 766). 
Yksikkö osallistui aktiivisesti vapaa-
aikatoimialan yhteisiin kohderyhmä- ja 
aluetyötiimeihin ja vastasi kolmen tiimin 
vetämisestä. Koko Turku liikkuu -arki-
liikuntakampanja toteutettiin onnistu-
neesti korkeakouluharjoittelijan koordi-
noimana. Tavoitteena ollut 100 kertaa 
Suomen ympäri saavutettiin. 
- Valmisteltiin vammaisavustaja-avus-
tuksen jako (11 000 €) 58 ryhmälle ja 
myönnettiin Saattajakortteja 389 kpl 
(2016: 402 kpl)

Lasten ja nuorten tiimi:  
- Lasten liikunnan ihmemaata toteu-
tettiin 8 seuran ja yhdistyksen kanssa. 
Käyntikertoja oli 36 214.  
- Lapset liikkeelle -lajikokeilutuotteessa 
(6–12-v) tarjottiin n. 50 viikkotuntia 23 
urheiluseuran kanssa. Osallistujia oli 
1 073, joista 323 löysi säännöllisen lii-
kuntaharrastuksen. 
- Mihi:ssä (13–19-v) tarjottiin 21 liikun-
taseuran toteuttamia harrasteliikunta-
ryhmiä, 38/kausi. Toimintaan osallistujia 
1 000.  
- Erityislasten tasavertaisuutta tuettiin 
liikuntavälinehankinnoilla ja mahdollis-
tamalla harrastekokeiluja varhaiserityis-
kasvatukseen. Yhteistyössä seurojen 
kanssa tarjottiin 23 viikoittaista sovelta-
vaa liikuntaryhmää. 
- Osallistuttiin Liikkuva koulu -koordi-
nointiryhmään ja työryhmiin sekä koor-
dinoitiin harrasteliikuntatoimintaa. 
- Yhteistyötä varhaiskasvatuksen kans-
sa jatkettiin mm. harrastekokeilukiertu-

eella ja Turun liikkuva varhaiskasvatus 
-hankkeessa tarjoten mm. henkilöstölle
Lasten motoriset perustaidot -koulutus
ta.

Aikuisten ja ikääntyneiden tiimit:  
- Kimmoke-ranneketta ladattiin 2 224 
kertaa. Kimmoke-palveluja kehitettiin 
yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Laa-
jojen, myös tutkimuksella osoitettujen 
hyvinvointivaikutusten johdosta kohde-
ryhmän laajentamisesta tehtiin lautakun-
tapäätös.   
- Aikuisten Leidit liikkeellä, Hikinen tusi-
na ja Kuntokonkarit -tuotteisiin ostettiin 
n. 55 ryhmää/kausi 19 liikuntaseuralta. 
Osallistujia oli 826.  
- Seniorirannekelatauksia oli 7 378 
(2016: 6647). Uutena nettilataus 15.11. 
alkaen. 
- Liikunnan palveluohjauksessa tavoitet-
tiin 355 asiakasta eri puolilla kaupunkia. 
 - Järjestettiin työikäisille 27 erilaista 
liikunnan aloittamista tukevaa kurssia, 
mm. kuntosaliharjoittelun ABC-kursseja 
- Liikuntainfoja pidettiin maahanmuut-
tajille, kaupungin työntekijöiden eläke-
infoissa sekä yhdessä Turun kaupungin 
työterveystalon kanssa Turun ammatti-
instituutin, kotihoidon ja varhaiskasva-
tuksen henkilökunnalle.  
- Pitkäaikaistyöttömien eri hankkeiden, 
kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaa-
lisen kuntoutuksen asiakkaille pidettiin 
liikuntakokeiluja ja tutustumisia liikun-
tapaikkoihin ja markkinoitiin Kimmoke-
ranneketta. Osallistujia oli 637. 
- Lisättiin tapaamisia yhdistysten lii-
kuntavastaavien kanssa lajikokeilujen 
merkeissä. 
- Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
järjestettiin maksuton yli 90-vuotiaiden 

