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TAMMIKUU 2021 
 
 
HUOM! Naantalin kaikki sisäliikuntatilat 
(myös jäähallit) ja muut tilat (nuorisotalot, 
kokoustilat, auditoriot) on suljettu sekä 
yhdistyksiltä että yksityisiltä käyttäjiltä 
14.12.2020-10.1.2021 välisenä aikana. 
Tiedotteessa ilmoitetut kurssit ja 
tapahtumat saattavat peruutua/siirtyä 
koronatilanteen takia. Seuraa kaupungin 
nettisivuja pysyäksesi ajan tasalla 
www.naantali.fi 

 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Lääkäri Kummelissa 14.1. ja 25.1.21 
Ajanvaraus 040 9000 864/ terveydenhoitaja 
 
Terveydenhoitaja lomalla 28.12.20 – 10.1.21 
Tarvittaessa ota yhteys Naantalin 
terveyskeskukseen. 
 
11.1.21 alkaen terveydenhoitaja Velkualla 
ma,ti,ke, to tavoitettavissa Naantalista. 
 
Lämpöistä ja levollista Joulua 
Terveydenhoitaja Annu Laavainen 
 

 
 
 

 
 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
Saaristo liikkuu 
Saaristo liikkuu (entinen saaristomarssi) 
järjestetään lauantaista sunnuntaihin 16.1. 
– 24.1. välisenä aikana. Saaristolaiset voivat 
liikkua omavalintaisella paikalla itse 
valitsemanaan aikana ja itse valitsemallaan 
tavalla joko juosten, kävellen, hiihtäen tai 
luistellen.   

Liikutut kilometrit ilmoitetaan 
liikuntapalveluihin joko sähköpostilla 
(maija.puolakanaho@naantali.fi), puhelimitse 
tai verkkosivuilla linkistä 
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021  

Saaristomarssin järjestää Saaristoliikunnan 
työryhmä ja marssiin osallistuu Turun seudun 
suomenkieliset ja ruotsinkieliset saaristo-osat. 
Liikutut kilometrit lasketaan yhteen ja jaetaan 
kunnan asukasluvulla (Rymättylä, 
Merimasku, Velkua, Livonsaari). Kaikkien 
kirjauksia tehneiden kesken arvotaan 
liikuntaan liittyviä palkintoja. 

UIMAKULJETUKSET 
Maksuttomat uimakuljetukset uintikeskus 
Ulpukkaan maanantaisin 11.1. alkaen. 
Huomio myös mahdolliset 
koronarajoitukset. 

• 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 

http://www.naantali.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021
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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. 
 
KYLPYLÄUINNIT NAANTALILAISILLE 

Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2021 
seuraavat alennukset naantalilaisille 

• Sauna- ja allasosaston käyttö -40 % 
hinnasta. Alennus on voimassa 
kaikkina päivinä lukuun ottamatta 
aattoja ja juhlapyhiä, heinäkuuta sekä 
viikkoja 8 ja 52. 

• Eläkeläisille 10,00 €, voimassa ma–pe 
kello 8–15, aattopäiviä, juhlapyhiä ja 
heinäkuuta lukuun ottamatta. 

Tarjoushinnat ovat voimassa vuonna 2021 
oikeuden lunastaneille. Alennusoikeuden voi 
lunastaa kaupungin palvelupisteestä, jossa 
tarkistetaan henkilöllisyys ja kotipaikkatieto. 
Kortti on henkilökohtainen. 

KOULUIKÄISET 

Toiminnat alkavat viikolla 2. Ilmoittautuminen 
toimintoihin: maksuttomat toiminnat sivulla 
liikkuvanaantali.fi ja maksulliset toiminnat 
verkkokauppa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla                  

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30   

• Karvetti keskiviikkoisin klo 13–14 
• Kultaranta 3.–6.-luokkalaisille 

torstaisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 

• Lietsala tiistaisin klo 14-15 

 

 

