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LOKAKUU 2020 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitaja tiedottaa: 
Terveydenhoitajan vastaanotto Kummelissa  
maanantaisin ja keskiviikkoisin. 
 
Tiistaina ja torstaina terveydenhoitajan 
tavoittaa Naantalista.  

Tulevat lääkäripäivät 24.9., 1.10. ja 22.10.  

Laboratorio Kummelissa keskiviikkoisin klo 8-
10. Voit tulla myös ilman ajanvarausta. 

Terveydenhoitajan ja lääkärin ajanvaraus 
numerosta     
040 9000 864 / Annu Laavainen 

 

 

YSTÄVÄPIIRI 

 
Ystäväpiiri kokoontuu jälleen. 
Poikkeuksellisesti paikkana on Sinervon talo, 
Sauniementie 5 
Päivät ovat 20.10., 17.11. ja 15.12. klo 11.30-
13.00. 
Nämä toteutuvat koronarajoitusten puitteissa. 
 

 

NAANTALIN OPISTO 

 

SAARISTOLAIVURIKURSSI 
8.10.- 29.11. Sinervon talo, Sauniementie 5 
 
Opettajana FM Tuomas Pelto. 
 
Vesillä liikkuvan tai vasta liikkumista 
harkitsevan peruskurssi, jolla opitaan 
navigoinnin vankat perustiedot, kuten 
merikartan lukeminen, merimerkit, 
paikanmäärityksen perusteet, 
reittisuunnittelu, sähköisen navigoinnin  

 
 
 
 
 
perusteet kuin myös vesiliikenteen 
säädökset. Sisältö vastaa Suomen 
Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinnon 
vaatimuksia. Oppimateriaalit yhteistilauksena 
noin 80 €/opiskelija. Kurssille tulo ei edellytä 
veneilykokemusta eikä pohjatietoja 
merenkulusta. Kurssilla käytössä uusi, 
ajantasainen oppikirja! Uusi vesiliikennelaki 
huomioitu kurssisisällöissä.  
 
Kurssin kokoontumiset: 8.10., 22.10., 31.10., 
1.11., 5.11., 14.11., 15.11., 28.11. ja 29.11.                         
Torstaisin klo 18-20.30, lauantaisin klo 9-15 
ja sunnuntaisin klo 9-11.30.  
Kurssimaksu: 60 €  
 
Kurssin järjestää Naantalin opisto 
 
Ilmoittautumiset ja maksaminen: 
www.naantali.fi/opisto 
Työttömät saavat 50 % alennuksen 
kurssimaksusta (OPH:n opintosetelialennus). 
Alennuksen saamiseksi on ilmoittauduttava 
puhelimitse opiston toimistoon puh. 044 7334 
651. Toimisto arkipäivinä klo 9-15. 
 

 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
SYKSYN 2020 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 7.9.–
14.12.2020 välisenä aikana 

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 

linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon 

parkkipaikka 

http://www.naantali.fi/opisto
http://www.naantali.fi/opisto
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• 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. 
Tapahtuma on maksuton. 
 
 
SENIORIKORTTI 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020.  

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden kortti 
on voimassa 3.8.–31.12.2020 seniorikortin 
saa hintaan 35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n 
aloitusmaksu). Syyskauden kortin voi 
lunastaa Naantalin kaupungin asiointipisteistä 
1.7.2020 alkaen. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löydät 
tämän sivun lopusta.                         

Seniorikortin etuudet syksy 2020: 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria ja 

Rymättylä) katso aikataulut 

liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 

liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) oman 

aikataulun mukaisesti (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• 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). 

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. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin 
ollut korttia, hae korttia täyttämällä 
seniorikorttihakemus. Asiakassuhteen 
ylläpitoa varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
ota kortti mukaasi ja käy maksamassa 
sekä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Seniorikortti maksetaan ja 
lunastetaan Naantalin palvelupisteistä. Mikäli 
sinulla on jo seniorikortti aikaisemmalta 
kaudelta, ei sinun tarvitse maksaa 5 € 
hankintamaksua uudestaan eikä täyttää 
sähköistä seniorikorttihakemusta. HUOM! 
Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. 
Latauksen yhteydessä seniorikortin haltijan 
henkilöllisyys tarkistetaan Ulpukassa, 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! 

https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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Mukavaa tekemistä syyslomalle! 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
to 15.10. ja pe 16.10 klo 9-12 Maijamäen 
liikuntahallissa (Venevalkamantie 2). 
 
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu          
to 15.10. klo 12–14 Tatamisalissa 
(Venevalkamantie 2) 
ja Rymättylän liikuntasalissa (Piimätie 1). 
 
Parkour-päivä koululaisille 16.10. klo 10-13 
Maijamäen lähiliikuntapaikalla (sateella 
tatamisalissa). Toiminnan ohjaavat Turun 
Parkour Akatemian ohjaajat. Hinta 10 €. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Jäädisko pe 16.10. klo 13–14.45 
Kuparivuori-hallissa (Kuparivuorentie). 
 