kuntosalikurssi. 
- Ulkoliikuntaa edistettiin ulkokuntoilu-
laitteiden opastuksissa ja yhteistyössä 
Venlojen vaelluksen kanssa. 
- Ikääntyneiden testipäivät järjestettiin 
yhdessä lääkinnällisen kuntoutuksen 
kanssa. Osallistujia oli n. 400. 
- Toteutettiin seudullinen vertaisliikut-
tajakoulutus. Uinti- ja kävelyryhmät 
sekä alueelliset 70+-kuntosaliryhmät ja 
liikuntaryhmät alkoivat vertaisliikuttajien 
vetäminä.
- Eläkeläisyhdistysten liikuntavastaaville 
pidettiin keväällä tuoli- ja keppijumppa 
-opastusta. 
- Voimaa vanhuuteen -hankkeen ke-
hittämiseen panostettiin tavoitteena 
palvelupolkujen selkeyttäminen sekä 
voima- ja tasapainoharjoittelutoiminnan 
lisäys yli 75-vuotiaille.
- Soveltava kelkkajääkiekko saatiin 
vakiinnutettua TPS Juniorijääkiekkoon 
ja hankittiin kelkat (yht. 15 000 €) yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Aikuisten soveltava luistelu alkoi yh-
teistyössä Turun Riennon kanssa sekä 
kuntoliikuntaryhmä V-S Näkövammaiset 
ry:n kanssa. 
 
 
Minna Lainio-Peltola
Liikuntapalvelupäällikkö

Liikkumaan aktivointia 
yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 
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 TURUN LIIKKUVA KOULU -toi-
minta jatkui kevät- ja syyslukukaudella. 
Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät 
jatkoivat toimintaansa. Lukuvuoden 
alussa kaikkiin kouluihin nimettiin Liik-
kuva koulu -yhdysopettaja ja Liikkuva 
koulu -harrastetoiminnan yhdysopettaja. 
Kaikki koulut arvioivat Liikkuva koulu 
-toimintaansa ja valitsivat keskeisimmät 
kehityskohteensa lukuvuodelle 2017–
2018. 
Kouluille hankittiin välituntiliikuntavälinei-

tä sekä yläkouluille kalusteita ja välineitä 
fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi 
luokkatiloissa ja oppimisympäristöissä. 
 
Liikkuva koulu -harrastetoimintaryhmät 
nimettiin lasten ehdotuksen mukaisesti 
alakouluissa LiiKe-kerhoiksi. Yläkoulu-
jen Liikkuva koulu -harrastetoiminta sai 
nimensä Mihi-toimintaan yhdistämisen 
mukaisesti Mihi meidän koulussa -toi-
minnaksi. 
Liikunnallinen harrastetoiminta liikutti ke-

väällä keskimäärin 1 250 lasta viikoittain 
ja syksyllä noin 2 500 lasta viikoittain. 
 
Kaikki Turun peruskoulujen opettajat 
koulutettiin toiminnallisista opetusme-
netelmistä, osallisuudesta ja fyysisestä 
aktiivisuudesta. Koulujen ja seurojen toi-
mijoita koottiin vuoden aikana yhteisiin 
tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. 
 
Marie Rautio-Sipilä
Liikkuva koulu -hankekoordinaattori

Liikkuva koulu
vakiintumassa

KUVA: MIKA OKKO
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Vuosi 2017 oli vilkas

Henkilötyövuodet

2017 (liikuntapaikka-, järjestöliikunta- ja liikkumaan aktivointiyksikkö ltk yhteiset) 95,3  (2016: 92,1)

Toimintakulut päämenolajeittain 2017 (2016)

Henkilöstökulut ............................................  4 246 473 € (4 171 400)
Aineet, tarvikkeet .........................................  1 954 479 € (1 710 471)
Palvelujen ostot ...........................................  2 540 156 € (2 478 176)
Avustukset ...................................................  1 440 384 € (1 464 943)
Muut toimintakulut .......................................  12 654 954 € (12 150 833)