Kurssit ja muut tapahtumat 

• Megazone-reissu tiistaina 26.1.2021 
5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Rymättylän 
koululta klo 14.30, Teersalosta klo 
14.25, Merimaskusta klo 14.45 ja 
Naantalin keskustasta klo 15,       
paluu n. klo 17.00.17.30. Hinta 10 €. 
Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin klo 
14-15 tatamisalissa yläkouluikäisille 

• Cheerleading 12–14-vuotiaille 
Suopellon koululla maanantaisin klo 
16.45–17.45. Hinta 30 €. 
Ilmoittautuminen www.nvo.fi 

• Kepparikerho Lietsalan koululla 
tiistaisin klo 15–16. Hinta 35 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi  

• Historiakerho yläkoululaisille 
Maijamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

• Teatterikerho 3.-6.-luokkalaisille 

Merimaskun koululla tiistaisin klo 

14.00-14.50. Kerhossa tutustutaan 

teatterin tekemiseen. Rohkaistutaan ja 

harjoitellaan esiintymistä leikkien ja 

improvisoiden. Ohjaajana Maikku 

Tuomi. Ensimmäinen kerta on 19.1. 

• Nikkarikerho 5.-6.-luokkalaisille 

Rymättylän koulun teknisen työn 

luokassa 19.1.-30.3. (10 kertaa) 

tiistaisin klo 13.30-15.00. Hinta 10 €. 

Kerhoa ohjaa Hannu Heinonen.  

• Valokuvauskerho Rymättylän 

koululla 3.-6.-luokkalaisille torstaisin 

klo 13.30-14.30. 

• Kepparikerho alakouluikäisille 

Rymättylän koulun liikuntasalissa 4.2.-

1.4. (8 kertaa) torstaisin klo 17.00-

17.45. Hinta 10 €.  

• Laskettelutorstait (4 kertaa) tammi-

helmi-maaliskuun aikana lumitilanteen 

mukaan. Päivät varmistuvat 

myöhemmin. Toiminnan 

vahvistaminen tapahtuu erikseen 

verkkokaupan kautta maksamalla, kun 

päivät varmistuvat. Alustavasti voit 

ilmoittautua mukaan 

www.lyyti.in/Laskettelutorstait .Lähtö: 

klo 15.30 Rymättylän koululta, 15.45 

http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
http://www.lyyti.in/Laskettelutorstait
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Merimaskusta ja 16.00 Naantalin 

keskustasta. Mukaan pääsee myös 

Rymättyläntien ja Aurinkotien 

vuoropysäkeiltä.  Paluu lähtee takaisin 

Hirvensalon hiihtokeskukselta klo 

20.00. Alkeishiihto-opetusta on 

mahdollisuus saada kahdella 

ensimmäisellä kerralla. Alle 10 v. 

mukaan vain yli 20-vuotiaan seurassa. 

Hinnat 4:lle kerralle: Alle 20 v. 60 € 

(sis. hissiliput, kuljetukset, 

vakuutuksen), yli 20 v. 100 € (sis. 

hissiliput, kuljetukset, vakuutuksen), 

Hirvensalon kausikorttilaiset 10 € (sis. 

kuljetukset, vakuutuksen), 

alkeishiihtokurssi alle 18-vuotiaille  

100 € (sis. opetuksen 2 krt, hissiliput, 

kuljetukset, vakuutuksen).         

Välineitä voi vuokrata Hirvensalon 

hiihtokeskuksesta.                

•  Ponipäivät 27.3. ja 24.4. Sariolan 

elämystalleilla 7-12-vuotiaille klo 10-

17. Päivän hinta 35 € (sisältää 

toiminnat, lounaan ja välipalan).    

• Uimakerho 4.–7.-luokkalaisille 

uimataitoisille uintikeskus Ulpukassa 

tiistaisin 6.4.-4.5.2021 (5 kertaa). 

Kerhon hinta on 25 €, sisältää 

sisäänpääsyn, ohjatun uimatuokion, 

vapaata uintia sekä kuljetuksen. 

Kuljetus järjestetään Rymättylästä 

kello 14.20, Velkualta 14.25, 

Merimaskusta 14.40 ja Naantalista 

14.50, mikäli osallistujia riittävästi. 

Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.45. 

           

• Nuorille avoin palloiluvuoro 

(sulkkista ja futista) K13 Karvetin 

koululla torstaisin klo 16-17 

(Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

 

Kaipaatko sinä tai perheesi tukea 
liikuntaan ja hyvinvointiin? 

Tammikuussa alkaa HyvinvointiLIIKE-
ohjelma, joka tarjoaa liikuntaa ja 
elämäntapamuutoskursseja aikuisille sekä 
koko perheelle. 

Vanhemmat ja 5–10-vuotiaat lapset. 

Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 
arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja 
aikuisilla ja lapsilla on ylipainoa? 
Perheessänne vietetään paljon aikaa ruudun 
ääressä, ruokailutottumukset ovat hakusessa 
eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. 
Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 
tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 
ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 
liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä 
muiden perheiden kanssa. Ryhmässä 
tehdään ja opitaan yhdessä, koko perheen 
voimin. 
Ilmoittautukaa perheenä mukaan Liikkuva ja 
hyvinvoiva perhe -ryhmään 17.1.2021 
mennessä osoitteessa 
www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe 
Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 
tarvittaessa lisätietoa, ja terveydenhoitajat 
voivat kannustaa perheitä osallistumaan 
ryhmään. 
Ryhmä kokoontuu kevään aikana kahdeksan 
(8) kertaa, joka toinen torstai klo17.30–19.00, 
ensimmäinen kerta 28.1.2021.  

 

Työikäiset 

Tammikuussa 2021 alkaa työikäisille   
naantalilaisille suunnattu 
elämäntapamuutoksiin ja hyvinvoinnin 
lisäämiseen tähtäävä kokonaisuus. 
Ryhmässä saat asiantuntijoilta tietoa 
motivaatiosta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja 
unesta. Punnitukset järjestetään 
halukkaille joka toinen viikko Maijamäen 
liikuntahallilla ja kehonkoostumusmittaukset 
kolme kertaa kauden aikana. Toimintapäivät 
pidetään 14.1.–3.6.2021 pääsääntöisesti 
torstaisin klo 18.00. Kauden aikana on 
luvassa myös liikuntakokeiluja.      
Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi 

Aikuisille liikunnallinen kevät 

 

Polar-temppiryhmä on Uusi työikäisille 
suunnattu liikuntaryhmä, joka kokoontuu 
etänä ja yhteydenotot tapahtuvat 
virtuaalisesti. 
Ryhmä tarkoitettu on kuntoilua aloitteleville 
naantalilaisille. Noin kahden kuukauden 
mittaisella kuntoilujaksolla osallistujat saavat 
käyttöönsä Polar-aktiivisuusmittarin, jonka 
avulla tehdään osallistujalle soveltuvia 

http://www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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kuntotestejä, annetaan liikuntavinkkejä sekä 
seurataan päivittäistä aktiivisuutta. 
Osallistujat lunastavat kaupungin 
asiointipisteestä itselleen Polar-
aktiivisuusmittarin käyttöön toiminta-ajaksi    
to 7.1.- pe 28.2.2020. Osallistujat saavat 
henkilökohtaiset ohjeet viikoittaiseen 
liikkumiseen sähköpostilla toiminta-ajaksi. 
Lisäksi osallistujat tekevät itsenäisesti 
aktiivisuusmittarin avulla kävely- (tai juoksu-) 
ja leposyketestin kuntoilujakson alussa ja 
lopussa.  
Aktiivisuusmittariin on asennettu osallistujan 
perustiedot ja osallistuja vastaa tietojen 
lataamisesta tietokoneen välityksellä 
verkkoon (ladattuja liikuntatiedostoja pystyy 
tarkkailemaan vain vastaavaohjaaja). Tietojen 
siirron voi halutessaan tehdä kaupungin 
asiointipisteiden ja kirjastojen 
asiakaspäätteillä. Ohjaaja seuraa viikoittain 
osallistujan henkilökohtaista edistymistä 
liikunta-aktiivisuudessa latauksien 
perusteella. Ohjaajan pitää yhteyttä 
virtuaalisesti kerran viikossa osallistujien 
kanssa.  Ryhmä aloittaa torstaina 7.1.2021 
kello 18.00 Teams-tapaamisella (kesto n. 1h). 
Osallistujan tulee ladata itselleen 
tietokoneelle tai älypuhelimeen maksuton 
Team-sovellus, jonka kautta ryhmä pitää 
yhteyttä ryhmätapaamisien merkeissä 2-3 
kertaa jakson aikana. Ensimmäisellä Team-
tapaamisella käydään läpi aktiivisuusmittarin 
käyttöä sekä aloitustestin suoritusohjeet. 
Hinta 20 € ilmoittautuminen verkkokaupassa. 
 
