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TAMMIKUU 2020 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
INFLUENSSAROKOTUKSET 
AJANKOHTAISIA 
Influenssarokotukset Velkualla 
ajanvarauksella tai jonottomalla maanantaisin 
ja keskiviikkoisin. 
 
Ajat varattavissa pääterveysasemalla myös 
sähköisen asioinnin kautta 
https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi 
 
Ajanvaraus lääkärille ja terveydenhoitajalle, 
myös Naantalin pääterveysaseman ajat; 
 
Annu Laavainen 
Terveydenhoitaja 
040 9000 864 

 
 

KUMMELI 

 
Kampaaja Maritta Latva Kummelissa 
keskiviikkona 15.1.2020 

Ajanvaraus puh. 044 2534 053.   

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
 
LAPSET JA NUORET 
 
Laskettelutiistait 21.1.-11.2.  
Hirvensalon hiihtokeskuksessa tiistaisin. 
Kuljetus järjestetään Rymättylästä, 
Merimaskusta ja Velkualta (mikäli osallistujia 
yli 4) ja Naantalista. Lisätiedot aikataulusta,  

 

 

 

 

ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi. 
  
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon 
hiihtokeskuksessa. Mikäli osallistuja tarvitsee 
avustajaa tai lisätietoja toiminnasta 
yhteydenotot soveltavan liikunnan 
ohjaajaan/040 6837 454. Lisätiedot 
aikataulusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun alussa. 

 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille uimataitoisille 
uintikeskus Ulpukassa tiistaisin 25.2.-31.3.   
(5 kertaa). Kerhon hinta on 25 €, sisältää 
sisäänpääsyn, ohjatun uimatuokion, vapaata 
uintia sekä kuljetuksen. Kuljetus järjestetään 
mikäli osallistujia riittävästi: 
•Rymättylästä kello 14.25  
•Merimaskusta 14.40  
•Teersalosta 14.25 
•Naantalista 14.55  
*aikataulu muutokset mahdollisia, riippuen 
saariston kuljetuksista. 
Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.50. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 

 
LIIKUNTA- JA HARRASTEKERHOT 
jatkuvat kevät kaudella viikolla 2. 
Kevätkaudelle tulee ilmoittautua 
liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilla. 
 
Kepparikurssi  
jatkuu Lietsalan koululla keskiviikkoisin       
klo 15-16. Hinta 35 €. Ilmoittautuminen 
lsnaantali.fi tai sähköpostilla 
liina@lsnaantali.fi 
 
Cheergym 11-14-vuotiaille  
Suopellon koulussa maanantaisin klo 16.45-
17.45. Hinta 30 €. Tunnit koostuvat 
cheerleadingille ominaisista nostoista eli 
stunteista, akrobatiasta, venyttelystä, 

https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi
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hypyistä ja lihaskunnosta. Tervetulleita ovat 
niin aloittelijat kuin jo lajia aikaisemmin 
harrastaneet. Ilmoittautuminen Cheergymiin 
NVO sivujen kautta 
 
Tiedekerho 4.-6.-luokkalaisille  
tulossa keväällä. Lisätietoa tulee 
liikkuvanaantali.fi sivuille. 
 
Uutta! Tik Tok-dance  
yläkoululaisille keskiviikkoisin klo 14.15-15 
Maijamäen liikuntahallissa. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen lsnaantali.fi tai sähköpostilla 
liina@lsnaantali.fi 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa). 
Aika: lauantaisin 14.3.-11.4.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60 € sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
  
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa) 
Aika: lauantaisin 18.4.-16.5.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60 € sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
 
Ratsastukset toteutetaan Metsälehdon tilalla 
Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, Mynämäki. 
Kursseille mahtuu max. 3 ratsastajaa.       
Oma avustaja mukana tai kysy avustajan 
mahdollisuutta suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com,           
044 996 2535.                                    
Soveltava ratsastuskurssi on tarkoitettu 
lapselle ja nuorelle, jolla on erityisohjauksen 
tai sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin 
fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 
Ilmoittautuminen alkaa torstaina 12.12.       
klo 18.00 verkkokauppa.naantali.fi.   
Lisätietoja toiminnasta yhteyden otot 
soveltavan liikunnan ohjaajaan/040 6837 454 
 
