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MARRASKUU 2021 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Influenssarokotukset alkavat 1.11.21. 
INFLUENSSAROKOTUKSET 
NAANTALISSA VUONNA 2021 
 
Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat 
1.11.2021 – ajanvaraus aukeaa 25.10. klo 
8.30 
 
Koronatilanteen vuoksi toivomme teidän 
varaavan ajan influenssarokotuksille  
www.naantali.fi/sahkoinen-asiointi tai  
puhelimitse arkisin klo 8.30–14.30  
puh. 040 4846 533. 
 
Maksuttoman influenssarokotteen saavat 

• Raskaana olevat naiset 

• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

• Alle 7-vuotiaat lapset 

• Sairauden tai hoidon vuoksi 

riskiryhmiin kuuluvat 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

lääkehuollon henkilöstö 

• Varusmiespalveluksensa aloittavat 

miehet ja vapaaehtoisen 

asepalveluksen aloittavat naiset 

Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden 
lähipiiri. Aikuisten rokotuksia ilman 
ajanvarausta, Kalevanniemen koulun 
Birgittasalissa, Opintie 2  

 
Huomioi rokotuksissa turvavälit, 
suosittelemme maskin käyttöä rokotuksille 
tullessa. 
 
Rokotuksiin suositellaan tulevan sukunimen 
alkukirjaimen mukaan, jotta tasataan 
henkilömääriä. 

 
 

 
 
 

 
 
Ma 8.11. klo 8.30–15.30 sukunimen 
mukaisesti A–H 
Ti 9.11. klo 8.30–15.30 sukunimen  
mukaisesti I–K 
Ke 10.11. klo 8.30–15.30 sukunimen 
mukaisesti L–M 
To 11.11. klo 8.30–15.30 sukunimen 
mukaisesti N–R 
Ma 15.11.klo 8.30–15.30 sukunimen 
mukaisesti S–Ö 
Ti 16.11. klo 8.30–15.30 kaikille avoin 
Ke 17.11. klo 12.30–19.00 kaikille avoin 
To 18.11. klo 8.30–15.30 kaikille avoin 
Pe 19.11. klo 8.30–15.30 kaikille avoin 
Ke 24.11. klo 12.30–19.00 kaikille avoin 
 
Velkualla rokotukset ajanvarauksella ma-ke 
puh 040 9000 864 
 
Lääkäri Kummelissa 22.11.21 ja 29.11.21 
 
Ajanvaraus numerosta 040 9000 864 
 
 

YLEISÖTILAISUUS 

 
Tervetuloa kuulemaan uudenlaisesta 
lähijakelupistekonseptista ja sen 
mahdollistamista lisäpalveluista! 
 
Yleisötilaisuus keskiviikkona 24.11.2021 klo 
17.30.-19.30 Velkualla Sinervon talolla 
(Sauniementie 5, Velkua) 
 
Kuntalainen, vapaa-ajan asukas, paikallinen 
yrittäjä tai yhdistystoimija – tervetuloa 
tutustumaan lähijakelupistekonseptiin ja 
keskustelemaan ajankohtaisista 
palvelutarpeista. 
 
Yleisötilaisuuden tarkoituksena on kuulla, 
millaisia logistiikkaan ja pakettipalveluihin 

http://www.naantali.fi/sahkoinen-asiointi
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liittyviä toiveita Naantalin saaristoisilla haja-
asutusalueilla on tällä hetkellä. Myöhemmin 
tänä vuonna tehdään sähköinen kysely, jonka 
avulla selvitetään tarkemmin muun muassa 
tässä tilaisuudessa esiin nousseita 
kysymyksiä.  
 
Alustava ohjelma: 
Lähijakelupistekonseptin ja hankkeen esittely  
Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen 
liitto 
Työpaja-osio kahvitarjoilun merkeissä 
Keskustelua ja tilaisuuden yhteenveto 
 
Mukana keskustelemassa ovat Naantalin 
kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-
Kylänpää sekä elinkeinoasiamies Lassi 
Rosala.  
Tilaisuus järjestetään terveysturvallisuuteen 
liittyvät määräykset huomioiden 
 
