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Naantali – Saaristo Naantali, tuhat saarta, 19 400 asukasta



Naantalin liikuntapalvelut

• Liikuntapalveluissa työskentelee tällä hetkellä

• liikuntasihteeri

• liikunnanohjaaja ja soveltavan liikunnan ohjaaja (70 % soveli ja 30 % 
hyte-koordinaattori)

• harrastustakuun koordinaattori (on liikunnan puolella, mutta 
koordinoi laajasti liikunta-nuoriso-kulttuuriharrastuksia)

• 2 urheilulaitoksen hoitajaa (pääasiallinen sijainti Maijamäen 
liikuntahalli)

• lukuisa joukko tuntityöntekijöitä ohjaamassa harrastuskerhoja ja 
liikuntakehoja/ryhmiä



Liikunta- ja ulkoilutilat
• Kaksi jäähallia, urheilutalo ja urheilukenttä Kuparivuorella

• Liikuntahalli Maijamäessä, tekonurmikenttä Karvetissa

• Koulujen liikuntasalit ja lähiliikuntapaikat

• Uimarantoja 9 kpl eri puolilla kaupunkia, talviuintipaikat Nunnalahti ja 
Taimo

• Kuntosalit, beachvolley -kentät

• Luontopolut, kuntoradat, kuntoportaat, ulkokuntoiluvälineitä

• Kevyenliikenteen väylät, kaksi golfkenttää

• Aurinkosäätiön ja Kylpylän altaat

• Monitoimihalli suunnitteilla 2025 Kalevaniemen koulun läheisyyteen



Naantalin tilannekatsaus

• 57 % ilmoittaa harrastavansa kuntoliikuntaa, 82 % arkiliikuntaa,
luontoliikuntaa naisista 49 %, miehistä 29 % eli
liikuntasuositus toteutuu 46% :lla

• Vahva, vireä ja monipuolinen seura- ja yhdistystoiminta:
Seuraparlamentti yhteistyöelimenä.
VG-62 jääkiekko, jalkapallo, taitoluistelu, ringette, lentopallo.
SB Naantali salibändy, Löyly yleisurheilu, Naantalin voimistelijat.
Naantalin koripalloilijat. Naantalin purjehdusseura.
Naantalin taekwondo, Armonlaakson vaeltajat, Aurinko golf.
Rymättylän soihtu, Merimaskun Ahto
jne jne



Naantalin haasteet
• Lapset ja nuoret, harrastetakuusta huolimatta kaikille ei saada kehittävää ja 

motivoivaa harrastusta. Liian moni lopettaa ohjatun liikunnan yläkouluikäisenä, 
vaikka tarjolla on erilaista ohjaus- ja neuvontapalvelua.

• Ikäihmiset, määrä lisääntyy voimakkaasti lähivuosina ja tarvitaan 
ennaltaehkäisevää liikuntaa, jotta ikäihmiset saadaan pidettyä toimintakykyisinä 
mahdollisimman pitkään. Yhteistyöelimenä vanhusneuvosto. ”Liikuntakavereita” 
tarvitaan lisää.

• Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ja liikkuva varhaiskasvatus, voimaa vanhuuteen 
ovat voimavaroja Naantalissa.

• Liikuntapalvelut varautuu tulevaisuuteen suunnitelmallisuudella, kuuntelemalla 
kaupunkilaisia ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

• Liikkuva ja hyvinvoiva perhe –toimintaa, tulossa

• Seurojen ja yhdistysten tukeminen, myös rahallisesti!

• Sisäliikuntatilojen lisääminen, Monitoimihalli!



Yhteenveto

• Naantalissa on hyvät edellytykset edistää kaupunkilaisten liikkumista: 
hyvä yhteistyö, hyvä seuratoiminta, motivoitunut henkilökunta sekä 
liikuntapalveluissa että ympäristövirastossa, hyvä seuratoiminta, hyvä 
yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluihin.

• Taloustilanne haastava, Corona, ikäihmisten määrän kasvu ja Neste 
Oy:n jalostamon mahdollinen lakkautus