Uutta tulossa!  
Soveltava musiikkiliikuntatunti 
Aika: tiistaisin 14.1.- klo 18.00-18.50 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2, 
Naantali) 
Hinta: 25 € / lapsi 

Vastuuohjaaja: Soveltavan liikunnan ohjaaja 
ja tanssinopettaja Heidi Suominen ja 
tanssinopettaja Hilla Johansson.  
Lisätietoja: 
heidisusanna.suominen@naantali.fi / 040 
6837454 
Soveltava musiikkiliikuntatunti on suunnattu 
liikuntarajoitteisille lapsille, joilla on 
mahdollisesti apuväline käytössä sekä 
lapsille, jotka tarvitsevat selkeästi lisää 
motoristen taitojen harjoituttamista 
esimerkiksi kömpelyyden tai muun 
toimintarajoitteen vuoksi. Mukana saa 
tarvittaessa olla myös oma avustaja. 
Tunti toteutetaan yhteistyössä kahden 
liikuntaseuran kanssa, Liikuntaseura Naantali 
ja Naantalin voimistelijat. Ilmoittautuminen: 
www.lsnaantali.fi. tai www.nvo.fi 
 
MENOA PERHEILLE 
PerheSporttis  
tiitaisin 7.1.-12.5. klo 17.00-17.45 Kesti-
Maaria (Maariankatu 2). PerheSporttis tarjoaa 
yhteistä laatuaikaa esteettömästi 
musiikkiliikunnan, liikunnallisten leikkien, 
temppuiluiden ja pelailujen parissa.        
Kerran kuukaudessa lähdetään liikkumaan 
lähimetsään ympäristökasvattajan 
opastuksella. Yhteistyötä tehdään kaupungin 
soveltavan liikunnan ohjaajan kanssa. 
Ilmoittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
verkkosivujen kautta www.lsnaantali.fi 
 
"Menoa muksuille"  
-soveltavan liikunnan tapahtuma erityislapsille 
perheineen sunnuntaina 26.1. klo 10-11.30 
Maijamäen koulun tatamisalissa.              
Oma aikuinen avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa tekemistä 
muun muassa temppurata, jättipomppu ja 
pelejä. Toiminta on valvottua mutta ei 
ohjattua. Järjestäjät Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut ja Liikuntaseura Naantali ry. 
Tapahtuma on maksuton ja ikärajaton eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Lisätietoja soveltavan liikunnan ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi,           
040 683 7454. 
 
Ipanarieha  
alle kouluikäisille  

 Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa 
sunnuntaisin 12.1.-22.3.2020 (ei 8.3.) 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://lsnaantali.fi/
https://www.nvo.fi/
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klo 15.00–16.45                              
(os. Venevalkamantie 2, Naantali)  

 Rymättylän koulun salissa lauantaisin 
11.1.–14.3.2020. klo 14.00–15.30  
(os. Piimätie 1, Rymättylä).  

Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja 
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla 
sekä kiipeillään ja hypitään jätti-
ilmatrampoliinilla. Toiminta on tarkoitettu alle 
7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle 
liikuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta ja 
se toteutetaan yhteistyössä Naantalin 
voimistelijat ry:n ja Rymättylän Soihtu ry:n 
kanssa. 
 
 
Kevät kaudella järjestetään uusia 
harrastekursseja. Niistä löytyy tietoa 
liikkuvanaantali.fi ja Facebook-sivuilta. 
 
 
Tiistai 31.12.  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen 
liikuntahallissa. Erilliset alueet 
korikselle, sählylle ja futikselle. 

