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HELMIKUU 2021 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Lääkäri Kummelissa 11.2., 1.3. ja 25.3. 
Ajanvaraus 040 9000 864/ terveydenhoitaja 
 
11.1.21 alkaen terveydenhoitaja Velkualla 
ma,ti,ke. Torstaina tavoitettavissa 
Naantalista. 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
LUUTAPALLOTURNAUS 
yhteisvastuun hyväksi Rymättylän koulun 
kentällä on siirretty keväämmälle 
koronarajoitusten vuoksi. 
 
Ilmoitamme uuden päivämäärän maaliskuun 
tiedotteessa. 
 
UIMAKULJETUKSET 
Maksuttomat uimakuljetukset uintikeskus 
Ulpukkaan maanantaisin 25.1. 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 

 

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 

Talvilomaksi toimintaa – on mistä valita! 

Talvilomatoimintoihin ilmoittaudutaan 
etukäteen osoitteessa 
www.naantali.fi/talviloma 17.2.2021 
mennessä. Seuraathan sivua myös ennen 
toiminnan alkamista. Päivitämme sinne 
tiedot mahdollisista muutoksista.  

Maanantai 22.2.                                 
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista       
klo 9.00- 12.00. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

Manga-sarjakuvakurssi (2 pvä)                
ma 22. – ti 23.2. klo 10–12 Maijamäen koulun 

http://www.naantali.fi/talviloma
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kuvaamataitoluokassa, Kristofferinkatu 1,     
4. krs. Kurssi on suunnattu 9-vuotiaille (3 lk), 
ja sitä vanhemmille. Kurssilla perehdytään 
manga-sarjakuvan ilmaisuun ja 
kuvakerrontaan sekä harjoitellaan mangan 
piirtämistä. Hinta 20 €, sisältää materiaalit. 

Eläinteatteri-kurssi 3.–6.-luokkalaisille (2 

pvä) ma 22. – ti 23.2. klo 8.30–13 Lietsalan 

koulun liikuntasalissa, Tiilenkantajantie 4. 

Kurssilla tutustutaan eläinteatterin 

perusteisiin. Miten koira kohdataan ja miten 

sen kanssa toimitaan sekä tehdään 

teatteriharjoitteita. Suunnittelemme ja 

kuvaamme eläinteatterikohtauksen/videon. 

Videon teossa on monenlaisia tehtäviä, joten 

jokaiselle löytyy sopivaa puuhaa. Mukana 

koiranäyttelijät Piika ja/tai Luci. Kurssin hinta 

on 30 €. Kurssipäivinä on puolen tunnin 

evästauko, joten omat eväät mukaan. Ei omia 

lemmikkieläimiä mukaan. 

Jäädisko klo 13.00–14.45 koko perheelle 
Kuparivuori-hallissa. Tapahtuma sopii myös 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
(tarvittaessa oma avustaja mukaan). 
Rymättylästä ja Merimaskusta järjestetään 
kuljetus. Muista ilmoittautua tarvittaessa 
myös kuljetuksiin. 

Tiistai 23.2.                                        
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista      
klo 9.00- 12.00. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00-14.00. 
Teljentien kentälle ja lähimaastoon tuodaan 
erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, jotka kutsuvat 
seikkailuun. Koululaisten ja perheiden 
tapahtumassa ajanvietettä, joka valikoituu 
vallitsevan sään mukaan. Tapahtuma sopii 
myös henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
(tarvittaessa oma avustaja mukaan). 
Tapahtumaan on pystytetty nuotio grillausta 
varten. Pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa 
omat eväät mukaasi.  

Keskiviikko 24.2.                                
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista      
klo 9.00- 12.00. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

Nukketeatterikurssi 1.–3.-luokkalaisille (3 
pvä) ke24.– pe 26.2. klo 10–12 Maijamäen 
koulun kuvaamataitoluokassa, 
Kristofferinkatu 1, 4. krs.                       
Kurssin hinta on 20 €.                                                                       
1. päivä: Tutustutaan käsinukketekniikkaan. 
Kokeillaan erilaisia käsinukkeja ja luodaan 
niille taustatarinoita. Tehdään omat 
sorminuket ja niillä pieniä (videoitavia) 
esittelyjä.                                                        
2. päivä: Tutustutaan varjoteatteriin. 
Kokeillaan erilaisia lamppuja, esineitä ja 
varjonukkeja. Tehdään omat varjonuket ja 
niillä kokeiluja. Yhdistetään musiikkia 
varjoihin ja taltioidaan musiikkivideot.             
3. päivä: Tutustutaan käsikirjoittamiseen ja 
paperiteatteriin. Tehdään omat 
paperiteatterinuket ja niillä pieniä 
käsikirjoitettuja esityksiä. Kuvataan esitykset.  

