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Turun liikuntapalvelut



Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikkiin liikuntapalvelukeskuksen tarjoamiin 

palveluihin. Monikulttuuriset kerhot on tarkoitettu kaikille turkulaisille

Ryhmiin osallistuminen maksutonta ja kursseille osallistuminen puoleen 

hintaan kotoutumislain piiriin kuuluville eli alle kolme vuotta Suomessa 

asuneille maahanmuuttajille sekä Koto-toimintaan kuuluville.

Koto-toiminnan asiakkaille ensimmäinen kausi uintitoiminnassa 

Maksuton (kausikortti)

- Maahanmuuttajien liikuntapalveluvastaava vuodesta 1996

- Tilavuorot ostettiin yksityiseltä taholta Turun uimahallista→

Lausteen uimahalli (kaupungin vuokratila)→

Petreliuksen uimahalli (kaupungin oma tila)

- Kaupungin rahoittamaa toimintaa

1. Maahanmuuttajien Liikuntapalvelut



• Toiminta yhteistyössä Uimaseura ÅSK:n kanssa 

(ostopalvelusopimus)

• Tilastointi vuoroista

• Toimintaviikot kevät 20 vko:a ja syksy 16 vko:a

• La naisten vuoro ja su miesten vuoro klo 16-18.30

• Maksuttomat uimakoulut: muslimitaustaisten tyttöjen 

uimakoulut kevät 2x 10-kerran alkeisuimakoulut 1-6lk ja 6-9lk 

klo 15-16.45 sekä vastaavasti syksyllä 2x 8 kerran.

• Järjestetään yhteistyössä koulujen opettajien ja 

liikunnanopettajien kanssa (viestintä koteihin ja 

ilmoittautumis- ohjeet)

• Naisten 10-kerran uimakoulu yli 15-vuotiaille, maksullinen, 

ajoittuu viimeisten 10 vko:n ajalle uintivuoroista syksyisin ja 

keväisin

2. Sensitiiviset uimakoulut ja -vuorot



• Sähköisillä nettisivuilla

• Ulkomaalaistoimiston sosiaaliohjaajat henk.koht. 

kotouttamissuunnitelma

• Mainokset liikuntapaikkojen ilmoitustauluilla

• Kotouttavan toiminnan infotilaisuudet kaupungin 

liikuntapalveluista (eri kieliset tulkit mukana)

• Kaupungin maahanmuuttajayhdistykset s-posti listalla oleville 

tahoille sekä muut eri tahot mm. koulujen valmoluokat

• Vapan alueiden suorapostitus 

• Kimmokeranneke 39€/6kk

• Ohjeet käännetään yleensä (11 eri kieltä), palvelu suomeksi, 

osa kääntää kavereilleen, hyvin vähän käytetään tulkkeja, 

paras on puskaradio

• Omakielisiä ohjaajia koto-toiminnasta vuoroilla

3. Yhteistyötahot ja tiedotus



• Kaupungin omistuksessa oleva pieni uimahalli, allastila 250m

• Yksi 4-ratainen allas, 25m pitkä

• Verholliset suihkut 2/10

• Saunaan mahdollista mennä pyyhe ympärillä

• Iso aulatila, josta kulku eri puolilla oleviin pukuhuoneisiin 60 

kaappia/pukuhuone

• ”Kassatilasta” suora näkymä

ja kulku allastilaan (valvonta)

• Ruokailu vain aulatilassa

•
4. Petreliuksen uimahalli



Maahanmuuttajien liikuntatoiminnan tavoitteet Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksessa on aktivoida 

Turussa asuvia maahanmuuttajia liikkumaan ja noudattamaan terveellisiä elämäntapoja, motivoida 

maahanmuuttajia osallistumaan ns. ”normaalitoimintoihin”, auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan 

yhteiskuntaan liikunnan avulla ja auttaa maahanmuuttajayhdistyksiä järjestämään liikuntatoimintaa.

Pääkohderyhmänä ovat liikunnan aloittelijat ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 

maahanmuuttajat, erityisesti kotiäidit ja uskonnollisista syistä erityistä huomiota tarvitsevat. 

Kuntalaki, liikuntalaki, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki ja kotouttamislaki ovat lähtökohtana 

maahanmuuttajien liikuntatoiminnan järjestämiselle ja kehittämiselle.

Järjestämme maahanmuuttajille ns. ”ensivaiheen” toimintoja, joissa kynnys liikunnan aloittamiselle on 

mahdollisimman matala. Monissa toiminnoissa tavoitteena on ensivaiheen jälkeen saada maahanmuuttajat 

liikkumaan tavallisiin liikuntapalvelukeskuksen, turkulaisten urheiluseurojen ja yksityisten yritysten toimintoihin. 

5. Maahanmuuttajien liikuntatoiminnan tavoitteet



Kiitos!