 Uuden vuoden jäädisko 
Kuparivuorihallissa kello 12–14. 
Tervetuloa koko perheen 
maksuttomaan tapahtumaan. 

To 2.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen 
liikuntahallissa. Erilliset alueet 
korikselle, sählylle ja futikselle. 

 Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu 
klo 12–14 Tatamisalissa.                 
Alle kouluikäiset vain täysi-ikäisen 
aikuisen seurassa. 

 Kuplafutista Karvetin koulun 
liikuntasalissa klo 11.30–15.30. K9. 
Ota mukaan mukavat 
sisäliikuntavarusteet.           
Tapahtuma on maksuton. 

Pe 3.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen 
liikuntahallissa. Erilliset alueet 
korikselle, sählylle ja futikselle. 

 Lasketteluretki Himokselle 
Lähtö Rymättylän Salen edestä        
klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 
ja Naantalin linja-autoasemalta klo 8. 
Paluu n. klo 21.00–21.30.               

Alle 12-vuotiaat mukaan vain yli      
20-vuotiaan seurassa.  
Retki on päihteetön.  
Ilmoittaudu verkkokaupassa 
verkkokauppa.naantali.fi. Hinta sis. 
kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen: 
45 € yli 11-v., 35 € 7–11-v. ja alle 6-v. 
12 €. 

 
Muista myös jäähallien useat yleiset 
luistelu- ja mailavuorot! 
Vuorot löytyvät liikkuvanaantali.fi -sivulta ja 
jäähallien ilmoitustauluilta. 
 
Koululaisten talviloma 2020 
ma 17.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot: sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta. 

 Jäädisko klo 13–14.45 koko perheelle 
Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja 
Merimaskusta järjestetään kuljetus. 
Muista ilmoittautua, katso tarkemmat 
tiedot liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilta. 

ti 18.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
vuoro klo 9-12. Omat kentät eri lajeille 
ja ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

 Rymättylän koulun liikuntasalissa 
jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä 
koululaisille klo 12–14.                    
Alle kouluikäiset vain täysi-ikäisen 
seurassa. 

 Maijamäen liikuntahallissa pelejä ja 
leikkejä koululaisille klo 12–14. 

 
ke 19.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta. 

 Maijamäen tatamisalissa temppuilua, 
jättitrampoliini, pelejä, leikkejä klo 12–
14.30.  Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa 

 Rymättylän koulun pihalla koko 
perheen ulkoilutapahtuma klo 12–14, 
säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki ja 
makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, 
järjestetään Rymättylän liikuntasalissa 
toimintaa. Lisätiedot: 
liikkuvanaantali.fi.  
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to 20.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

 Suovuoren puistossa koko perheen 
ulkoilutapahtuma, Suopellon koulun 
takana klo 11.30–14, säävaraus. 
Ohjelmassa pulkkamäki, hiihtoa ja 
makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, 
järjestetään Suopellon koulun salissa 
temppurata klo 12-14. Seuraa 
ilmoittelua Liikkuva Naantali -
Facebook sekä verkkosivuilla. 

 
pe 21.2.   

 Laskettelureissu Sappeelle  
Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 
7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja 
Naantalin keskustan päätepysäkiltä 
klo 8.00. Paluu n. klo 21.00–21.30. 
Alle 12-v. mukaan vain yli 20-vuotiaan 
seurassa.                              
Ilmoittaudu verkkokauppa.naantali.fi.  
Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun ja 
vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 
11-v, 35 € 7-11-v ja alle 6-v 12 €. 

 
 
Tunneseikkailu-leiri 1.–4.luokkalaisille  
Aika: maanantai-tiistai 17.–18.2. klo 9.00-
16.00. Tiedustele mahdollisuutta lapsen 
tuonnille/noudolle työvuorojesi mukaan. 
 
Kevään maksuttomat uimahallikuljetukset 
Kevät kauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 13.1.–
25.5.2020 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 
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. 
 
