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Sisko Lipponen ja Irina Niemimäki/ 22.11.2016

Parempaa työ- ja toimintakykyä 
Turun Party –osahanke 

• Turun –osahankkeen kohderyhmä yli 
1000 päivää työmarkkinatukea saaneet 
turkulaiset

Lokakuun 2016 tilanne Turussa:

• 300 pv osuus 2 368 henkilöä 

• 1000 pv osuus oli 2 254 henkilöä (49 % 
osuus koko listasta) 

• Yhteensä 4 622 henkilöä

Taustaa!

Party-hankkeen väliseminaari 22.11.2016 Salo



2

- 85% työttömyydellä negatiiviset vaikutukset terveyteen

- 75% ilmoitti, että heillä on jokin krooninen sairaus

- 92.4% ilmoitti syövänsä kerran päivässä (rahan puute)

- liikunnallisuus vähäistä, mutta 90% kävi välillä kävelyllä

- 65% ei ollut tyytyväisiä elämäänsä (not satisfied with their life)

- 52.5% asui yksin

- 65% käytti alkoholia (tarkat määrät?)

Lisäksi lääkärin tapaamisissa asiakkaat tuovat esille, että oma toimintakyky 
on tärkeä arjessa

The effects of long-term unemployment and self-
assessed health – Filio Degnin kyselytutkimus 2016

Huomattu alkutapaamisissa että osalla vapaa-ajan toiminnot vähäisiä tai ei mitään 
”mielenvirkistystoimintaa”

• Kynnys tekemiseen ja lähtemiseen korkea. Useita eri taustasyitä: matalan 
toimintakyky, häpeää, tiedottomuutta mahdollisuuksista, taloudelliset haasteet, 
haasteita aloitekyvyssä…

Asiakkaiden haasteita

• Onko kaikilla työikäisillä samat mahdollisuudet osallistua/osallisuuteen vapaa-ajassa?
• Mitä voidaan tehdä yhdessä eri toimijoiden kanssa?
• Miten voidaan hyödyntää jo olemassa olevat palvelut?
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• Taustalla ajatus siitä, miten 
pitkään työttömänä olleen 
työikäisen turkulaisen työ-ja 
toimintakykyä voidaan tukea eri 
tavoin ja menetelmin 

• Vapaa-ajan merkitys yhtenä osana 
pitkäaikaistyöttömän toimintakyvyn 
tukemisessa

• Olemassa olevat palvelut löytyvät 
ja eri vaihtoehdot tulevat tutuksi

Ajatus!

- Vauhtia vapaa-aikaan edullisesti! 
(39€ /6 kk + rannekemaksu)

- Turun kaupungin vapaa-
aikatoimialan valmis tuote 

- Rannekkeella voi harrastaa 
kulttuuria ja liikuntaa: uimahallit, 
punttisalit, museot, ryhmäliikunnat, 
sekä osallistua moniin kimmoke -
tapahtumiin ja tilaisuuksiin   

- Myöntämiskriteerit! 

- Tekstiviestitiedotus!

Kimmoke
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• Suunnittelu tehty yhdessä vapaa-aikatoimen 
kanssa

• Kimmokkeen ajatus omatoimisessa 
liikkumisessa ja harrastamisessa  tähän 
tarvittiin hankkeen asiakkaille lisää tukea!

• Partyn kimmokeryhmät:

• Tutustuttaa Kimmokkeen palveluihin –
kokeillaan yhdessä!

• Ryhmätoiminta, ryhmäytyminen ja 
sosiaalisuus

• Tsemppi ja kannustus!

Kimmoke ja Partyn Kimmoke-ryhmät

• Vuodelle 2016 tehtiin ensimmäinen 
vuosikello – nyt uusi 
tapaamiskalenteri vuoden 2017 
loppupuolelle asti 

• Asiakasraati testannut vuoden 2016 
vuosikelloa ja tuonut 
kehittämistoiveet ja sisällön 
kehittämisajatukset hankkeeseen

• Kimmokkeen rinnalle kehitetty 
motivoinnin tueksi apuväline 
”Kimmoke –päiväkirja”

Partyn Kimmoke 
–ryhmien tapaamiset
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• Tulee lähdettyä, tekemistä

• Uudet ystävät 

• Uusia näkökulmia asioihin

• Elämys, virkistys, piristys 

• Täytettä päiviin

• Rohkeutta – rohkeutta lähteä

• Virtaa

• Apua ja tietoa toimimiseen

• Mahdollisuus olla samanarvoinen kuin muut

• Tietoa asioista

Koettua ja kuultua

Kimmokelaisten asiakaskysely syksy 2015:

Tuetut liikunta- ja kulttuuripalvelut hyvinvoinnin edistäjänä –pro 
gradu Minna Lainio-Peltola

- Vastaajia 272, syksy 2015

- 51 % naisia, 47 % miehiä

- Tasaisesti 21–50-vuotiaita

- Vaikuttanut liikkumisen lisääntymiseen 81 %:lla

- Osallistuminen kulttuuritoimintaan lisääntynyt 21 
%:lla

- Terveydentila parantunut 57 %:lla

- Työ- ja toimintakyky parantunut 46 %:lla
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Kiitos!




