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HELMIKUU 2020 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitaja tiedottaa; 
 
Lääkäripäivät Velkualla 28.1., 25.2., 24.3., 
21.4., ja 19.5.2020 
 
Ajanvaraus Velkualle ja Naantaliin 
terveydenhoitaja Annu Laavainen              
040 9000864 
Laboratorio Velkualla keskiviikkoisin klo 8-10 
Terveydenhoitaja ma, ke, pe Velkualla,          
ti ja to Naantalin vastaanotolla. 

 
 

KUMMELI 

 
Kampaaja Maritta Latva Kummelissa 
keskiviikkona 11.3.2020 

Ajanvaraus puh. 044 2534 053.   

 

NAANTALIN KAUPUNGIN 
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA 
YHTEISÖILLE 

 
Avustukset ovat haettavina tiistaina 
31.3.2020 klo 15.00 mennessä. 
 
Avustuksia anotaan pääsääntöisesti 
sähköisesti kaupungin verkkosivuilta os.  
www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus 
tai kohdeavustusanomus.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kunkin toimialan verkkosivuilla (os. 
www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-
paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset)  
on myös lisätietoja avustusten käsittelystä ja 
toimielinten avustusohjesäännöt. Anomukset 
toimitetaan liitteineen määräaikaan 
mennessä os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, 
PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: 
Käsityöläiskatu 2). 
 
Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja 
yhdistyksille seuraavat toimielimet: 
 

- kaupunginhallitus paikallisille 
yleishyödyllisille yhdistyksille, 
lisätietoja puh. 044 733 4671 
 

- sosiaali- ja terveyslautakunta 
terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tukemiseen, 
lisätietoja puh. 434 5235 

 
- saaristolautakunta saaristo- ja 

maaseutualueen tapahtumiin ja 
toiminnan kehittämiseen, 
lisätietoja puh. 040 900 0866,       

tiina.rinne-kylanpaa(at)naantali.fi 
 
Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja 
yhdistyksille: 
 

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä 
kulttuuritoiminnan tukemiseen, 
lisätietoja puh. 434 5231 ja 434 5381  
 

- ympäristö- ja rakennuslautakunta 
ympäristönsuojelun hyväksi 
toimiville yhdistyksille ja säätiöille, 
lisätietoja puh. 044 733 4618 tai 
040 482 4340 

 
 

http://www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
myöntämä valmennusapuraha on 
haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. 
Valmennusapurahaa myönnetään yhteensä 
kolmelle nuorelle, kahdelle alle 20-
vuotiaalle ja yhdelle 20-29-vuotiaalle 
naantalilaiselle urheilijalle. Apurahan 
anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja 
perusteltu hakemus, joka toimitetaan os. 
Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 
Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). 
Kuoreen merkintä ”valmennusapuraha”. 
 
Vuoden 2020 yksityistieavustusten 
hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun 
aikana. 
Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun 
loppuun mennessä. 
 

 

NAANTALIN OPISTO 

 
LUONTOJOOGA 
Tiistaisin 14.4.-26.5. klo 17-18.30, Sinervon 
talo. Kurssin opettajana joogan ohjaaja 
Janette Karsikas. Kurssimaksu 28 €. 
Tervetuloa lempeän joogaharjoituksen pariin 
luonnon keskelle. Annamme luonnon ja 
joogaliikkeiden rentouttaa, vahvistaa ja hoitaa 
meitä. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
joogasta. Sopii miehille ja naisille.               
Ota mukaasi jumppa-alusta tai retki-
/makuualusta, lämmin sään mukainen 
vaatetus, filtti/huopa. Sateen sattuessa 
joogaamme sisällä Sinervon talolla. 
 
Syksyllä alkanut FLOW JOOGA kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin Livonsaaren 
seurantalolla. 
 
YHDESSÄ TEHDEN 
Lauantaisin 25.1., 29.2., 28.3. ja 25.4. klo 
10-12.15. Kurssin opettajana TaM, kuvataide- 
ja draamaopettaja Iida Santalahti. 
Kurssimaksu 25 €/osallistuja, sisältää 
materiaalit.                                                                         
Lapsen ja aikuisen yhteiselle taidekurssille 
voit osallistua oman vanhemman, 
isovanhemman tai vaikkapa kummin kanssa. 
Tutustumme erityisesti kuva- ja 
sanataiteeseen itse ja yhdessä tehden: 
kokeillen, kuvitellen, kuunnellen, huvitellen, 
runoillen, improvisoiden - niin käsillä tehden 
kuin digitaalisesti. Lapselle (6-12 -vuotias) 

 ja aikuiselle tehdään kummallekin 
erikseen ilmoittautuminen.  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Naantalin opisto: 
www.naantali.fi/opisto tai puh. 044 7334 651. 
Toimistomme avoinna ma-to klo 9-15. 

