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Rakennustyöt ja 
Liikkuva koulu
vauhdittivat
vuotta
Pitkään odotetut Kupittaan palloiluhallin ja Samppalinnan maauimalan 
rakennushankkeet käynnistyivät. Kouluikäisten liikunnan edistäminen 
vauhdittui Suomen suurimman Liikkuva koulu -hankkeen avulla. 

MARKUS KALMARI KUVA: RAMI NUMMELIN

urun kaupungin liikuntapalvelu-
keskuksen yksiköiden: liikunta-
paikka-, liikkumaan aktivointi- 

ja järjestöliikuntayksikön tavoitteena on 
luoda liikunnalle onnistumisedellytykset, 
innostaa turkulaiset liikkumaan tervey-
tensä kannalta riittävästi ja olla mukana 
mahdollistamassa turkulaista menes-
tyvää urheilukulttuuria. Yksiköiden työ 
sai uudenlaista tukea, kun Turku sai 
Suomen suurimman Liikkuva koulu 
-ohjelman kehittämisavustuksen (344 
000 euroa) lukuvuodelle 2016–2017. 
Hanketta koordinoivat Turun sivistys-
ja vapaa-aikatoimiala.

Syksyn aikana Turun peruskoulut rekis-
teröityivät Liikkuviksi kouluiksi, tekivät 
välituntiliikuntavälinehankintoja ja 120 
Liikkuva koulu -harrastetoimintaryhmää 
käynnistyi. 

Vuoden merkittävimpiä rakennustöitä 
olivat Kupittaan palloiluhallin rakenta-
misen sekä Samppalinnan maauimalan 

peruskorjauksen käynnistyminen. Lii-
kuntapaikkojen asiakasmäärissä vuosi 
oli vilkas siitäkin huolimatta, että Samp-
palinnan maauimala oli suljettuna. Impi-
vaaran uimahallissa tehtiin jälleen uusi 
kävijäennätys, 555 000 asiakaskäyntiä. 

Liikuntapaikkayksikkö oli asiantuntija-
apuna ja tarjosi olosuhteita lukuisissa 
liikunta- ja urheilutapahtumissa, joista 
merkittävin oli sadan maan televisioissa 
miljoonayleisölle näkyvä Paavo Nurmi 
Games. 

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 
6 000 kertaa. 

Urheiluseurat ovat tärkeä yhteityökump-
pani kaikille yksiköillemme. Turkulaisista 

27 prosenttia kertoo osallistuneensa 
liikunta- tai urheiluseuran toimintaan. 

Järjestöliikuntayksikkö myönsi 197 
urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle 
yhdistykselle avustuksia yhteensä n. 
1,4 miljoonaa (summat 12–114 445 
€). Järjestöliikunta oli mukana uudista-
massa myös kaupungin avustusmallia. 
Varsinais-Suomen urheilugaalassa juh-
littiin menestyneitä urheilijoita ja palkittiin 
vuoden seuratyöntekijänä Turun Soutaji-
en Markku Hirvinen. 

Vuoden onnistumisia oli myös se, että 
Suomen Ampumaurheiluliiton, Olym-
piakomitean ja Turun kaupungin yhteis-
työnä Suomen kiväärimaajoukkue valitsi 
Turun tukikohdakseen. Turkuun saatiin 
sovittua myös Voimisteluliiton suurta-
pahtuma 2018, johon on tulossa
10 000 voimistelijaa. Valtakunnallinen 
Liikkuva koulu -seminaari 12.4. ja 
Kansallinen liikuntafoorumi 3.–4.10. 
tarjosivat mahdollisuuden kansalliseen 
verkostoitumiseen sekä Turun liikunta-
kulttuurin esille nostamiseen. 

Turkulaisista 41 prosenttia liikkui vähin-
tään kolme kertaa viikossa edes puoli 
tuntia kerrallaan. Meillä on siis edessä 
vielä paljon työtä, jotta nykyistä useampi 
liikkuisi terveytensä kannalta riittävästi. 