Pimeäkävelyt metsässä 
Pimeän laskeuduttua suunnataan 
taskulappujen valossa metsäisille reiteille 
kävelylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalampun. 
Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilometriä ja 
kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua 
etukäteen osoitteessa liikkuvanaantali.fi 

• ma 11.1. Kokoontuminen klo 18.00 

Haijaisten toimintakeskukselle, 

Suutarintie 5. Yhteiskävely lähtee 

Silmu-reitille.  

• ma 1.2. Kokoontuminen klo 18.00 

Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. 

Kävely suuntaa Kepuisten metsään.  

• ma 22.2. Kokoontuminen kello 18.00 

Virventien parkkipaikalla. Yhteiskävely 

lähtee Kultarannan kurun reitistölle. 

Päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa on torstaisin 21.1.–29.4. (ei 
vko 8) klo 11 Naantalin eri 
ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu yli 
40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät 
ulkoilusta. Ilmoittautumiset 
verkkokauppa.naantali.fi. Hinta 25 €. 
 
Turkulaisilla on Aarnen talli ja meillä 
naantalilaisilla on Telmon talli! 
Yli 60-vuotias mies, tule 
mukaan Telmon talliin! Telmon talli kokoontuu 
torstaisin 14.1.–29.4. klo 12.30–13.30 Kesti-
Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2.     
Tallin toiminta on tarkoitettu miehille, jotka 
haluavat liikkua monipuolisesti ohjatussa 
ryhmässä; toiminnassa keskitytään 
lihaskunnon, tasapainon ja liikkuvuuden 
kehittämiseen tosissaan, muttei missään 
nimessä totisena. Lisätietoja saat Maija 
Puolakanaholta, puh. 0400 638 398 tai 
sähköpostilla maija.puolakanaho@naantali.fi. 
Ilmoittaudu mukaan: liikkuvanaantali.fi  
 
Polar-tsemppiryhmä  
Uusi työikäisille suunnattu liikuntaryhmä, joka 
kokoontuu etänä ja yhteyden otot tapahtuvat 
virtuaalisesti. Ryhmä on kuntoilua 
aloitteleville naantalilaisille. Kahden 
kuukauden mittaisella kuntoilujaksolla 
osallistujat saavat käyttöönsä Polar-
aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Lue lisää 
tammikuussa alkavasta ryhmästä 
www.liikkuvanaantali.fi. 
 
 
Tasapainoryhmät  
Kesti-Maarian tasapainoryhmä  
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Toiminta järjestetään 
viikoilla 2–17, mikäli osallistujia on vähintään 
8 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset osoitteessa 
liikkuvanaantali.fi.  
Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 
(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua). 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä    
12.1.–27.4. kello 9.00–10.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 
13.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 13.1.–28.4. 
kello 11.45–12.30 (ohjaus: 
Liikuntaseura Naantali ry)  

Merimaskun voimaa ja tasapainoa ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa (Iskolantie 
9) keskiviikkoisin klo 15.00–16.00.        
Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
 
Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa 
11.1.2021 alkaen. Ryhmässä tehdään 
tasapainoa ja voimaa vahvistavia harjoituksia, 
ohjaajana fysioterapeutti Riina Nummelin. 
Ilmoittautuminen 1.12. alkaen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 8 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan.           
Osallistumismaksu 30 €/kevät. Voimaa ja 
tasapainoa -ryhmä kuuluu seniorikortin 
palveluihin eli jos sinulla on voimassa oleva 
seniorikortti, voit osallistua tähän ryhmään 
ilman erillistä maksua. 
 
Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00. Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja Riitta 
K sekä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 12.1.2021.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Remonttiraijat ja Remonttireiskat yhdistyivät 
syksyllä ja toimintapäivä on perjantai klo 
12.30-13.30 liikuntasalissa ja myös ulkona 
koulun ympäristössä. Ohjelmassa on 
monipuolista jumppaa ryhmän toiveiden 
mukaisesti. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä käynnistyy, 
mikäli vähintään 8 henkilöä ilmoittautuu 
mukaan. Osallistumismaksu 20 €/kevät. 
Remonttiryhmän ohjaajan toimii Outi 
Ritvanen, ensimmäinen kerta 15.1.2021 
 

SENIORIKORTTI +65 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kausikortti on 
voimassa 4.1.–30.6.2020. 

Tasapainoryhmät                                

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 

tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 

tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmiä järjestetään 

Kesti-Maariassa ja Rymättylän koululla 

viikoilla 2–17, mikäli osallistujia on vähintään 

8 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset alkavat 1.12. 

osoitteessa liikkuvanaantali.fi tai kaupungin 

palvelupisteissä.  

• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 12.1.–
27.4. kello 9.00–10.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 
13.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 13.1.–28.4. 
kello 11.45–12.30 (ohjaus: 
Liikuntaseura Naantali ry)  

Kuntosali (Maijamäki) 

Toiminta on koronan vuoksi tauolla 
marraskuusta lähtien. Tarkista 
mahdollisuus kuntosalivuoroihin 
liikkuvanaantali.fi-sivuilta. Seniorikortin 
lunastaneille ilmoitetaan muutoksista. 

• maanantai klo 11.30–12.30 
(lämmittelyhuoneeseen voi mennä jo 
klo 11.20) 

• keskiviikko klo 11.30–
12.30 (lämmittelyhuoneeseen voi 
mennä jo klo 11.20) 

Keilaus (Raision keilahalli) 

Keilaustunti kerran viikossa (kertamaksu 4 
€).  

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 
• ke klo 11–21 
• la, su klo 11–18 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
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Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa arkisin 
ennen klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon 
museon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta 
ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 

nykyisen korttini? 

1. Uusi seniorikortin käyttäjä: Täytä 
hakemus korttia varten 
Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia, hae korttia täyttämällä 
seniorikorttihakemus verkossa osoitteessa 
naantali.fi/seniorikortti. Hakemus voidaan 
täyttää myös Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Asiakassuhteen ylläpitoa 
varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
Voit maksaa kevät kauden 2021 
verkkokaupassa osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi tai perinteisesti 
palvelupisteessä. Asioidessasi 
palvelupisteessä ota kortti mukaasi ja käy 
maksamassa kevätkauden kortti, joko 
Rymättylä, Velkuan, Merimaskun tai 
kaupungintalon asiointipisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikortti maksetaan ja lunastetaan 
Naantalin kaupungin palveluspisteissä. 
Kevään seniorikortin hinta on 35 € + uusille 
käyttäjille 5 € hankintamaksu. 

HUOM! Seniorikortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uimahalliedut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. 
Latauksen yhteydessä Ulpukassa 

tarkistetaan seniorikortin haltijan 
henkilöllisyys, joten henkilöllisyystodistus 
tulee olla mukana ensimmäisellä kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat. Muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai 
ostaessasi lippua. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 

 

SOVELTAVA LIIKUNTA KEVÄT 2021 

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 
joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii 
soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa.                            
Tietoa avustajatoiminnasta ja saattajakortista 
sekä lisätietoa soveltavasta liikunnasta löydät 
verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta 
 
Ilmoittautuminen kevään soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita. 