 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
LUUTAPALLOTURNAUS 
yhteisvastuun hyväksi Rymättylän koulun 
kentällä sunnuntaina 9.2. 2020 klo 14.00. 
Joukkueiden ilmoittautuminen Maijalle 
viimeistään 6.2.2020. 
Tule kisaamaan tai kannustamaan!  
Lisätiedot Hannele Keskitalo p. 040 1308 384 
tai Maija Puolakanaho p. 0400 638 398. 
Tilaisuudessa kanttiini, josta voi ostaa kahvia, 
mehua yms. Kaikki kertyneet tulot 
yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa! 

 
 
LAPSET JA NUORET 
 
Liikunta- harrastekerhot toimivat kouluilla. 
Lisätiedot liikuvanaantali.fi 
  
Ponipäivä Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 18.4.2020 kello 10-17. 
Hinta 35 € (sisältää toiminnat, lounaan ja 
välipalan). Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi  
 
Tanssitunnit alakouluikäisille Rymättylän 
koululla tiistaisin klo 13.30-14.15. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Nikkarikerho 3.-6.-luokkalaisille torstaisin klo 
14.20-15.50 Rymättylän koulun teknisen työn 
luokassa 6.2.-2.4. välisenä aikana. 
Kerholaiset suunnittelevat ja tekevät erilaisia 
puuesineitä. Kurssin hinta on 10 €, maksimi 
osallistujamäärä 10. Ohjaajana toimii Hannu 
Heinonen. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kepparikerho torstaisin klo 17.15-18 
Rymättylän koulun liikuntasalissa 27.2.-16.4. 
Kepparikerhossa suunnitellaan ja toteutetaan 
erilaisia este- ja hyppyratoja. Ota oma 
keppihevonen mukaan ja tule liikkumaan. 

http://www.naantali.fi/opisto
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Kerhon hinta on 10 € ja ohjaajana toimii     
Tia-Maria Lineri. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi  
 
Junnutieteilijät 2.-6.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 14-14.50 Merimaskun 
koulussa 24.2.-27.4. Junnutieteilijät tutustuvat 
erilaisten askartelujen kautta fysiikan ja 
matematiikan maailmaan. Aiheina mm. kitka, 
tasapaino ja sähkö. Kerhon hinta on 10 € ja 
maksimi osallistujamäärä on 12. Kerhoa 
ohjaa Tatjana Krushynska. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
Nuorten kuukausiturnaukset keväällä 2020 
Voit osallistua yhteen tai useampaan 
turnaukseen kevään aikana. Kustakin 
turnauksesta palkitaan voittaja/sarja sekä 
tämän lisäksi palkitaan kaikkein parhaiten 
turnaussarjassa ansioitunut, fair play -
pelaajat ja aktiivisimmin osallistunut peluri. 
Sarjat: junioreiden sarja alakouluikäisille ja 
nuorten sarja yläkouluikäisille. 
Turnausohjelmat: 
Maaliskuu: vr-lasiturnaus Monitoimitalolla 
(Ripikatu) maanantaisin 9., 16. ja 23.3. klo 
14–16.30 välillä. Huhtikuu: Wii-turnaus 
Monitoimitalolla maanantaisin 20. ja 27.4. klo 
14–16.30 välillä. 
Toukokuussa pöytätennis, kesäkuussa sup-
lautailu ja heinäkuussa frisbeegolf (lisätiedot 
huhtikuun aikana liikkuvanaantali.fi ja 
naantali.fi/nuoret 
 
Harrastepalloilu 3.-6.luokkalaisille  
Tiistaisin 4.2.-28.4. klo 15-16 Suopellon 
koulun liikuntasali Rimpikuja 4, Naantali. 
Huom! Kulku Suopellon koulun takapihalta. 
Harrastepalloilu on tarkoitettu lapsille, joilla on 
vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen kanssa 
tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi isommassa 
ryhmässä harrastaminen voi tuottaa 
haasteita. Pelataan erilaisia pallopelejä esim. 
sählyä, jalkkista ja ryhmän toiveet 
huomioiden. Kaikki pääsevät pelaamaan! 
Varusteina vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarusteet, juomapullo, oma maila 
ja lasit. Mailan ja lasit saa myös lainata 
paikan päällä. Ryhmä toteutetaan 
pienryhmänä max.12 lasta. Ohjaajia on aina 
kaksi mukana ryhmässä. Ryhmä on 
maksuton. Ilmoittautuminen 
liikkuvanaantali.fi. Lisätietoja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi 
 