Yhteensä  ................................................... 22 836 446 € (21 975 823)

Tulot päätulolajeittain 2017

Myyntituotot ................................................  66 379 € 
Maksutuotot ................................................  2 703 747 €
Vuokratuotot ................................................  954 019 €
Muut toimintatuotot .....................................  23 620 € 

203 000
Kupittaan urheiluhalli

33 400
Uimarannat ranta-
valvonta-aikana
(Ekvalla, Ispoinen ja Saaronniemi)

290 250
Vuorovaraukset

217 000
Impivaaran ja
Varissuon jäähallit

550000

76000

90400

50700 11000

Uimalaitokset 778 100

Impivaaran uimahalli ja kuntosalit Petreliuksen uimahalli ja kuntosali

Samppalinnan maauimala Kupittaan maauimala

Paattisten aluetalon allas ja kuntosali

66 379 € 

2 703 747 € 

954 019 € 

23 620 € 

Tulot päätulolajeittain 2017

Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot

4246 473 € 

1954 479 € 

2540 156 € 

1440 384 € 

12654 954 € 

Toimintakulut päämenolajeittain 2017

Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet Palvelujen ostot Avustukset Muut toimintakulut
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Kuntalaisten (18-79v.) tyytyväisyys 
liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit, salit, 
uimarannat jne.) asteikko 1-5 (FCG/Kapa)

Keskiarvo kohteista: urheilu- ja pelikentät, sisäliikuntatilat, uimahallit, uimarannat ja maauimalat,
kuntoradat ja ulkoilureitit sekä ulkoilualueet ja -puistot.

Toimintamenot osastoittain 2016 (2016)

Järjestöliikunta .............................................  1 598 545 € (1 615 669)
Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi  811 396 € ( 829 621)
Liikuntapaikat ..............................................  7 626 395 € (7 545 845)
Liikunta, yhteiset toiminnot...........................  12 800 112 € (11 984 689)
Yhteensä  ...................................................  22 836 447 € (21 975 824)

Tulojen rakenne kohteittain 2017 (2016)

Liikuntapalvelukeskus, aktivointi ................... 330 516 € (296 432)
LI/Asiakaspalvelu ......................................... 109 283 € (86 318)
Urheiluhalli- ja puisto, kentät ........................ 326 829 €  (260 386)
Jäähallit ja jalkapallohalli ............................... 313 622 € (252 059)
Liikuntahallit ................................................. 314 805 € (315 709)
Uimalaitokset ............................................... 96 288 € (79 864)
Kunnossapito .............................................. 5646 € (11 572)
Ulkoliikuntapaikat ......................................... 12 060 € (15 985)
Yhteensä  ................................................... 1 509 049 € (1 318 325)

1 598 545 € 
811 396 € 

7 626 395 € 
12 800 112 € 

Toimintamenot osastoittain 2017

Järjestöliikunta

Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi

Liikuntapaikat

Liikunta, yhteiset toiminnot

330 516 € 

109 283 € 

326 829 € 313 622 € 

314 805 € 

96 288 € 
5 646 € 12 060 € 

Tulojen rakenne kohteittain 2017 

Liikuntapalvelukeskus, aktivointi LI/asiakaspalvelu

Urheiluhalli- ja puisto, kentät Jäähallit ja jalkapallohalli

Liikuntahallit Uimalaitokset

Kunnossapito Ulkoliikuntapaikat

7,8
7,59

6

7

8

9

10

v. 2016 v. 2017

Liikunnan avustusten määrä / asukas

3,67 3,63

1

2

3

4

5

2016 2017

Kuntalaisten (18-79v.) tyytyväisyys 
liikuntapalveluista tiedottamiseen, asteikko 1-5 

(FCG/Kapa)



TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUKESKUS
liikunta@turku.fi
turku.fi/liikuntaLiikunta