Markus Kalmari
Liikuntapalvelujohtaja
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LIIKUNTAPAIKKAOSASTO YLLÄ-
PITÄÄ liikunnan olosuhteita ja järjestää 
palveluita liikuntapaikoilla. Työtä tehdään 
noin 80 henkilön voimin asiantuntevasti 
ja laadukkaasti. Tavoitteena on luoda 
liikunnalle onnistumisenedellytykset ja 
innostaa ihmiset liikkumaan terveyten-
sä kannalta riittävästi. Osaston uutena 
päällikkönä aloitti toukokuussa Oskari 
Nummi.

Vuoden 2016 merkittävimpiä raken-
tamistöitä olivat Kupittaan uuden 
palloiluhallin rakentamisen sekä Samp-
palinnan maauimalan peruskorjauksen 
käynnistyminen. Kupittaan urheiluhalliin 
vaihdettiin uusi Mondo-pinnoite, ja 
Urheilupuiston yläkentän keinonurmi uu-

sittiin. Nämä, kuten muutkin investoinnit 
ovat Liikuntapaikkasuunnitelma 2029:n 
linjausten mukaisia. Suunnitelmassa 
määritellään erityisiksi painopistealueiksi 
kolme liikuntakeskusta: Kupittaa, Urhei-
lupuisto ja Impivaara.

Asiakasmäärissä vuosi oli vilkas siitäkin 
huolimatta, että merkittävin kesäuinti-
paikka, Samppalinnan maauimala, oli 
peruskorjauksen takia suljettuna koko 
kesän. Impivaaran uimahallissa tehtiin 
uusi kävijäennätys, 555 000 asiakas-
käyntiä.

Taloudellisesti vuosi oli erittäin raskas 
ja säästöjä jouduttiin etsimään kovalla 
kädellä. Kustannusten kasvu ja tulojen 

vähentyminen tulevat vaikuttamaan 
myös tulevien vuosien toiminnansuun-
nitteluun. Tulevaisuudessa liikuntaolo-
suhteissa joudutaan etsimään syste-
maattisesti säästöjä ja tehostamista.

Tavoitteena on toimintaolosuhteiden 
kehittäminen ja laadun parantaminen, 
jonka osana käynnistyi mm. voimistelu-, 
palloilu- ja jääurheiluolosuhteiden selvi-
tystyö. Tavoitteena on ylläpitää laatua 
ja kehittää toimintaa vaikuttavammaksi. 
Vuorojenjaossa käynnistettiin myös 
selvitystyö, joka tähtää entistä avoi-
mempaan ja oikeudenmukaisempaan 
liikuntapaikkaresurssien jakoon.

LIIKUNTAPAIKAT

Rakentamisen ja 
remontoimisen 
vuosi

KUVAT: MERJA MÄKELÄ
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JÄRJESTÖLIIKUNTA

VUOSI POLKAISTIIN näyttäväs-
ti käyntiin tammikuussa, jolloin sekä 
Logomoon siirtynyt Varsinais-Suomen 
urheilugaala että Turun konserttitalossa 
järjestetty nuorten urheilijoiden palkit-
semistilaisuus vetivät ennätysmäärän 
osallistujia paikalle. Gaalassa vuoden 
seuratyöntekijänä palkittiin Turun Souta-
jien Markku Hirvinen.

Vuoden mittaan perustyötä rytmitti-
vät vahvasti avustusten valmistelu ja 
kehittäminen. Avustuksia myönnettiin 
yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa. Ha-

KUVA: ANNIKA KUJANPÄÄ

kemuksia saapui 702, joista suurin osa 
kohdistui koulutuksiin ja toimintaan. Jär-
jestöliikunta oli mukana myös kaupun-
gin avustusmallin uudistamisessa. 

Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla 
-hankkeen kautta järjestettyihin mak-
suttomiin koulutuksiin osallistui lähes 
250 turkulaista seuratoimijaa. Vuoden 
koulutusuutuuksia olivat live-striimaus ja 
mm. valmentajille tarjottavat koulutusko-
konaisuudet.
Liikuntapalveluiden merkittävin hanke, 
Liikkuva koulu, kosketti myös järjestö-

liikunnan osastoa ja Seuraparlamenttia. 
Koulujen harrastekerhojen vetäjät tulivat 
pääsääntöisesti liikuntaseuroista, mikä 
tarkoitti viestintää ja yhteistyötä seurojen 
suuntaan.