Lumen tullessa soveltavaa alppihiihtoa 
Hirvensalossa maanantaisin klo 18.00-
19.00 
Iloski ry järjestää soveltavaa alppihiihtoa 
maanantaisin klo 18.00-19.00. Välineiden 
sovitus alkaa vuokraamolla klo 17.30 alkaen. 
Aloitus yhdessä vuokraamon edestä.  
Yhteystiedot Elina Vermola puh. 050 3200 
520 tai Jaana Engblom puh. 044 062 9674 
 
 

 
 
 
 
Soveltavan ”Menoa muksuille” –
tapahtuma erityislapsille perheineen  

Aika: sunnuntaina 29.3.2020 klo 15.00–16.30 
Paikka: Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2, Naantali) 
Oma aikuinen avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa tekemistä 
muun muassa temppurata ja pelejä.    
Toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. 
Tapahtuma on maksuton, eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua etukäteen.                   
Järjestäjänä Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut, Liikuntaseura Naantali (LiiNa) 
ja Raision kaupungin liikuntapalvelut. 
Lisätietoja: soveltavan liikunnan ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi,          
040 683 7454 

 

 

 
Koululaisten talviloma 2020 
 
ma 17.2 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ma ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi


 4 

Jäädisko koko perheelle klo 13–14.45 
Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja 
Merimaskusta järjestetään kuljetus. Muista 
ilmoittautua, katso tarkemmat tiedot: 
liikkuvanaantali.fi.  
 
ti 18.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä 
koululaisille klo 12–14 Rymättylän koulun 
liikuntasalissa. Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa. 
Pelejä ja leikkejä koululaisille klo 12–14 
Maijamäen liikuntahallissa. 
ke 19.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Temppuilua, jättitrampoliini, pelejä ja 
leikkejä klo 12–14.30 Maijamäen 
tatamisalissa. Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa. 
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 12–14 
Rymättylän koulun pihalla. Säävaraus. 
Ohjelmassa pulkkamäki ja makkaranpaistoa. 
Mikäli ei ole lunta, järjestetään Rymättylän 
liikuntasalissa toimintaa. Lisätiedot: 
liikkuvanaantali.fi.  
 
to 20.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta.  
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 11.30–
14 Suovuoren puistossa, Suopellon koulun 
takana. Säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki, 
hiihtoa ja makkaranpaistoa. Mikäli ei ole 
lunta, järjestetään Suopellon koulun salissa 
temppurata klo 12–14. Seuraa ilmoittelua 
Liikkuva Naantali -Facebook-sivuilla sekä 
verkkosivuilla. 
Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle 
Turkuun torstaina 20.2. Retki on maksuton ja 
se on tarkoitettu 11–17-vuotiaille 
naantalilaisille nuorille. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset 9.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 
Lisätiedot: naantali.fi/nuoriso 
 

pe 21.2.   
Laskettelureissu Sappeelle.                  
Lähtö Rymättylän keskustasta Salen edestä 
(Vanhatie) klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 
7.45 ja Naantalin keskustasta 
(Käsityöläiskatu 8) 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 
12 € alle 6-v. 
Yökahvila Monnarilla (Ripikatu 6) 21.2. klo 
18–23. Perjantai-illan yhdessä oloa 7.lk.–17-
vuotialle nuorille. Teemana talviloma special. 

 
Hiihtolomalla Tunneseikkailu-leiri  
1.–4.-luokkalaisille  
Aika: maanantai-tiistai 17.–18.2. klo 9.00-
16.00.  
Paikka: Perhehuvila Kuin koti ja miljöö 
(Linnavuoren yhdystie 2). Toiminta 
toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. 
Hinta: naantalilaisille 45 € ja 
ulkopaikkakuntalaiset 65 €.                     
Huom! Verkkokaupassa omat linkit 
naantalilaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. 
Lisätietoja liikkuvanaantali.fi ja soveltavan 
liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi,           
040 683 7454. 
 
 
KEVÄÄN MAKSUTTOMAT 
UIMAKULJETUKSET 
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. 
 
 

https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2020 
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. 

 
AIKUISTEN TOIMINNAT KEVÄT 2020 
 
Päiväliikunta Suosittu päiväliikunnalla 
pirteäksi -ryhmä aloittaa viikolla 9! Toimintaa 
on torstaisin 27.2.–14.5. klo 11–12 Naantalin 
eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu 
yli 40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät 
ulkoilusta. Hinta 20 €. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
Ystävänpäivätanssit pe 14.2. klo 13–14.30 
Urheilutalolla. 
 
Liikunnalliset ystävätreffit pe 14.2. klo 10–
12 Apteekkisydän-apteekissa.                    
Mm. kehonkoostumusmittauksia ja tietoa 
terveydestä 
 
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 soveltavan liikunnan 
toimintoihin verkkokauppa.naantali.fi, 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. Kurssimaksut ovat 

henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle 
henkilölle. Mikäli ilmoittautumisessa on 
haasteita, ole yhteydessä soveltavan 
liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi,           
040 683 7454.  

