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MARRASKUU 2020 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitajan vastaanotto Kummelissa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin – toivomme 
ajanvarausta etukäteen.  
 
Terveydenhoitajan vastaanotolla annetaan 
marraskuusta alkaen kausi-
influenssarokotuksia ajanvarauksella. 
Influenssarokotuksen saavat kansallisessa 
ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle 
influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden 
terveydelle rokotuksesta on merkittävää 
hyötyä. 
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat 
oikeutettuja: 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö 

- Raskaana olevat naiset 
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
- Alle 7-vuotiaat lapset 
- Sairauden tai hoidon vuoksi 

riskiryhmiin kuuluvat 
o krooninen sydänsairaus 
o krooninen keuhkosairaus 
o krooninen aineenvaihdunta-

sairaus, esim. diabeetikko 
o krooninen maksasairaus 
o vastustuskykyä heikentävä tauti, 

esim. aktiivisessa hoidossa tai 
seurannassa oleva syöpä. 

o vastustuskykyä heikentävä 
hoito, esim. syöpään, 
reumaan, Crohnin tautiin 

o krooninen neurologinen sairaus 
tai hermolihastauti 

o muu sairaus, joka voi altistaa 
vakavalle influenssalle 

- Vakavalle influenssalle alttiiden 
henkilöiden lähipiiri 
 
 

 
 
 
 
 

- Varusmiespalveluksensa aloittavat 
miehet ja vapaaehtoisen 
asepalveluksen aloittavat naiset 

 
Tulevat lääkäripäivät: ma 2.11., to 26.11., 
ma 7.12. ja to 17.12. 
 
Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta     
040 9000 864, maanantaista torstaihin.  
Tästä numerosta saa varattua ajan lääkärin 
vastaanotolle Velkualle. 
Naantalin terveyskeskus 02 4362 760, arkisin 
klo 8-16 välillä. 
 
Laboratorionäytteenotto terveydenhoitajan 
vastaanotolla keskiviikkoisin klo 8-10, 
varaathan ajan etukäteen. 
 
 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
Tervetuloa nuokkarille 
 
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) 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ma klo 17-21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille) 
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Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla  
(Tullikatu 11, Naantali) 
ke klo 14–19 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
 
 
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 

• 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. 
 
 

Kouluikäisten liikunnallinen syksy 

Kurssit ja muut kerhot 

• Kiipeilykurssi yläkouluikäisille 
maanantaisin 16.11.-30.11. (3 kertaa) 
Kiipeilypalatsissa Turussa. Lähtö 
Naantalista klo 15 ja paluu n. klo 17. 
Hinta 15 €, sisältää kuljetukset, 
ohjauksen ja vakuutuksen. 
Ilmoittautumiset 
verkkokauppa.naantali.fi 
 

• Teatterikerho Karvetin koululla 
keskiviikkoisin klo 13–14 

• 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 

Nuorille avoin palloiluvuoro (sulkkista ja 
futista) K13 Karvetin koululla torstaisin klo 
16-17 (Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

 
Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 
 

Ikäihmisten kuntotestauspäivä -peruttu 

Keskiviikoksi 11.11. klo 10.00–12.00 

Urheilutalon kuntotestauspäivä on peruttu. 

Kuntotesti-ilta Rymättylässä  

Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 

Rymättylän koulun liikuntasalissa (Piimätie 1); 

kehonkoostumusmittaus, Polarin kuntotesti ja 

puristusvoimamittaus. Lisäksi infoa, 

liikunnasta, ravinnosta ja painonhallinnasta. 

Tapahtuma on maksuton. 

 
Soveltavan liikunnan kurssit ja 
tapahtumat lapsille, nuorille ja 
aikuisille   
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma 
erityislapsille ja -nuorille perheineen 
sunnuntaina 10.1.2021 klo 15-16.30 
Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2). Huom! Kulku 
Tatamisaliin ei ole esteetön portaiden vuoksi. 
Oma aikuinen on avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa 
liikunnallista tekemistä. Järjestäjänä 
Naantalin kaupungin liikuntapalvelut 
yhteistyössä Liikuntaseura Naantali ry ja 
Raision kaupungin liikuntapalveluiden 
kanssa. Maksuton, ei ilmoittautumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 17.11. ja 
8.12. klo 16.15-17 Kesti-Maaria (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristö. Paikka 
ilmoitetaan etukäteen. Kokeilemme yhdessä 
erilaisia sovellettuja liikuntamahdollisuuksia 
esimerkiksi musiikkiliikunta, sovellettua 
palloilua, tasapainoharjoittelua ja 

http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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ulkoliikuntamuotoja. Toiminnan tavoitteena on 
kokeilujen kautta löytää yhteinen, arkea 
tukeva harrastus, liikunnan ilo ja uusia tuttuja. 
Myös omaishoidettaville ja -hoitajille. 
Ennakkoilmoittautuminen. 
 