Seuraparlamentin roolia yhtenä kau-
pungin vaikuttajaryhmistä onnistuttiin 
vuoden aikana vakiinnuttamaan super-
neuvoston sekä virkamiesyhteistyön 
keinoin.

Avustukset keskiössä
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Liikuntamahdollisuuksia 
kaikenikäisille
turkulaisille

LIIKKUMAAN AKTIVOINTI

LIIKKUMAAN AKTIVOINTIYKSI-
KÖN tavoitteena on saada kaikenikäi-
set turkulaiset liikkumaan terveytensä 
kannalta riittävästi monipuolisten ja 
helposti saatavilla olevien liikuntapalve-
lujen avulla. Työtä tehdään yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa rakentamalla mm. 
erilaisia liikkumaan aktivoivia palveluket-
juja vauvasta vaariin.

Yksikkö järjesti itse tai oli yhteistyö-
kumppanina järjestämässä toimintaa tai 
tilaisuuksia 6 036 kertaa (2015:6056). 
Käyntikertoja kertyi 83 766 (v. 2015:83 
288).
Esimerkkejä toiminnoista: 
- Yksikkö osallistui aktiivisesti kaikkiin 
vapaa-aikatoimialan yhteisiin kohde-
ryhmä- ja aluetyötiimeihin, ja vastasi 
kolmen tiimin vetämisestä.
- Yksikkö jatkoi yhteistyötä varhaiskas-
vatuksen kanssa ja oli mukana mm. 
harrastekokeilukiertueella ja Turun liikku-
va varhaiskasvatus -hankkeessa.
- Yksikkö osallistui Liikkuva koulu- koor-
dinointiryhmään sekä ohjelman työryh-
miin. 
- Lapset liikkeelle -lajikokeilussa 
(6–12-v) n. 60 viikkotuntia ja yli 15 yh-
teistyöseuraa. Uusina lajeina aloittivat 
harrastejääkiekko, ringette, taitoluistelu 
ja flamenco. Yli 300 lasta sai pysyvän 
harrastuksen lajikokeilun kautta.
- Mihi.fi-harrasteliikunnan (13–19-v) uu-

sina lajeina aloittivat mm. jääkiekko, uinti 
ja baseball. Mihi:n markkinointikierros 
tehtiin Turun yläkouluihin ja järjestettiin 
Mihi-messut Schools Action Day -ta-
pahtuman yhteydessä.
- Fendarin starttipajalle, Sininauhaliiton 
nuorille ja ammattikoululaisille järjestet-
tiin kuntosalivuoroja ja starttipäiviä.
- Tuettiin erityislasten tasavertaisuutta 
talvilajien välinehankinnoilla, varhais-
erityiskasvatusta saliliikuntavälineillä 
sekä järjestämällä seikkailukoulutusta 
erityisopettajille. Uusina lajeina alkoivat 
soveltava telinevoimistelu, rytminen voi-
mistelu ja pyörätuoli StreetDance.
- Sosioekonomisesti haastavilla alu-
eilla lisättiin tarjontaa Leidit liikkeellä-, 
Hikinen tusina- ja Kuntokonkarit -har-
rasteliikunnassa ja otettiin kertamaksut 
käyttöön. Leidit liikkeellä- ja ylipainoisten 
kurssien (Ihanaiset naiset) osallistuja-
määrät kasvoivat vuoteen 2015 ver-
rattuna. 
- Aloitettiin tiiviimpi yhteistyö Turun 
työterveystalon kanssa ja työikäisten 
tuotteiden markkinointia tehostettiin 
työterveyshuollossa. Liikunnan puheeksi 
ottamisen työkaluksi koottiin työikäisten 
liikuntaesite.
- Liikkuvaks-liikuntaneuvontahanke 
käynnistettiin pilottina Runosmäen ja 
Mäntymäen terveysasemien, Diabetes-
yksikön ja työttömien terveyspalveluiden 
asiakkaille.