Monitaidepaja 7-12-vuotiaille koululaisille 
15.-16.lokakuuta klo 10-13.30. Paikka: 
Naantalin opisto/Kalevanniemen koulu.  
Monitaidepajoissa soitamme, piirrämme, 
maalaamme, laulamme, teemme 
teatteriharjoitteita ja animaatioita sekä 
tanssimme. Valmistamme myös pienen 
esityksen ja ennen kaikkea nautimme 
monipuolisesti taiteen maailmasta. Sään 
salliessa puuhaamme myös ulkona.  
Ohjaajina taiteen ammattilaiset 
musiikkipedagogi, MuM Erla Pulli ja 
kuvataide- ja draamapedagogi, TaM Jenny 
Verta. Hinta 20 €.  Kurssimaksu sis. 
taidemateriaalit. Omat eväät mukaan! 
Ilmoittautuminen www.naantalinopisto.fi 

 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 

 
Avantouintiopastus 
Tiistaina 6.10. klo 18.00 Nunnalahden 
uimarannalla opastusta avantouinnin 
aloittamiseen. Mukaan uima-asu ja pyyhe. 
Lämmintä mehua tarjolla. 
 
Suuri kuntotestausilta työikäisille 
Torstaina 22.10. klo 17.00–19.30 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 
(Kuparivuorentie 1). Maksuton 
kuntotestausilta, jossa mitataan mm. 

kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja Polar-
kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta.      
Tapahtuma on maksuton. 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä 
Keskiviikkona 11.11. klo 10.00–12.00 
Urheilutalolla (Kuparivuorentie 1); 
kehonkoostumusmittaus, Polarin leposyke, 
puristusvoima, tasapainotestit ja 6 minuutin 
kävelytesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta.      
Tapahtuma on maksuton. 
 
Kuntosaliohjausta 
Maanantaina 26.10. klo 15.00–17.00 
Maijamäen liikuntahallin (Venevalkamantie 2) 
kuntosalilla ohjaaja opastamassa laitteiden 
käytössä ja harjoittelussa. Ohjaukseen ei 
tarvitse ilmoittautua. Mukaan sisäliikunta-
asuste ja sisäjalkineet sekä juomapullo.  
Kulku hallille Aurinkotien puolelta 
liikuntahallin ja koulun välisestä 
syvennyksestä, iltakäyttäjien ovesta. 
 
Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi 
aloittelijoille 
Kuntosaliharjoittelun perusteet kurssiin 
kuuluu kolme ohjattua tapaamista. Kurssi on 
tarkoitettu aloittelijoille. Kurssilla opetetaan 
käyttämään laitteita oikein, saat oman 
harjoitteluohjelman sekä ohjeet omatoimiseen 
harjoitteluun. Halutessasi saat myös kurssin 
aikana kehonkoostumusmittauksen. Kurssin 
ajankohta: 21.10. klo 17–18, 28.10. ja 4.11. 
klo 17.30–18.30. Paikkana Maijamäen 
liikuntahalli (Venevalkamantie 2). Kurssin 
hinta on 30 € sisältäen kurssiohjauksen ja -
materiaalin sekä 2 kk kuntosalin käytön.    
Max 12 osallistujaa. Ilmoittautuminen alkaa 
10.9. kello 18.00 osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naantalinopisto.fi/
http://www.naantalinopisto.fi/
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PRO SINERVO 

 
Sinervolla tapahtuu 
 
Sinervolla jumppaa keskiviikkoisin klo 18 
alkaen, keppijumppaa, kahvakuulaa ja 
kuntopiiriä. Maksu 2 €. 
 
Livonsaaren seurojen talolla jatkuvat jumpat, 
tanssillista jumppaa. 
 
NAANTALIN OPISTON KURSSEJA 
SINERVON TALOLLA. 
Ilmoittautumiset ja tiedot Naantalin opiston 
sivuilla. 
 
SAARISTOLAIVURIKURSSI alkaa torstaina 
8.10. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden korona 
rajoitukset ja voivat peruuntua, jos 
rajoituksia kiristetään. 
 
Lue lisää tapahtumista 
www.prosinervo.com tai 
www.facebook.com/sinervontalo. 
 
 

 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUA YHDISTYS 

 
KK-kahvit 29.9. Lemun urheilutalolla klo 
12.30 
 
Syysvuosikokous 13.10. klo 12.30 Lemun 
urheilutalolla. 
 
Jumpat joka tiistai vain Lemussa klo 9.30, 
jonka jälkeen pelataan bocciaa ja lauletaan 
karaokea klo 10.30. Bocciaa perjantaisin klo 
14-16 Askaisten koululla. 
 
Kuntosalivuorot Lemussa maanantaisin      
klo 10 ja Askaisissa klo 11 sekä torstaisin 
Askaisissa klo 11. 
 

Nämä toteutetaan koronarajoitusten 
mukaisesti ja jos rajoituksia kiristetään, 
voivat peruuntua. 
 
Lue lisää: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-
aslainen-velkua 
 
 
 

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 
    
 
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    
marraskuun tiedotteeseen tulee toimittaa 
palvelupisteeseen viimeistään 15.10.2020, 

Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

4/20    30.10. 26.11. 

http://www.prosinervo.com/
http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
http://www.facebook.com/sinervontalo
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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