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• Liikuntasuunnitelmiin ja -ohjelmiin
• Toimintaympäristön muutosten ennakointiin
• Liikuntapalvelujen ja -käyttäytymisen
nykytilaselvityksiin
• Johdon päätöksentekoon ja sparraukseen
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Seuraparlamenttien ja -foorumien kehittämiseen
Avustusjärjestelmien uudistamiseen
Seurakyselyiden ja -konsultoinnin toteuttamiseen
Yhteistyöhön yhdistysten ja yritysten kanssa

Kuntatasoisiin liikuntapaikkasuunnitelmiin
Koulu- ja päiväkotipihakartoituksiin
Lähiliikuntapaikkasuunnitteluun
Liikuntatilojen konseptisuunnitteluun

•
•
•
•

Organisaatiomuutosten toteutukseen ja arviointiin
Osaamisen ja työilmapiirin kehittämiseen
Liikuntapalveluiden tuottamistapaselvityksiin
Asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun

•
•
•
•

Osallistamiseen ja verkostotyön kehittämiseen
Nopeisiin kokeiluihin ja kokeiluhankkeisiin
Tiedolla johtamiseen, arviointiin ja seurantaan
Viestintään ja viestinnän kehittämiseen

Tarjoamme
asiantuntijatukea
laajalle ja muuttuvalle
pelikentälle!
Kunnallisten liikuntapalveluiden tuottaminen ja kehittäminen on vaativaa
työtä. Pelikenttä on laaja ja erilaiset toimintaympäristön sekä liikuntakulttuurin muutokset haastavat tuttuja pelisääntöjä ja toimintatapoja.
Kaikkia kehittämistarpeita ei ammattitaitoinenkaan liikuntatoimen
henkilöstö voi yksin ratkoa. Joskus on hyvä saada ulkopuolista näkemystä
asioihin.
SmartSport on liikunnan ja urheilun kehittämispalveluihin erikoistunut
asiantuntijayritys. Vahvuutemme on pitkäaikainen kokemus liikunnan ja
urheilun erilaisista kehittämistehtävistä sekä laaja-alaisen osaamisemme
räätälöitävyys paikallisiin tarpeisiin. Sport360° -palveluvalikko kertoo
kunnille suunnatuista palveluistamme.

Hankkeitamme
Turku. Seurakyselyn suunnitteluun ja analysointiin
osallistuminen.
Lahti. Selvitys liikuntaan liittyvästä organisoitumisesta
ja johtamisesta Lahden kaupunkiorganisaatiossa
Nokia. Liikunta- ja urheiluolosuhteiden nykytilakartoitus & kehittämissuunnitelma
Porvoo. Liikuntaohjelman valmisteluprosessi
Hattula. Lähiliikuntapaikkaprojektin loppuarviointi
Somero. Lähiliikuntapaikkahankeen osallistamisprosessi
VARKAUS. Kaupunkitasoinen liikuntapaikkasuunnitelma
KOTKA. Organisaatiomuutosten vaikutusten arviointi
NURMES. Kuntatasoinen lähiliikuntapaikkasuunnitelma
LIETO. Lähiliikuntapaikkojen kehittämisprojektin väliarviointi
NAANTALI. Maijamäen lähiliikuntapaikan osallistamisprosessi & luonnossuunnittelu
RIIHIMÄKI. Selvitys liikuntapalveluiden tuottamistavoista
SALO.Tupurinlähiliikuntapaikan osallistamisprosessi
& luonnossuunnittelu
ORIMATTILA. Kaupunkitasoinen liikuntapaikkasuunnitelma
ULVILA. Päiväkotipihojen liikkumisolosuhteiden kartoitus
LIPERI. Kuntatasoinen lähiliikuntapaikkasuunnitelma
JOENSUU. Sirkkalanhallin konsepti-idean suunnittelu
LAPPEENRANTA. Liikkumisohjelma -2025 osallistamisprosessit
KUOPIO. Avustusjärjestelmän nykytilaselvitys
OKM. Lähiliikuntaolosuhteiden nettisivuston
uudistamishanke
OKM. Strateginen olosuhdetyö kunnissa -selvitys
OKM. 2000-luvun koulun liikuntasali -selvitysja kehittämishanke

Ota yhteyttä – voimme olla teidänkin kuntanne apuna!
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SmartSportista asiantuntijatukea
liikuntapalvelujen kehittämistyöhön.

smartsport.fi