 
 

AIKUISTEN LIIKUNTA, KEVÄT 2020 
 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
7.1.–29.4.2020 Kesti-Maarian liikuntatilassa. 
Toiminta järjestetään, mikäli osallistujia on 
vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Tiistain ja keskiviikon tasapainoryhmät 

• tiistain tasapainoryhmä         
kello 9.00–10.00            
(ohjaus: liikuntapalvelut) 

• keskiviikon tasapainoryhmä 
kello 10.00–11.00          
(ohjaus: liikuntapalvelut) 

• keskiviikon VoiTas-ryhmä     
kello 11.45–12.30 (ohjaus: 
Liikuntaseura Naantali ry) 

Kevätkauden hinta on Kesti-Maarian 
tasapainoryhmissä 30 €/ ryhmä 
(seniorikorttilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua).  Ilmoittaudu 
liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilla tai kaupungin 
palvelupisteeseen. 
 
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
ikääntyville 
Merimaskun koulun liikuntasalissa 
keskiviikkoisin 8.1. alkaen klo 15.00–16.00, 
ohjaus Eliisa Ansamaa. Toiminta on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa 
Tuolijumppaa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa keskiviikkoisin 8.1.–13.5.      
klo 13.00–13.45/14.00. Tuolijumppaan ovat 
tervetulleita niin naiset kuin miehetkin. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat 
sekä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja 
harjoittelussa torstaina 16.1. ja 30.1. kello 15-
17. Mukaan tarvitset sisäliikuntaan sopivan 
asusteen sekä sisälenkkarit tms.    
Maksutonta toimintaa 
 
Aikuisten harrasteryhmä 
Harrasteryhmä on tarkoitettu juuri eläkkeelle 
jäänneille aikuisille. Toiminta koostuu 
erilaisista liikunnallisista hetkistä, joissa 
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tutustutaan eri lajeihin. Ensimmäisellä kerralla 
kokoonnutaan Kesti-Maarian liikuntatiloissa, 
(os. Maariankatu 2). Toimintaa järjestetään 
maanantaisin 13.1.–30.3. (ei 17.3.)           
kello 12–13, mikäli osallistujia on vähintään 
10 henkilöä. Hinta 25 €.                  
Ilmoittaudu: verkkokauppa.naantali.fi 
 
AIKUISTEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TOIMINNOT KEVÄT 2020  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, 
sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua 
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän 
liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. 
 
Ilmoittautuminen aikuisten soveltavan 
liikunnan toimintoihin alkaa Naantalin 
verkkokaupan kautta osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi tiistaina 10.12.2019 
klo 9.00 alkaen, ellei toiminnon kohdalla toisin 
mainita. Lisätiedot kenttään tulee merkitä 
sairaus tai vamma, ja miten se vaikuttaa 
liikkumiseen sekä arkitoimiin. Merkitse myös 
mahdollinen oma avustaja, joka on mukana.  
 
Soveltavan liikunnan toiminnoissa on myös 
yleisavustajia. Loppukevään ja kesän 
soveltavan liikunnan toiminnot päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille 
alkuvuoden aikana. Toiminnoista tiedotetaan 
myös Liikkuva Naantali -Facebook-sivuilla, 
Nasta-lehdessä ja saaristotiedotteissa. 
 
Lisätietoja kaikista soveltavan liikunnan 
toiminnoista antaa soveltavan liikunnan 
ohjaaja heidisusanna.suominen@naantali.fi, 
040 683 7454. Mikäli ilmoittautumisessa on 
haasteita, ole yhteydessä! 
 
Soveltava vesijumppa  
mielenterveyskuntoutujille (30 min.) 
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. 
Myllykiventie 5. Naantali). Hinta 30 € / henkilö 
(12 kertaa). Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. Vastuuohjaajana soveltavan 
liikunnan ohjaaja Heidi Suominen. 
 