 
Loppukevään ja kesän soveltavan liikunnan 
toiminnot päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuille.  
 

Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille 
ja valmentajille 
Naantalin kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, 
EM- tai MM-mitaleita vuonna 2019 voittaneet 
naantalilaiset urheilijat (nuoret, aikuiset, 
veteraanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) ja 
valmentajat yhteiseen kahvitilaisuuteen 
torstaina 11.6.2020 klo 18.00 Naantalin 
kaupungintalolle. 
Huomioitavaa on, että urheilijan tai 
valmentajan ei tarvitse edustaa naantalilaista 
urheiluseuraa, riittää, että henkilö on 
naantalilainen (kotipaikka Naantali 1.1.2019). 
Lisäksi edellytyksenä on, että urheilija tai 
valmentaja edustaa sellaista seuraa tai 
lajiliittoa, jotka ovat SLU:n jäsenjärjestöjä. 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 
18.5.2020 mennessä osoitteessa 
liikkuvanaantali.fi. Mahdolliset tiedustelut 
kahvitilaisuudesta puh. 0400 638 398. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan 
urheilijan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, 
laji, seuraa ja millaisesta saavutuksesta on 
kyse. 
 
Tervetuloa! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tervetuloa nuokkarille 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ke klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ke klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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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 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
 
Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle 
Turkuun torstaina 20.2. Retki on maksuton, ja 
se on tarkoitettu 11–17-vuotiaille 
naantalilaisille nuorille. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset 9.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 
Lisätiedot: naantali.fi/nuoriso 
 
Opi ukulele soiton alkeet helposti ja 
mukavasti – ilman yksin opettelun 
vaikeutta!  
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock, heavy 
metal. Oma ukulele mukaan. Kurssi on 
maksuton ja se järjestetään joka torstai 20.2.-
9.4.2020 klo 18-19 Karvetin monitoimitalolla. 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
naantalilaisille 10-18-vuotiaille nuorille. 
Kurssille otetaan 12 ensin ilmoittautunutta. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 
Ilmoittautumiset 19.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi  
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 

 
 
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 3.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 

 

 
 

 

 

  
 
Ystäväpiirin kokoontumiset Kummelissa 
keskiviikkona klo 12.30 kevätkaudella 2020:                    
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,  
 
Livonsaaressa tammikuussa keppijumppaa, 
helmikuussa kahvakuulaa, maaliskuussa 
kuntopiiriä ja huhtikuussa tabata-treeniä klo 
18.00 maksu 2 €/kerta.  
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 

http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUA YHDISTYS 

 
KK-kahvit tiistaina 4.2. klo 12.00 Lemun 

Urheilutalolla, samalla voit maksaa 

jäsenmaksun ja saat jäsenkirjeen.   

Jonas Karlsson LähiTapiolasta tulee 

kertomaan vakuutuksista. 

Eläkeliiton 50-vuotisjuhla 26.2. Juhlaa 

seurataan televisiolähetyksessä Askaisten 

Työväentalolla. Kahvit tarjoillaan klo 13.00 

alkaen, lähetys klo 14.00-16.00 

TERVETULOA 

LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
ELAKELIITTO.FI/YHDISTYKSET/ 
LEMU-ASKAINEN-VELKUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELKUAN MARTTAYHDISTYS RY 

 
VUOSIKOKOUSKUTSU  
 
Velkuan Marttayhdistys ry:n vuosikokous 
pidetään sunnuntaina 16.2.2020 klo 15.30. 
Kokouspaikka on Sinervon talo, 
Sauniementie 5, 21195 Velkua.  
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n 
määräämät asiat sekä yhdistyksen uusien 
säätöjen hyväksyminen. Esityslista jaetaan 
kokouksessa. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 
 

Velkuan Marttayhdistys ry:n hallitus 

 

 

 

NUOTTASILAKKAMARKKINAT 2020 

 
La 29.2.2020 klo 10.00 -15.00  
 
Nuottasilakkamarkkinat Röölän rannassa. 
Myyntipaikkojen varaukset puh. 040-5786 
323/ Martti Jaanto. 
Hinta alkaen 20 € myyntipaikka, suuremmat 
myyntipaikat erillisen sopimuksen mukaan. 
Nyt mahdollisuus myös sisäpaikkoihin. 
 
Järj. Lions Club Rymättylä-Merimasku ry  
              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   
maaliskuun tiedotteeseen tulee toimittaa 
palvelupisteeseen viimeistään 15.2.2020, 

Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

 

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. 

mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
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