 
 

YSTÄVÄPIIRI 

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

                     
PRO SINERVO 

 
Sinervolla tapahtuu 
 
Kahvakuulaa keskiviikkoisin klo 18.20 - 19.20 
Sinervon talolla. 
 
Livonsaaren seurantalolla jatkuu tanssillinen 
jumppa maanantaisin klo 18.00 
 
Kuntohuone Sinervolla käytössä. 
Huomioithan hygieniamääräykset. 
 
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 

 
Kirkkopyhää vietetään Lemun kirkossa  
su 8.11. klo 12.00, kahvitarjoilu. 
 

Jumpat joka tiistai vain Lemussa klo 9.30, 
jonka jälkeen pelataan bocciaa klo 10.30. 
Bocciaa perjantaisin klo 14.00-16.00 
Askaisten koululla. 
 
Kuntosalivuorot Lemussa maanantaisin klo 
10.00 ja Askaisissa klo 11.00 sekä torstaisin 
Askaisissa klo 11.00. 
 
Nämä toteutetaan koronarajoitusten 
mukaisesti ja jos rajoituksia kiristetään, 
voivat peruuntua. 
 
Lue lisää: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-
aslainen-velkua 
 
 
 
 

 
 
 

VELKUAN MARTTAYHDISTYS Ry 

 
Saako villasukan kantapään neulominen 
kämmenet hikoilemaan? Tule kaikille 
avoimeen marttailtaan pe 6.11.2020  
klo 18.30 alkaen Sinervolle. Opetellaan 
yhdessä sukantekoa alusta alkaen tai voit 
neuloa jo varren valmiiksi. Muutama 
lankakerä ja puikot jaossa niille, joilla ei ole 
entuudestaan tarvikkeita.  
Lisätietoja Anri Lehtimaa p. 040 7094 051. 
 
Tervetuloa taitajat ja aloittelijat! 
 
Kahvitarjoilu! 
 
Marttailta jäsenille la 5.12.2020 klo 18.00 
alkaen Annika Rintamäen luona 
Livonsaarella. Testataan yhdessä 
kaasupitsauunia! Ilmoittautumiset  
ke 2.12.2020 mennessä Annikalle viestillä  
p. 050 4586 243. 
 
Muistetaan tilaisuuksissa turvavälit.  
Maskeja annetaan ja käsidesi käytössä! 
 
Muista seurata Velkuan Marttojen facebook-
sivuja  
https://www.facebook.com/velkuanmartat/ tai 
@velkuanmartat, sieltä löydät ajankohtaisia 
lisätietoja kaikista tapahtumistamme! 

http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
https://www.facebook.com/velkuanmartat/
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LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
tiedottaa 
 
Talolla toimintaa melkein jokaisena 
arkipäivänä. 
Ma  jumppa klo 18.00-19.00 
Ti  70+kahvit klo 12.00-13.30 
Ke  4H-kerho klo 13.00-17.00 
Pe  nuokkari klo 16.00-20.00 
La  nuokkari klo 16.00-20.00 
 
Tilat käytettävissä harrastustoimintaan sekä 
tarvittaessa jopa etätyötarpeisiin. 
Ulkona pihalla jalkapallomaalit vapaasti 
käytettävissä. 
 
 
Tulossa joulukuussa 
VAUVASTA VAARIIN jouluinen 
ulkotapahtuma Livonsaaren seurantalon 
pihalla 13.12. alkaen klo 17.00 
Lisätietoja seuraavassa joulukuun 
saaristotiedotteessa. 
 
www.livonsaari.fi 
livonsaarenky@gmail.com  
 
 
 

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    
joulukuun tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.11.2020, 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

4/20    30.10. 26.11. 

http://www.livonsaari.fi/
mailto:livonsaarenky@gmail.com
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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