Soveltava vesijumppa (45 min.) 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu 
henkilölle, jolla on neurologinen sairaus, 
lihassairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 

josta on pysyvä haitta, eikä hän pysty 
osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 
Paikkana on Aurinkosäätiön palvelutalon 
allas (Myllynkiventie 5, Naantali), ryhmät 
kokoontuvat seuraavasti: 

 keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.00–

13.45 (12 kertaa) 

  torstaisin 9.1.–26.3. klo 19.15–20.00 

(12 kertaa) 

Hinta 35 € / henkilö / ryhmä (12 kertaa). 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. 
Vastuuohjaajana keskiviikon ryhmässä 
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 
Suominen ja torstai-iltana Annukka Aarnio. 
 
Uutta! Soveltava vesijumppa 
omaishoitajille ja -hoidettaville  
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.45–14.30 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. 
Myllynkiventie 5, Naantali). Hinta 35 € / pari 
(12 kertaa). Ryhmään mahtuu 6 paria. 
Ilmoittautuessa omaishoitaja ilmoittaa vain 
omaishoidettavan kurssille ja lisää lisätiedot 
kenttään omaishoidettavan sairauden, 
vamman tai toimintarajoitteen sekä omat 
tietonsa. Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. Vastuuohjaajana ryhmässä 
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 
Suominen. 
 
Uutta! Soveltava musiikkiliikuntatunti  
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 15–15.45 Kesti-
Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 15 € / 
henkilö. Tunti soveltuu muistisairaille, AVH-
kuntoutujille ja henkilöille, joilla on 
neurologinen sairaus tai lihassairaus. Mukana 
tarvittaessa oma avustaja tai omaishoitaja. 
 
Toimintakyvyn kannalta olennaisia osa-
alueita ovat lihasvoiman, koordinaation, 
tasapainon ja liikkuvuuden harjoittaminen ja 
ylläpitäminen. Harjoitteissa käytettävien 
mielikuvien ja musiikin avulla voidaan tukea 
liikkeen suorittamista ja vaikuttaa positiivisesti 
mielialaan ja ympäristöön orientoitumiseen 
samalla, kun nautitaan mukavasta 
yhdessäolosta. Vastuuohjaajina soveltavan 
liikunnan ohjaaja ja tanssinopettaja Heidi 
Suominen sekä tanssinopettaja Hilla 
Johansson.  
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Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit 
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 10.00–10.45 Kesti-
Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 15 € / 
henkilö. Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on liikuntarajoite, sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky tai toistuvaa 
kaatumista. Tunnille voi tulla pyörätuolin sekä 
oman avustajan kanssa.                           
Tämä musiikkiliikuntatunti on päivää piristävä 
tunti, jossa harjoitetaan monipuolisesti 
kehonhallintaa, koordinaatiota, lihaskuntoa ja 
tasapainoa käyttäen tuolia apuvälineenä. 
Jokainen saa tehdä harjoitteita omista 
lähtökohdistaan. Vastuuohjaajana soveltavan 
liikunnan ohjaaja Heidi Suominen. 
 
Kävelyfutis-kurssi (10 kertaa) 
Torstaisin 16.1.–19.3. klo 15.30–16.30 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. 
Rimpikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti 
Suopellon koulun takapihan ovesta.        
Hinta 20 € / henkilö. Varusteina vaaleat 
sisäpelikengät, sisäliikuntavarustus, 
juomapullo. Mukana saa olla oma avustaja. 
Kävelyfutis soveltuu matalan 
aloituskynnyksen sekä pienen 
loukkaantumisriskin vuoksi hyvin henkilöille, 
joilla on erityisohjauksen tai sovellutusten 
tarve esimerkiksi liikuntarajoitteen, vamman 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Vastuuohjaajana jalkapallovalmentaja Telmo 
Manninen. 
 