Tilaisuuden järjestävät Naantalin kaupunki 
sekä Valonia ja se osa Lähijakelupisteiden 
esiselvitys- ja kokeiluhanketta 2021–2022. 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
Unionin Maaseuturahastosta, osana 
kansallista Leader-ohjelmaa. Hankkeella 
pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin 
tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden 
kehittämiseksi sekä kansalliset ja 
kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen 
leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan 
palveluita kehittämällä. Lisätietoja osoitteesta: 
www.valonia.fi/lähijakelu_naantali   
 
Tiedustelut:  
Paula Väisänen, kestävän liikkumisen 
asiantuntija  
Valonia/Varsinais-Suomen liitto 
044 907 5986 | paula.vaisanen@valonia.fi 

 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi  

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 
liikkuvanaantali.fi  

Ma 1.11. Kokoontuminen klo 18.00 Haijaisten 
toimintakeskukselle, Suutarintie 5. 
Yhteiskävely lähtee Silmu-reitille. 

Ma 22.11. Kokoontuminen klo 18.00 
Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2.  
Kävely suuntaa Kepuisten metsään. 
 
Ma 13.12. Kokoontuminen kello 18.00 
Virventien parkkipaikalla. Yhteiskävely lähtee 
Kultarannan kurun reitistölle. 
  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 15.00–16.00 Merimaskun 
koulun liikuntasalissa, Iskolantie 9.  
Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
  
Rymättylän voimaa ja tasapainoa -ryhmä 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 15.30–

16.15 Rymättylän koulun liikuntasalissa, 

Piimätie 1. Ohjaus Riina Nummelin. 

Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 

(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 

ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautuminen 

liikkuvanaantali.fi 

 
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa   
Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00 
Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. 
Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja 
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Tuolijumpan viimeinen kerta on 7.12.2021. 
Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia.    
 
Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 
Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 
Raision Ulpukkaan maanantaisin 30.8.-
13.12.2021  
 

http://www.valonia.fi/lähijakelu_naantali
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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Linja-auton aikataulu   

• 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.   
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä tai Ulpukan 
ollessa suljettuna.  
Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain 
huoltajan seurassa.  
  
LAPSET JA NUORET SYKSY 2021 
Lasten ja nuorten kaikki toiminnat löytyvät 
sivulta naantali.fi/sunharrastus. Toimintoja 
päivitetään sinne säännöllisesti ja sieltä 
löytyvät ilmoittautumislinkit toimintoihin. 
 
Uusina toimintoina marraskuussa alkavat 
Kädentaidot- ryhmä Rymättylän koululla, 
Musakerho 1.–2.-luokkalaisille Merimaskun 
koululla,  
Mediakerho – alakoululaisille tuleville 
tubettajille ja striimaajille sekä  
Esports-kerho yläkoululaisille. 
 
Trampoliini-kurssi 8–12-vuotiaille 
naantalilaisille maanantaisin klo 15.30–16.30 
Trampolin Parkissa Turussa 1.11.–22.11. (4 
kertaa). Hinta 25 €. Kuljetus järjestetään 
Rymättylästä, Merimaskusta ja Teersalon 
rannasta, mikäli lähtijöitä on vähintään 3 
kyseisestä paikasta. 

 
SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 
liikuntaa.  
Soveltavan liikunnan ryhmissä oma, 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa. Lisätietoa soveltavan 
liikunnan ryhmistä sekä tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista 
verkkosivuilta naantali.fi/soveltavaliikunta tai 
soveltavan liikunnan ohjaajalta 
marika.lineri@naantali.fi, p. 040 6837 454. 
 
 

YSTÄVÄPIIRI 

 
Ystäväpiiri kokoontuu. 
Paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5. 
 
Klo 11.30-13.00; 16.11. ja 14.12. 
 
Näihin voi tulla muutoksia koronan 
vuoksi. 
Kokoontumiset toteutetaan koronaohjeita 
noudattaen.   
 
 
 

 
 

VELKUA VOLLEY 

 
Lentopalloa Velkuan koululla 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 
Rentoa lentopalloa aikuisille keskiviikkoisin 
klo 18.15 ja sunnuntaisin klo 17.15 alkaen. 
Myös uudet pelaajat tervetuloa!   
Pelipaikkana uuden Velkuan koulun sali 
Palvassa. Jos haluat liittyä lentopallon 
viestintärinkiin, voit laittaa sähköpostia 
johanna.antila@velkua.fi tai 
soita/tekstaa/WhatsApp 050 573 9332. 
Löydät Velkua Volleyn myös Nimenhuudosta 
ja Instagramista.  
 
