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Alkoi hankkeena 2011-2016, 11 Turun 

seudun kuntaa

2017- jatkui osana kuntien perustoimintaa

Laajentamiskeskustelut 2019-

- Satakunta 13/16 kuntaa

- Varsinais-Suomi 23/27 kuntaa



Aura Kaarina Kemiönsaari

Koski TL Kustavi Laitila

Lieto Loimaa Marttila

Masku Mynämäki Naantali

Nousiainen Oripää Paimio

Parainen Pyhäranta Pöytyä

Raisio Rusko Salo

Sauvo Somero Taivassalo

Turku Uusikaupunki Vehmaa

******

Mukana Miettii



Eura Eurajoki Harjavalta

Huittinen Jämijärvi Kankaanpää

Karvia Kokemäki Merikarvia

Nakkila Pomarkku Pori

Rauma Siikainen Säkylä Ulvila

******

Mukana Miettii



OTSIKKO

RAHOITUS:

Kunnat: 0,15-0,30 euroa per asukas

Ulkopuolinen hankerahoitus: Varsinais-Suomen liitto, OKM

Vuosittainen kokonaisrahoitus 120 000 – 150 000 euroa



RAJATTOMASTI LIIKUNTAA –kumppanuusverkoston tavoitteet

Mitä vastinetta 

kunnat saavat 

rahoilleen?

Yhteistyön 

tavoitteet ja 

sisällöt

sovitaan RL-

ohjaus-

ryhmissä

Yhteinen valmistelu 

ja suunnittelu

Yhteiset työkalut, 

koulutukset, 

tapahtumat

Toiminnan

”jalkautus” kunnissa

Tavoitteena on liikuntapalvelujen parantaminen ja yhtenäistäminen, sekä 

paremmat edellytykset aktivoida ihmisiä liikkumaan: MITÄ VOIDAAN 

TEHDÄ PAREMMIN / TEHOKKAAMMIN YHDESSÄ KUIN JOKAINEN 

KUNTA YKSINÄÄN?

Liikunnan aseman vahvistaminen seudullisia ja kuntatasoisia strategisia 

asiakirjoja tukevissa ohjelmissa

Liikuntaviestinnän ja tiedolla johtamisen kehittäminen, sekä

Käytännön liikkumaan aktivoinnin osaamisen, toimintamallien ja -

tuotteiden kehittäminen.



RAJATTOMASTI LIIKUNTAA –kumppanuusverkoston keskeinen toiminta:

Kaikille yhteiset painopisteet ja tavoitteet:

Osallistuminen ja vaikuttaminen alueellisen ja seudullisen kehittämisen prosesseissa: 

• Sote-uudistus ja hyvinvointialuevalmistelu (liikunta osana kokonaisuutta ja sen 

yhdyspintatehtävät, haasteet ja resurssit)

• maakuntastrategiat ja muu kehittäminen: keskustelunavaus maakunnallisesta 

liikkumisohjelmasta ja liikunnan vahvemmasta näkymisestä maakunnallisessa keskustelussa

Tiedolla johtamisen työkalut ja liikunnan ajankohtaisviestintä:

• Rajattomasti liikuntatietoa -nettialusta 

• LiikuntAsiaa-uutiskirje kunta-, alue- ja muille päättäjille ja vaikuttajille

• muut toimenpiteet

Osaamisen vahvistaminen

• maksuttomien seurakoulutusten kokonaisuus kumppanuusverkostokuntien seuroille ja 

yhdistyksille

• Rajattomasti liikuntaa -koulutukset ja ajankohtaisinfot liikuntahenkilöstölle

Laajentuva 

yhteistyö vaatii 

pohdintaa ja 

linjausta liittyen 

tehokkaisiin ja 

vaikuttaviin 

toimintatapoihin.

Tärkeää on etsiä 

kaikille yhteisiä 

painopisteitä ja 

tavoitteita.

Tulee myös 

pohtia, 

tarvitaanko 

seutukunnallisia 

tavoitteita ja 

toimintaa.



VUOSIKELL0 2022:

KOULUTUS- JA AJANKOHTAISTAPAAMISET:

Satakunta: Varsinais-Suomi:

19.5.2022 klo 12-15: Wertaisliikuttaja-koulutus 

liikuntakaveritoiminnasta kiinnostuneille

14.5.2022 klo 12-16: Helppoa liikettä avustettavan kanssa –koulutus LS 

Avustajakeskuksen avustajille sekä kuntien liikunta-avustajille, Naantalin kylpylä

HENKILÖSTÖLLE (etä- / hybridimallit mietinnässä):

29.3.2022 klo 9-11: Liikunta ja ennakkovaikutusten arviointiprosessit kunnissa

5.4.2022 klo 9-11: Esteettömyyssovellus Palvelukartalla –esittely

21.4.2022 klo 8.30-11: Jää- ja uimahallien energiatehokkuus ja -ratkaisut

xx.xx.2022 klo x.xx-x.xx: Talviolosuhteiden ajankohtaisasiat: lumetus ja lumen säilytys, 

latujen tekoon mönkkäreillä, talvimaastopyöräilyn olosuhteet kuntoon



Liikkumaan 

aktivointiyhteistyö: 

eri ikäryhmät, 

soveltava liikunta, 

vertaistoiminta ym.



edellytykset

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNkMGQ5OWUtZTYxYS00ODlmLTkwZmYtOGU0NmExZGY1YjRmIiwidCI6ImZhNjk0NGFmLWNjN2MtNGNkOC05MTU0LWMwMTEzMjc5ODkxMCIsImMiOjl9


KIITOS!

Anu Oittinen

LiikU, Rajattomasti liikuntaa –kumppanuusverkosto

040 9000849

anu.oittinen@liiku.fi


