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Rajatonta liikuntaa –
liikuntaa yli rajojen

Ylikunnallinen yhteistyö Turun seudulla



Anu Oittinen: Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla



Anu Oittinen: Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla



Soveltavan liikunnan työryhmä 

• 11 kunnan liikuntapalveluiden soveltavan- ja/tai ikääntyneiden  

liikunnan vastuuhenkilöt 

• Liitto- ja yhdistysedustus:

• Neuroliitto

• Turun Seudun Invalidit ry, Turun CP- yhdistys ry

• Varsinais-Suomen Polioinvalidit ry

• Turun Seuraparlamentin soveltavan liikunnan yhdyshenkilö

• Turkulainen liikuntavaikuttaja, (ent. VLN:n jäsen) Pertti Perko

• VLN yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen Satu Alanen



Soveltavan liikunnan työryhmä 

Säännölliset tapaamiset

• Kuntien kuulumiset, kansalliset ja kansainväliset  

ajankohtaiset asiat sekä teemapäivät, koulutukset ja 

seminaarit, julkaisut, tutustumiskohteet ja vierailijat

• Saattajakortin, wertaisliikuttajatoiminnan ja tapahtumien 

sekä yhteisten toimintojen ”koti”



1. Kehitysvammaisten YU- kisat

• Kiertävä järjestäjävastuu, noin 400 osallistujaa

2. Kehitysvammaisten boccia- ja sählyturnaus

• Toteutus Turussa, kunnat mukana omalla työpanoksellaan

3. Erityislasten kesäuimakoulut (7-16 vuotiaille)

• Toteutus Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa

4. Toimintavälineiden kokeilu- ja koulutuspäivät

5. Soveltavan liikunnan harrastemessut

6. Seutufoorumit

Yhteiset tapahtumat



Tavoitteena on Turun seudulla toimivien urheiluseurojen lajiosaamisen ja 

vammaisyhdistysten liikunnan soveltamisen taidon saattaminen yhteen. 

→ monipuolinen soveltavan liikunnan lajitarjonta aikuisille

→ lisää liikkujia urheiluseurojen toimintaan

Pöytätennis, tanssi, kelkkajääkiekko, curling, kuntonyrkkeily, 

tarkkuussuunnistus, jalkapallo, golf

→ Lajikokeilut yhdistysten liikuntavastaaville

→ Starttikurssit 

Lajikokeilut ja uusien lajien käynnistäminen



2012-2018

Toiminnan käynnistämisvaihe (VLN, SJL, SoveLi ry)

• promotilaisuudet → tietoisuus lajista kasvaa

Laaja paikallistason yhteistyö toiminnan juurruttamiseksi

• ideoimaan, opettamaan ja varainhankintaan

• esteettömyys, saavutettavuus ja toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen

Koko kehitysprosessi: johanna.friman@turku.fi

Kelkkajääkiekon harrasteryhmä Turkuun



• Esteettömyys ja saavutettavuus

• Soveltavan liikunnan koulutukset

• Soveltavan liikunnan osuus kaikissa koulutuksissa

www.liiku.fi/seuroille/koulutukset/kuntien-alueelliset-

koulutukset/maksuttomat-seurakoulutukset/

Liikuntakoulutusta seuratoimijoille



Yhteinen viestintä

Kuntien, yhdistysten ja 

urheiluseurojen kaikille avoin 

liikuntatoiminta.

turku.fi/erityisryhmat



Avustajan kanssa liikkumaan ja kulttuurin pariin

• Yhden saattajan maksuton sisäänpääsy kuntien 

määrittelemille liikuntapaikoille ja kulttuurikohteisiin

• Vaikeavammaisille, joilla on perusteltu kahden avustajan 

tarve, voidaan myöntää kaksi korttia

• Voimassa kerrallaan max. 5 vuotta

• Haetaan omasta kunnasta, käyttö on seudullista

• EU:n vammaiskortti (A- merkinnällä) rinnakkaistuotteena

Saattajakortti

liiku.fi/saattajakortti



Wirkisty woimistu wertaisliikuttajana
Seudulliset vertaisliikuttajakoulutukset vuodesta 2014 alkaen

• Tavoitteena saada kuntiin vertaisohjaajia ikääntyneiden liikuntaryhmiin

• Järjestetään vuosittain koulutuskuntaa vaihdellen

• Työpajateemoina:  

• tasapaino, kuntosali, tanssi ja musiikkiliikunta, tuolijumppa, venyttely 

ja liikkuvuus, palloilu, ulkoilu, sauvakävely ja harjoittelu 

ulkokuntoilulaitteilla, ikääntyneiden liikunnanohjaaminen, aloittelevan 

ohjaajan ABC

• Osallistujia noin 100 hlö/ koulutus

• Aktiivisia wertaisliikuttajia mukana

10-40 hlö kunnasta riippuen



KIITOS


