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LOKAKUU 2019 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitajan vastaanotto 
Terveydenhoitajan vastaanotto Kummelissa 
ma ja ke klo 8-16, pe klo 8-14. 
Vastaanotto ajanvarauksella ja ilman 
ajanvarausta jonottamalla. 
 
Laboratorio Kummelissa ke klo 8-10 
ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta 
jonottamalla. 
Sydänfilmi mahdollista ottaa myös muina 
vastaanottoaikoina. 
 
Ti ja to terveydenhoitaja tavattavissa 
Naantalissa.  
 
Lääkärin vastaanottoajat tilattavissa 
terveydenhoitajalta puh 040 9000 864             
( myös omalääkärille Naantaliin ). 
 
Influenssa –rokotteet normaalisti 
vastaanottoaikoina. ( Sitten kun rokotteet ovat 
saatavissa ) 
 
Kouluterveydenhoitaja  
Riikka Nummela Velkuan koululla 
maanantaisin joka toinen viikko, parittomina 
viikkoina. Puh. 044 733 4835 
 
Lääkärin vastaanotto Kummelissa 
Lääkärinä Kummelissa aloittaa Esa Harjulahti 
26.9.19. 
Lääkäripäivät: 22.10., 26.11. ja 17.12. 
 
Annu Laavainen 
Terveydenhoitaja, 040 9000 864 

 

 
 

 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
Liikuntakerhot alakouluilla  
Liikuntakerhossa kehitetään henkilökohtaisia 
perusliikuntataitoja tutustuen eri 
liikuntamuotoihin niin sisällä kuin ulkona 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 Velkuan liikuntakerhosta lisätietoja 

koululta 

Harrastekerhot alakouluilla 
Harrastekerhossa pääset kokeilemaan eri 
harrastemuotoja muun muassa musiikkia ja 
kädentaitoja. Yhteistyötä tehdään toimijoiden 
kanssa. 

 Velkua ke klo 13.00-14.00 

 
Muut kerhot ja klubit 
Velkuan koululla futiskerho pe 6.9.-13.12. 
klo 14.00-15.00 
Velkuan koululla tanssikerho maanantaisin 
klo 15.00-16.00 (yläasteikäiset) ja ke 14.00-
15.00 (alakouluikäiset). Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet koululta.  
Velkualla Tunneseikkailu-kerho, 
heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
 
 
SYKSYN 2019 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 2.9.-
16.12.2019 välisenä aikana: 
klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan linja-
autopysäkki 
klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka 
klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan 
Ulpukkaan 
klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka samaa 
reittiä 
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Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Liikennöitsijänä on Taivassalon Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 
SENIORIKORTTI 65+ SYYSKAUDELLA 
1.8.-31.12.2019 
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. 
Syksyn seniorikortti on voimassa 1.8.–
31.12.2019. Hinta 25 €. Kortti on 
henkilökohtainen. 

HUOM: Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

Syksyn ohjelman näet syyskuun tiedotteesta! 

 
 
Nuorisopalvelut syksy 2019 
Leirit ja retket: 
 
KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki on tarkoitettu 
kaikenikäisille (ei alle 3-
vuotiaille), vuonna 2007 ja 
sitä ennen syntyneet voivat 
lähteä mukaan ilman huoltajaa. Alle 12-
vuotiaalla on oltava täysi-ikäinen huoltaja 
mukana. Retki on päihteetön. 
Karmiva karnevaali on ulkotapahtuma, joten 
pukeuduthan lämpimästi sään mukaan. 
Alueella on vilkkuvia valoja, jotka saattavat 
laukaista epilepsiakohtauksen. 
Hinnat: 30 € sisältää matkat, rannekkeen ja 
vakuutuksen. Alueelle on sisäänpääsymaksu. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10.10.2019 
Syyslomaretki Särkänniemeen Karmivaan 
karnevaaliin 17.10.2019. Hinta 30 €/hlö. 
Tarkemmat tiedot retkestä ja ilmoittautumiset: 
https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket 
 
YÖTÖN YÖ 
Yötön yö -minileiri järjestetään Mannerlahden 
leirikeskuksen tunnelmallisessa huvilassa ja 
on tarkoitettu kaikille jännittävästä ja 
hauskasta menosta pitäville 5.-7.-
luokkalaisille. Yötön yö alkaa perjantaina 
8.11.2019 klo 18 ja päättyy lauantaina 
9.11.2019 klo 11. Illan ja yön aikana pääset 
kokemaan ikimuistoisia elämyksiä mm. 