Soveltava palloilu eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 
Maanantaisin 13.1.–27.4. klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. 
Rimpikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti 
Suopellon koulun takapihan ovesta.       
Hinta: 30 € / henkilö.                         
Tarkoitettu kehitysvammaiselle henkilölle, 
joka selviää tunnilla itsenäisesti tai 
henkilökohtaisen avustajan kanssa.     
Mukana saa olla tarvittaessa oma avustaja. 
Varusteina vaaleat sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarustus, juomapullo ja oma 
sählymaila sekä lasit. Mailan ja lasit saa 
myös lainata paikan päällä. Vastuuohjaajana 
jalkapallovalmentaja Telmo Manninen ja 
yleisavustajat. 
  
Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille        
(5 kertaa) 
Lauantaisin 18.4.–16.5. klo 14.00–14.45 
paikkana Metsälehdon tila, (os. Vuoristotie 7, 

23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta 100 € / 
henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Ratsastajalla on oltava joko oma 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta    
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com,            
044 996 2535. 
 
Neuromoto-ryhmä  
Keskiviikkoisin 8.1.–29.4. klo 11.00–11.45 
Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2).       
Hinta 40 € / henkilö sisältäen jäsenmaksun. 
Varusteina pehmeät sisätossut, 
sisäliikuntavarusteet ja vesipullo. 
Vastuuohjaajana soveltavan liikunnan ohjaaja 
Heidi Suominen. Yhteistyössä Liikuntaseura 
Naantalin ja terveyskeskuksen kanssa 
toteutettava ryhmä soveltuu hyvin erityisesti 
varhaisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja 
lihassairauksia sairastaville henkilöille. 
Ilmoittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
verkkosivujen kautta www.lsnaantali.fi 
 
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon 
hiihtokeskuksessa. Mikäli osallistuja tarvitsee 
avustajaa tai lisätietoja toiminnasta yhteyden 
otot soveltavan liikunnan ohjaajaan/          
040 6837 454. Lisätiedot aikataulusta, 
ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun alussa 
 
Maksuttomat ”soveltavan liikunnan treffit”  
Keskiviikkoisin 15.1., 12.2., 11.3., 22.4. ja 3.6. 
klo 15.30–16.30 Kesti-Maariassa (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristössä. 
Soveltavan liikunnan treffit on tarkoitettu 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve liikunnassa sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman tai toimintakyvyn 
heikentymisen takia. Kokeilemme yhdessä 
erilaisia sovellettuja liikuntamahdollisuuksia 
sisällä ja ulkona. Jokaisella kerralla on eri 
teema, josta kerrotaan etukäteen.       
Toiminta on maksutonta, eikä tarvita 
ennakkoilmoittautumista.  
 
Mukana saa olla oma avustaja ja treffit 
sopivat hyvin myös omaishoidettaville ja -
hoitajille. Vastuuohjaajana toimii soveltavan 
liikunnan ohjaaja yhdessä yleisavustajan 
kanssa.  Lisätietoja                                           
heidisusanna.suominen@naantali.fi,          
040 683 7454. 
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Seniorikortti 65+  
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. Kortin 
hinta kevätkaudella 1.1.–30.6.2020 on 35 €.  
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

 Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 

seniorikorttia, hae sitä täyttämällä 

hakemus Naantalin verkkosivuilla. 

Hakemus voidaan täyttää myös 

Naantalin kaupungin palvelupisteissä. 

 Mikäli sinulla on ollut aiemmin 

seniorikortti, ota kortti mukaasi ja käy 

maksamassa sekä aktivoimassa 

korttisi palvelupisteessä. 

Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Uudet kortin käyttäjät 
maksavat aloitusmaksun 5 €. 
Huom! Kortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 

 
Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut 
seniorikorttisi Naantalin kaupungin 
palvelupisteestä. Latauksen yhteydessä 
seniorikortin haltijan henkilöllisyys 
tarkistetaan Ulpukassa, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana 
ensimmäisellä kerralla. 

 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 
 
Seniorikortilla kevätkaudella 2020 
Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kevätkauden 1.1.–
30.6.2020 seniorikortin saa hintaan 35 € (+ 
uusille käyttäjille 5 €:n aloitusmaksu). 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löytyvät 
Naantalin verkkopalvelusta. 
 
Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) 

 tiistain ryhmä klo 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä klo 10.00–11.00 

Kevätkauden hinta 30 €. Seniorikorttilaisille 
maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 
ryhmään. Ilmoittaudu osoitteessa 
www.liikkuvaantali.fi 

 
Kuntosali (Maijamäki) 

 maanantaisin klo 11.30–12.30 

(lukiolaisia voi olla samaan aikaan) 

 keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 

(Huom! Kuntosali pois käytöstä remontin 
vuoksi 6.4 alkaen) 
 
 
Keilaus (Raision keilahalli) 
torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 
 
Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 
Uintikeskus Ulpukka on avoinna 26.6.2020 
saakka, sen jälkeen alkaa kesäseisokki. 
Ulpukka avoinna   ma, ti, to, pe klo 6–21 
                                 ke klo 11–21 
                                 la, su klo 11–18 
Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa arkisin 
ennen klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 
 
Vesijumpat  
tiistaisin ja perjantaisin 7.1.–29.5. klo 7.00–
7.30 sekä keskiviikkoisin 8.1.–27.5. klo 14–
14.40 
vesiliikuntamaksu 3 €, ei ilmoittautumista. 
 
Kuntosaliohjausta 8.1., 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. 
klo 11.00–14.00 

 
 

Kulttuuri- ja museopalvelut 
•Vapaa pääsy Naantalin museoon museon 
aukioloaikoina 
•Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta ostetuista 
lipuista. 

 
 

NUORISOPALVELUT   
Kerhot: 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 
4.2.–14.4.2020 klo 15.30–17.30 Maijamäen 
koulun (os. Kristofferinkatu 1) 
opetuskeittiössä. Kerho on tarkoitettu 3.–9.-
luokkalaisille ja ohjaajina toimivat Naantalin 
Martat. Hinta 20 € sis. ohjauksen, materiaalit 
ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen alkaa 
Naantalin kaupungin verkkokaupassa 
verkkokauppa.naantali.fi keskiviikkona 
12.12.2019 klo 18.00. 
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KITARAKURSSI 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja mukavasti 
– ilman yksin opettelun vaikeutta! Voit tulla 
mukaan sekä akustisella että sähkökitaralla. 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock ja heavy 
metal. Oma kitara mukaan, lainakitaroita 
sopimuksen mukaan. Kurssi on maksuton, ja 
se järjestetään torstaisin 6.2.- 16.4.2020 klo 
17.15-18.45 Karvetin monitoimitalolla.    
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
naantalilaisille 10–18-vuotiaille nuorille. 
Kurssille otetaan 12 ensin ilmoittautunutta. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola. 
Ilmoittautuminen alkaa 12.12.2019 klo 18:00 
osoitteessa: https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
 
Nuokkarit avoinna 7.1.2020 alkaen 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ke klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 

ke klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille)  
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla (Tullikatu 
11, Naantali) 
ma ja ti klo 14-19 
 
Lisätietoa: www.naantali.fi/nuoriso  
 

 

 
JOULUAATON SANAJUMALANPALVELUS 
Tiistai 24.12. klo 15  
Tule mukaan virittäytymään joulun 
tunnelmaan Jouluevankeliumin ja jouluvirsien 
äärelle. 
Jani Kairavuo, Elisa Murtoperä 

 
Ystäväpiirin kokoontumiset Kummelissa 
keskiviikkona klo 12.30 kevätkaudella 2020:                    
8.1., 5.2., 11.3., 1.4., 29.4. ja 20.5 

                     

PRO SINERVO 

 
SINERVO TARJOAA 
 
Kahvakuula (parittomat viikot) / kuntopiiri 
(parilliset viikot) Sinervolla keskiviikkoisin klo 
18.00 2 €/kerta, 
vuonna 2020 aloitetaan 8.1.  
 