- Kimmokelaisille järjestettiin liikunta-
kokeiluja ja pidettiin Kimmoke-infoja 
sosiaalitoimen kuntouttavissa ryhmissä. 
Syrjäytymisvaarassa olevia tavoitettiin 
yhteistyössä Turun Party-hankkeen 
kanssa.
- Maahanmuuttajia tutustutettiin liikunta-
mahdollisuuksiin Suomi tutuksi -tapah-
tumissa, pidettiin polkupyöräkursseja 
naisille ja oltiin mukana valmistavan 
opetuksen liikuntapäivissä.
- Lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa 
järjestettiin ikääntyneiden testipäiviä, 
joihin osallistui n. 400 yli 70-vuotiasta. 
Woimaa vanhuuteen -palvelupolkujen 
määrittely aloitettiin hyvinvointitoimialan 
kanssa. Pidettiin liikuntainfoja seniorien 
kohtaamispaikoissa.
- Seniorirannekkeen hinta nousi 40 eu-
roon, ja sen myynti laski hieman (2016: 
6647; 2015: 7357). Myyntiin vaikutti 
Samppalinnan maauimalan kiinniolo. 
- Oltiin mukana käynnistämässä sovel-
tavan liikunnan seudullista kelkkajää-
kiekkoa ja hankittiin mm. uusina välinei-
nä O-pair-, kolmi- ja polkupyörätuolit. 
Saattajakortteja myönnettiin 402. 
- Ruotsinkielisenä toimintana järjestettiin 
mm. liikunnan palveluohjausta, luiste-
lukouluja, kuntosaliharjoittelun ABC-
kursseja sekä liikunnallinen syyslomaleiri  
1- ja 2-luokkalaisille yhteistyössä seuro-
jen kanssa.
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LIIKKUVA KOULU

TURUN LIIKKUVA KOULU -toi-
minta käynnistyi elokuussa. Hankkeelle 
nimettiin ohjausryhmä ja laadittiin han-
keorganisaatio. Lukuvuoden alkaessa 
kaikki Turun peruskoulut rekisteröityivät 
Liikkuviksi kouluiksi, arvioivat Liikkuva 
koulu -toimintaansa ja valitsivat keskei-
simmät kehityskohteensa lukuvuodelle 
2016–2017. 

Koulut tekivät syksyllä liikuntavälinehan-
kintoja välituntikäyttöön. Lokakuussa 
käynnistettiin 120 Liikkuva koulu -har-
rastetoimintaryhmää lähes kaikissa 
Turun peruskouluissa. Turun ammatti-
instituutin liikuntaneuvojaopiskelijat 
toimivat syksyn ajan yhdeksässä Turun 
peruskoulussa ”Liikkuva koulu -agent-
teina” ja tukivat kouluja toimenpiteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Syksyn aikana koottiin koulujen ja seu-
rojen toimijoita yhteisiin tilaisuuksiin ja 
koulutuksiin (MOVE-koulutus, harraste-
toiminnan ohjaajien työpajat, yhteista-
paamiset). Turun yliopiston Informaatio-
teknologian laitoksen Ville-tiimin kanssa 
aloitettiin yhteistyö Liikkuvapolku -säh-
köisen materiaalin tuottamiseksi.

Turun Liikkuva koulu 
vauhtiin syksyllä
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Turun liikuntapaikoilla 
kävijäennätysten vuosi

KÄVIJÄENNÄTYSTEN VUOSI

Henkilötyövuodet

2016 (liikuntapaikka-, järjestöliikunta- ja liikkumaan aktivointiyksikkö) 92,1  (2015: 95,7)

Toimintakulut päämenolajeittain 2016 (2015)

Henkilöstökulut ............................................ 4 171 400 € (4 273 953)
Aineet, tarvikkeet ......................................... 1 715 329 € (1 753 452)
Palvelujen ostot ........................................... 2 479 478 € (2 448 849)
Avustukset ................................................... 1 464 943 € (1 379 243)
Muut toimintakulut ....................................... 12 150 833 € (2 061 036)