kilpailujen merkeissä sekä tutustumaan 
lähikuntien saman ikäisiin nuoriin. 
Tapahtuman järjestävät Maskun, Mynämäen, 
Naantalin, Nousiaisten ja Ruskon 
nuorisotoimet. Mukaan mahtuu 7 
ensimmäistä ilmoittautunutta/kunta ja yön 
hinta on 20 €. 
Lisätiedot: 
Naantali/Jari Kaulio, puh. 044 733 4635 
Ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti 
 
METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten 
laavulla ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle 
järjestetään ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset www.naantali.fi/nuoriso   
 
Kerhot: 
OPI KITARANSOITON ALKEET 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock, heavy 
metal.  
Ota oma kitara mukaan (akustinen tai 
sähkökitara). Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mahdollisuus varata lainakitara. Kurssi on 
maksuton ja se järjestetään joka torstai 
3.10.– 12.12.2019 (ei 17.10) klo 17.15–18.45 
Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on tarkoitettu 
ensisijaisesti naantalilaisille 10–18-vuotiaille 
nuorille. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi  
 
Nuokkarit avoinna  
MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ti ja ke klo 17-21 
su klo 16-21 (6.10. alkaen) 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23 (4.10. alkaen)              
MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  
RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 
LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 
Ajat ovat toistaiseksi voimassa. Loka- tai 
marraskuussa aukioloaikoihin tulevista 
muutoksista ilmoitetaan 
verkkosivuillamme ja koulujen 
ilmoitustauluilla. 
www.naantali.fi/nuoriso 

https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti
http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi
http://www.naantali.fi/nuoriso
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MESSUT IKÄIHMISILLE 

 
10.10.2019 klo 10 - 14 
Naantalin Urheilutalo, Kuparivuorentie 
 
Ikääntyvien määrä ja osuus koko 
väestöstä Suomessa kasvaa merkittävästi, 
samoin Naantalissa. Palvelutarpeet 
muuttuvat ja monipuolistuvat. Kehitys ja 
muutokset antavat suuria haasteita 
erityisesti julkiselle sektorille, myös 
palvelut muuttuvat ja kehittyvät 
vauhdilla, monia uusia vaihtoehtoja on 
tarjolla. Julkisen palvelutarjonnan tueksi 
tarvitaan asiakaslähtöistä yhteistyötä ja 
tiedottamista sekä palvelujen esittelyjä 
muiden yhteisöjen, yrittäjien sekä 
vapaaehtoisyhdistysten toimesta. 
Tavoitteena on ikäihmisten omaehtoisen 
virikerikkaan elämän toteutuminen 
omassa kodissa tai muualla hyvässä 
hoidossa. 
 
Valtakunnallisella Vanhustenviikolla 6. - 
13.10.2019 ikääntyvien hyvinvointi, arvostus, 
palvelujen Iaatu ja saatavuus ovat näkyvästi 
sekä kuuluvasti esillä yhteiskunnassamme. 
 
Messujen teema: Ikääntyvien 
palvelutarjonta Naantalissa tukee osaltaan 
messujärjestäjien tavoitetta tuoda esille 
tarjolla olevat palvelut ikäihmisten 
tietoisuuteen ja heidät tarpeittensa 
mukaisten palvelujen käyttäjiksi. 
Vanhustenviikko on ikääntyville myönteinen 
ja toiveikas viikko, jolloin odotetaan 
myötätuntoa, arvostusta ja tietoa 
tulevaisuuden rakentamiseen. 
 
Vanhusneuvosto - yhteisellä asialla 
Yhteistoiminta on voimaa, se antaa monia 
mahdollisuuksia täydentää palvelutarjontaa ja 
nostaa toiminnan laatua sekä arvostusta ja 
kunnioitusta kansalaisten keskuudessa. 
Naantalin vanhusneuvoston jäsenet ovat 
Naantalin kaupunki, Naantalin 
seurakuntayhtymä, 
Aurinkosäätiön palvelutalo, SPR ja kaksitoista 
vapaaehtoisjärjestöä.  
Yhdessä suunnittelemme toimintaa jossa 
voimme yhteistyön voimalla huolehtia 
ikäihmisten erilaisista tarpeista odotusten ja 
vaatimusten mukaisesti. 

Nämä messut toteutuvat yhteistoiminnan 
tuloksena. 
 
Miksi messut ikäihmisille 
Sekä kysyntä että tarjonta monipuolistuvat ja 
uudistuvat. Messut järjestämällä saamme 
samanaikaisesti esille ikääntyville 
kohdistuvan laajan palvelutarjonnan. 
Messujen tavoitteena on, että messuvieraat 
saavat mahdollisimman laajan ja oikean 
tiedon Naantalin ikäihmisten palveluista ja 
siitä missä niitä on tarjolla. Messuosastoilla 
annetaan yksityiskohtaista tietoa ja 
materiaaleja kunkin kävijän tarpeiden ja 
kiinnostuksen mukaan. 
 