Livonsaaressa tammikuussa keppijumppaa, 
helmikuussa kahvakuulaa, maaliskuussa 
kuntopiiriä ja huhtikuussa tabata-treeniä klo 
18.00 maksu 2 €/kerta.                         
Vuonna 2020 aloitetaan 13.1. 
 
Talvirieha 8.2 Sinervon ympäristössä, 
seuraa ilmoittelua 
 
Sinervon väki toivottaa hyvää alkavaa vuotta 
2020 kaikille lukijoille. 
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 
 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
LIVONSAAREN SEURANTALON 
TAPAHTUMIA 
Maanantaisin jumppa klo 18.00-19.00 
Keskiviikkoisin 4 H-kerho klo 13.00-17.00 
Perjantaisin ja lauantaisin nuokkari  
klo 16.00-20.00 
Jooga kerran kuussa sunnuntaisin 
                                
 
Livonsaaren Seurantalolla tulossa 
tammikuussa 2020 
 
KINKERIT 19.01.2020 klo 13.00 
 
Mukana Irja ja Veikko Aroheinilä, Marja 
Saantola ja kanttori Miika Hartikainen 
 
Kanttori opettaa uusia virsiä. 
Tilaisuudessa tarjoilua 
 
Järj. Naantalin seurakunta 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
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Kiitos kuluneesta vuodesta. 
Tunnelmallista joulua 
ja hyvää uutta vuotta 2020 
kaikille asiakkaille. 
 
Postinjakaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUISTA LUKEA NASTA 

 
Nasta on Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti, joka jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin 

 
 

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 
   
 
Poikkeavat aukioloajat vuodenvaihteessa: 
 
ke 1.1.2020           suljettu 
ma 6.1.2020          suljettu 
  
 
 
 
 

NAANTALIN KAUPUNGIN 
YHTEYSTIEDOT 

  
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 
 
Puhelinvaihde 02 4345 111 
 
Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:  

 
kirjaamo@naantali.fi 
etunimi.sukunimi@naantali 
 
 
 
 
 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

1/20   10.1. 6.2. 

2/20   2.4. 30.4. 

3/20    7.8. 3.9. 

4/20    30.10. 26.11. 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vastavalo.net%2Falbums%2Fuserpics%2F12089%2Fnormal_022_29_.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vastavalo.net%2Ftina-tinakenka-new-year-tradition-uudenvuoden-tinat-379420.html&docid=hy4Go_P88-mAmM&tbnid=Eec-AQtigLGlNM%3A&vet=10ahUKEwjqiuLrmLLmAhVVrosKHaXaAREQMwh_KDAwMA..i&w=900&h=580&itg=1&bih=911&biw=1280&q=uudenvuoden%20tina&ved=0ahUKEwjqiuLrmLLmAhVVrosKHaXaAREQMwh_KDAwMA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fi/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vastavalo.net%2Falbums%2Fuserpics%2F12089%2Fnormal_022_29_.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vastavalo.net%2Ftina-tinakenka-new-year-tradition-uudenvuoden-tinat-379420.html&docid=hy4Go_P88-mAmM&tbnid=Eec-AQtigLGlNM%3A&vet=10ahUKEwjqiuLrmLLmAhVVrosKHaXaAREQMwh_KDAwMA..i&w=900&h=580&itg=1&bih=911&biw=1280&q=uudenvuoden%20tina&ved=0ahUKEwjqiuLrmLLmAhVVrosKHaXaAREQMwh_KDAwMA&iact=mrc&uact=8
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
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Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia 
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 
 
Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin asiakas-
palveluun p. 0200-710 000  (pvm/mpm)  
tai asiakaspalvelu@posti.fi  (nimi, 
yhteystiedot, päivämäärä) 
           
 
 
 
                

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO   
helmikuun tiedotteeseen tulee toimittaa 
palvelupisteeseen viimeistään 15.1.2020, 

Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
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