LAPSET JA NUORET 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45.  Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta).  Hinta: 30€ / hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62  
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Harrastepalloilussa pelataan erilaisia 
pallopelejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla 
on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 
lapsille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021   
klo 13.15–14.00 (5 krt, ei 3.4.) 
2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021          
klo 13.15–14.00 (5 krt) Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100 € / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan 
ja varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962 
535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, 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. 

AIKUISET 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021           
klo 15.30–16.45.  
Paikalla salissa viimeistään klo 15.45. 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: 30 € / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 
 
Soveltava tasapainoa ja voimaa -
ryhmä 
Aika: tiistaisin 19.1.–27.4.2021 klo 10.00–
10.45 
Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2 
Hinta: 15 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 

toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnilla 
harjoitetaan monipuolisesti tasapainoa, 
lihaskuntoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota. 
 
Soveltava kuntoryhmä nuorille 
aikuisille ja työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) sekä 
lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöille, 
joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin.  
 
Soveltava vesijumppa 
mielenterveyskuntoutujille  
Aika: keskiviikkoisin ke 20.1.–7.4.2021       
klo 12.30–13.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 30 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
 
Soveltava vesijumppa päivä- ja 
iltaryhmä 
Aika: 1.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.00–13.45  
2.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021        
klo 13.45–14.30 (myös omaishoitajille- ja 
hoidettaville) 
Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021             
klo 19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja, 
iltaryhmässä Annukka Aarnio 
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. 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 
aikuisille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 14.00–14.45 (5 krt, ei 3.4.) 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
14.00–14.45 (5 krt). Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100 € / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan 
ja varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962 
535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, 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. 
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Aika: tiistaisin 19.1., 16.2., 23.3. ja 20.4. klo 
16.15–17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) 
ja lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. 

 
 

 

 

YSTÄVÄPIIRI 

 
Ystäväpiiri kokoontuu jälleen. 
Poikkeuksellisesti paikkana on Sinervon talo, 
Sauniementie 5. 
 
Vuonna 2021 päivät ovat 19.1., 16.2., 16.3., 
20.4. ja 18.5. klo 11.30-13.00. 
 
Nämä voivat peruuntua koronan vuoksi ja 
toteutetaan koronarajoitusten puitteissa. 
 
 
 
 
 

                     
PRO SINERVO 

 
Sinervolla tapahtuu 
 
Kahvakuulaa keskiviikkoisin klo 18.20-19.20 
Sinervon talolla, 2 €/kerta.  
Vuosi 2021 alkaa 13.1. 
 
Kuntohuone Sinervolla käytössä. 
Huomioithan hygieniamääräykset. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden 
koronarajoitukset ja voivat peruuntua, jos 
rajoituksia kiristetään. 
 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021! 
 
Lue lisää tapahtumista 
www.prosinervo.com tai 
www.facebook.com/sinervontalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tiinachoko@gmail.com
http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUA YHDISTYS 

 
Vielä muutama paikka vapaana 
hiihtomatkalle 19.3.-27.3. Ylläkselle. 
Pikaiset tiedustelut ja ilmoittautumiset 
28.1.2021 Lasse 0400 881 949 tai Pirjo 040 
7070 409. 
 
Jumpat joka tiistai vain Lemussa klo 9.30, 
jonka jälkeen bocciaa klo 10.30. 
Bocciaa perjantaisin klo 14.00-16.00 
Askaisten koululla. 
 
Kuntosali Lemussa maanataisin klo 10.00 ja 
Askaisissa klo 11.00 sekä torstaisin 
Askaisissa klo 11.00. 
 
Edellä olevat jatkuvat tammikuussa kun 
koronarajoitteet poistuvat. 
 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021! 
 
Lue lisää: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-
askainen-velkua 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-askainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-askainen-velkua
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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 
   
 
 
 
 

NAANTALIN KAUPUNGIN 
YHTEYSTIEDOT 

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

 
kirjaamo@naantali.fi 
etunimi.sukunimi@naantali 
 
 
 
 
 
  
 

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO   
helmikuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.1.2021, 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

1/21  8.1. 4.2. 

2/21   2.4. 29.4. 

3/21    6.8. 2.9. 

4/21    29.10. 25.11. 

mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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