Olemme yhdessä toteuttamassa tärkeää 
tehtävää ikääntyvien hyväksi ’lkääntyvien 
palvelutarjonta Naantalissa’ messuilla. 
 
Naantalin kaupungille kiitos yhteistyöstä 
messujen toteuttamiseksi. 
 
Raimo Laine 
puheenjohtaja 
vanhusneuvosto 
 
Lisätietoja: 
Raimo Laine, puh. 0400 825 829 
raimo.laine@dnainternet.net 
 

 
Ystäväpiirin kokoontumiset Kummelissa 
keskiviikkona klo 12.30 syyskaudella 2019:                    
 2.10., 6.11. ja 4.12. 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
Livonsaaren Seurantalolla tapahtuu: 
 
Maanantaisin jumppa klo 18.00-19.00 
Keskiviikkoisin 4 H- kerho klo 13.00 – 17.00 
Perjantaisin nuokkari klo 16.00 – 20.00 
 
Tulossa joulukuussa: 
 
 3.12. Joulukonsertti klo 19.00 
 14.12. Joulumyyjäiset klo 10.00 – 15.00 
 15.12. Kokoperheen Joulujuhla klo 13.00 
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SINERVO 

SINERVO TARJOAA 
Kahvakuula (parittomat viikot)/ kuntopiiri 
(parilliset viikot) Sinervolla keskiviikkoisin klo 
18.00 2 €/kerta 
Livonsaaressa maanantaisin syyskuussa 
keppijumppaa, lokakuussa kahvakuulaa, 
marraskuussa kuntopiiri ja joulukuussa 
tabata-treeniä klo 18.00 maksu 2 €/kerta. 
 
Liikuntakerhot jatkuvat koululla, esi-3 lk 
maanantaisin klo 13-14 ja 4-6 lk torstaisin klo 
14-15. Luokkajaot eivät ole sitovia, jolloin 4-
luokkalaiset voivat tulla isompien ryhmään tai 
päivänvastoin, jos lukujärjestys antaa 
myöden. 
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 
 

 
 
 

 
 

VELKUAN MARTTAYHDISTYS Ry 

 
Velkuan Marttayhdistys ry tiedottaa: 
 
Lola-vaatekutsut 12.10. lauantaina klo 13 
Henttulassa. Tervetuloa tutustumaan syksyn 
muotiin! 
 
Kotiseuturetki Salavaisiin la 5.10. Aluksi 
kahvitellaan ja sen jälkeen tutustutaan 
luontopolkuun. Lopuksi on mahdollisuus 
ostaa Kurjen tilan lihatuotteita. Lähtö klo 
10.40 Kivimolla ja paluu Kivimolla 
Teersalosta 15.15 lähtevällä laivalla tai 
pienveneen kyydissä jo aiemmin. 
Ilmoittautumiset 30.9.2019 mennessä Anri 
Lehtimaalle p. 040 709 4051.  
 
Marttajumppa alkaa Sinervolla syyskuussa 
klo 18. Jumpat Velkuan Marttojen facebook-
sivuilla tapahtumissa. Lisätietoja Mari-Milla 
Aura p. 040 541 2199. 
 

Herkkuja Martan keittiössä- ruokakurssi 
teemana voileipäkakut ke 13.11. klo 17.00 
alkaen.  
Kurssi pidetään Lounais-Suomen Marttapiirin 
opetuskeittiöllä Yliopistonkatu 33 G. Kurssi on 
maksuton jäsenille. Mukaan mahtuu myös 
muita kiinnostuneita, ja heiltä peritään 
osallistumismaksu 25 €.  
Ota mukaan esiliina ja sisäkengät! 
Ilmoittaudu 31.10.2019 mennessä Karin 
Majasuolle p. 040 719 8472 tai Anri 
Lehtimaalle p. 040 709 4051 
 

 
 

Muista seurata Velkuan Marttojen 
facebook-sivuja 
https://www.facebook.com/velkuanmartat/ 
tai @velkuanmartat, sieltä löydät 
ajankohtaisia lisätietoja kaikista 
tapahtumistamme! 
 
         
 

VELKUAN PALVELUPISTE 

Avoinna MA-PE klo 9-15 
 
Palveluneuvoja Satu Rokka 
Puh. 040 9000 863 
e-mail velkua.palvelupiste@naantali.fi 
           etunimi.sukunimi@naantali.fi 
   
              
                

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO   
marraskuun tiedotteeseen tulee toimittaa 
palvelupisteeseen viimeistään 15.10.2019, 

Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 
Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

https://www.facebook.com/velkuanmartat/
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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