 
 

 
PRO SINERVO 

 
Kahvakuula tiistaisin klo 18.00 Sinervon 
talolla. 
 
Joulun avaus 27.11. Sinervolla, myyjäiset. 
Tule myymään tuotteitasi. Buffetissa 
riisipuuroa ja rusinasoppaa. 
 
Kuntohuone Sinervolla on käytössä. 
Huomioithan hygieniamääräykset. 
 
Mikäli sinulla on Sinervon avain 
kuntohuoneessa käyntiä varten etkä enää 
tarvitse sitä, palauta avain palvelupisteeseen. 
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Jos olet maksanut pantin avaimesta, ilmoita 
tilinumero johon rahat voi palauttaa. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden 
koronarajoitukset ja voivat peruuntua jos  
rajoituksia kiristetään. 
 
Lue lisää tapahtumista www.prosinervo.com 
tai www.facebook.com/Sinervontalo 
 
 
 
 
 
 

VELKUAN MARTTAYHDISTYS 

 
Suosituimmat sovellukset haltuun- 
marttatapahtuma 
 
Kaipaatko apua kännykän sovellusten 
käyttöön esim. WhatsApp, Facebook tai 
erilaisten etäyhteysohjelmien käyttöön esim. 
Teams, Zoom? Tule oppimaan yhdessä 
marttojen kanssa Sinervolle su 7.11. klo 12 
alkaen. Ota oma laite mukaan. 
Ladataan samalla Martat-sovellus, jolla saat 
maailman parhaat kotitalousneuvonnan 
sisällöt maksutta puhelimeesi. Jos sinulla on 
erityisiä toiveita tai kysyttävää tapahtumasta, 
ota yhteyttä p. 040 709 4051/Anri 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
 
Tervetuloa! 
 
Muista seurata Velkuan Marttojen facebook-
sivuja  
https://www.facebook.com/velkuanmartat/ tai 
@velkuanmartat, sieltä löydät ajankohtaisia 
lisätietoja kaikista tapahtumistamme! 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
Livonsaaren Seurantalolla 25.11.2021 klo 
18.30 Toivevirsien ilta.  
Järjestäjänä seurakunta. 
Kahvitarjoilu. 
 
12.12.2021 klo 13 koko perheen joulujuhla 
 
16.12.2021 klo 19 joulukonsertti Sydämeni 
joulu, Janiina Lehtonen, Ville Mäkimattila ja 

Jussi Lammela. Liput 20 €, sisältää 
väliaikakahvin. 
Lippuja voi jo varata Leenalta 0400 527 657 
 
19.12.2021 klo 17 Kauneimmat joululaulut 
Järjestäjänä seurakunta. 
Glögitarjoilu. 
 
www.livonsaari.fi 
 
 

 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUAN YHDISTYS RY 

 
Jumpat jatkuvat Lemun urheilutalolla 
tiistaisin klo 10, Bocciaa pelataan jumpan 
jälkeen sekä perjantaisin klo 14-16 Askaisten 
koululla.  
 
Kuntosalivuorot Lemussa maanantaisin klo 
10 ja Askaisten koululla maanantaisin ja 
torstaisin klo 11. Kokoontumisista ilmoitetaan 
lehdissä ja kotisivulla.   
 
Keilailua torstaisin ja maanantaisin alkaen 
klo 11 Raision keilahallissa 
 
Vuosikokous marraskuussa Lemun 
Urheilutalolla. 
 
Joulujuhla 8.12. Louhisaaren kahvilassa 
klo 14. 
 
Ukkojen ja akkojen liikuntatuokiot 
torstaisin klo 15-16 Kuparivuoren urheilutalo 
 
Yhdistyksellä erilaisia matkoja teatteriin ja 
kylpylään, kysy näistä Lahjalta 0400 695 525. 
 
Nämä toteutuvat jollei koronarajoitukset 
kiristy. 
Tarkista omilta sivuilta toteutuvatko 
syksyn aikana.  
 
Lue lisää: 
www.eläkeliitto.fi/yhdistykset/Lemu-Askainen-
Velkua 
 
 

http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/Sinervontalo
https://www.facebook.com/velkuanmartat/
http://www.livonsaari.fi/
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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 
 
 
 
 
 

MUISTA LUKEA NASTA 

 
Nasta on Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti, joka jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO     
joulukuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.11.2021, 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

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
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
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Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 
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