Yhteensä  ................................................... 21 981 984 € (21 391 846)

Tulot päätulolajeittain 2016

Myyntituotot ................................................ 73 387 €
Maksutuotot ................................................ 2 593 546 €
Vuokratuotot ................................................ 821 279 €
Muut toimintatuotot ..................................... 48 050 €

240 000
Kupittaan urheiluhalli

33 600
Uimarannat ranta-
valvontaaikana
(Ekvalla, Ispoinen ja Saaronniemi

280 000
Vuorovaraukset

200 000
Impivaaran ja
Varissuon jäähallit

4 171 401

2 479 478

1 715 329

1 464 943

12 150 833

Menot päämenolajeittain 2016 

 Henkilöstökulut

 Palvelujen ostot

 Aineet, tarvikkeet

 Avustukset

 Muut toimintakulut

555 000

75 000

70 000

Uimalaitokset 700 000

Impivaaran uimahalli

Petreliuksen uimahalli

Kupittaan maauimala

73 387

2 593 546

821 279

48 051

Tulot päätulolajeittain
2016

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot
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KÄVIJÄENNÄTYSTEN VUOSI
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2015 2016

Avustusten määrä / asukas

75
77
79
81
83
85
87
89

2014 2016

Terveydenedistämis-aktiivisuus 
liikuntapalveluissa /TEA-viisari 

(THL)

30

35

40

45

2015 2016

Liikunnan harrastamisen aktiivisuus, 
turkulaiset aktiiviset liikkujat, 18-79v, % 

(FCG/Kapa)

55 000

60 000

65 000

70 000

2015 2016

Avustusta saaneiden seurojen 
harrastajamäärä

80

90

100

110

2015 2016

Liikunnan nettomenot / asukas

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

Kuntalaisten (18-79v.) tyytyväisyys
liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit,

salit, uimarannat jne.) asteikko 1-5
(FCG/Kapa)

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

asteikko 1-5 (FCG/Kapa)

Kuntalaisten tyytyväisyys

2014 2015 2016

Toimintamenot osastoittain 2016 (2015)

Järjestöliikunta ............................................. 1 615 775 € (1 572 139)
Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi 830 789 € (875 548)
Liikuntapaikat .............................................. 7 550 731 € (7 481 338)
Liikunta, yhteiset toiminnot........................... 11 984 688 € (11 478 343)
Yhteensä  ................................................... 21 981 984 € (21 407 368)

Tulojen rakenne kohteittain 2016 (2015)

Liikuntapalvelukeskus, aktivointi ................... 296 431 €
LI/Asiakaspalvelu ......................................... 86 318 €
Urheiluhalli- ja puisto, kentät ........................ 260 386 € (671 923)
Jäähallit ja jalkapallohalli ............................... 252 058 € (272 361)
Liikuntahallit ................................................. 315 708 € (386 999)
Uimalaitokset ............................................... 2 271 242 € (2 135 048)
Kunnossapito .............................................. 11 572 €
Ulkoliikuntapaikat ......................................... 15 984 €
Yhteensä  ................................................... 3 509 702 € (3 826 864)

11 984 689

1 615 776

830 789

7 550 731

Toimintamenot osastoittain

Liikuntalautakunta yhteiset

Liikuntapalvelukeskus,
järjestöliikunta

Liikuntapalvelukeskus,
aktivointi

Liikuntapalvelukeskus,
liikuntapaikat

Kaikki talousluvut eivät ole suoraan verrannollisia vuoden 2015 lukuihin.

296 432

2 191 377

86 318
260 386252 059

315 709

2 271 242

11 572

15 985 Tulot osastottain
Liikuntapalvelukeskus,
aktivointi
LI/Yhteiset toiminnot

LI/Asiakaspalvelu

Urheiluhalli ja -puisto, kentät

Jäähallit ja jalkapallohalli

Liikuntahallit

Uimalaitokset

Kunnossapito

Ulkoliikuntapaikat



TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUKESKUS
liikunta@turku.fi

www.turku.fi/liikuntaLiikunta