Nukketeatterikurssi 4.–6.-luokkalaisille (3 
pvä) ke 24.– pe 26.2. klo 12.30–14.30 
Maijamäen koulun kuvaamataitoluokassa, 
Kristofferinkatu 1, 4. krs.                        
Kurssin hinta on 20 €.                                    
1. päivä: Tutustutaan käsinukketekniikkaan. 
Kokeillaan erilaisia käsinukkeja ja luodaan 
niille taustatarinoita. Tehdään omat 
sorminuket. Tutustutaan varjoteatteriin. 
Tehdään omat varjonuket ja niillä kokeiluja.  
2. päivä: Tutustutaan pöytäteatteri-
nukketekniikkaan. Kokeillaan erilaisia 
pöytänukkeja ja yhdessä nuketusta. 
Rakennetaan omat pöytänuket osittain 
kierrätysmateriaaleista. HUOM! Osallistujan 
pitää tuoda mukanaan puhdas (pariton) 
villasukka, lapanen tai tavallinen sukka sekä 
käytetty lyijy- tai puuvärikynä (pituus enintään 
15 cm).                                                            
3. päivä Viimeistellään pöytänuket. Tehdään 
nuketusharjoituksia. Tutustutaan 
käsikirjoittamiseen. Tehdään pöytänukeilla 
pieniä käsikirjoitettuja esityksiä.  

Ohjaaja tuo työpajojen muut materiaalit 
mukanaan.  

Ulkoilutapahtuma koko perheelle 
Rymättylän koulun pihalla klo 12.00–14.00, 
säävaraus. Tapahtumassa mukana 
sporttikärry ja mahdollisuus 
makkaranpaistoon, joten omat eväät mukaan.  
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Torstai 25.2.                                       
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista      
klo 9.00–12.00 Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

Eläinteatterikurssi 3.-6.-luokkalaisille (2 
pvä) to 25.–pe 26.2. klo 10–14.30 Rymättylän 
Teatterissa, Vanha Ahteentaantie 4.    
Kurssilla tutustutaan eläinteatterin 
perusteisiin. Miten koira kohdataan ja miten 
sen kanssa toimitaan sekä tehdään 
teatteriharjoitteita. Suunnittelemme ja 
kuvaamme eläinteatterikohtauksen /videon. 
Videon teossa on monenlaisia tehtäviä, joten 
jokaiselle löytyy sopivaa puuhaa. Mukana 
koiranäyttelijät Piika ja/tai Luci. Kurssin hinta 
on 30 €. Kurssin aikana on puolen tunnin 
evästauko, joten omat eväät mukaan. Ei omia 
lemmikkieläimiä mukaan. 

Sirkuspäivät 3.-6.-luokkalaisille (2 pvä) to 
25.-pe 26.2. klo 10-14 Kuparivuoren 
koulussa. Tutustutaan sirkuksen maailmaan 
erilaisten välineiden ja temppujen kautta. 
Omat eväät mukaan. Hinta 20 €. 

Koko perheen ulkoilutapahtuma 
Suovuoren puistossa (Suopellon koulun 
takana) klo 11.30–14.00, säävaraus. 
Tapahtumassa mukana sporttikärry ja 
mahdollisuus makkaranpaistoon, joten omat 
eväät mukaan. Tapahtuma sopii myös 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
(tarvittaessa oma avustaja mukaan).  

Perjantai 26.2.                      
Laskettelureissu Sappeelle                  
Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, 
Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin linja-
autoasemalta 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 alle 6-v 12 €.   

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 

Soveltava liikuntakerho 1.-4-luokkalaisille 
Aika: Keskiviikkoisin 20.1.-5.5.2021 klo 16-
16.45 
Paikka: Kuparivuoren koulu, Kuparivuorentie 
2 
Hinta: Maksuton.                             
Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi  
Vastuuohjaaja: Soveltavan liikunnan ohjaaja. 
Liikuntakerho on tarkoitettu 1.-4.-luokkalaisille 
lapsille, joiden liikunta vamman tai sairauden 
vuoksi vaatii soveltamista tai joilla on 
vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen kanssa 
tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi isommassa 
ryhmässä harrastaminen voi tuottaa 
haasteita. Kerhossa pelataan ja kokeillaan 
monipuolisesti eri liikuntamuotoja.        
Mukana saa tarvittaessa olla oma avustaja. 
Mukaan mahtuu 8 lasta. 

AIKUISET 

Kävelyfutis     
Kävelyfutis on jalkapallon muoto, joka 
soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
esimerkiksi liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi.  
Aika: maanantaisin 14.00-15.00 1.3.-3.5.-
2021  
Paikka: Karvetin tekonurmikenttä,  
Hinta: 20 €/ henkilö.  
Vastuuohjaaja: jalkapallovalmentaja Telmo 
Manninen (VG-62)  
Toiminta toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 
vähintään 8. 
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Ajankohtaista tietoa 
nuorisopalveluilta: 
Seuraa somekanaviamme: 
#nuorinaantali 
 

    
 
ja kaupungin verkkosivuilla 
www.naantali.fi/nuoriso -sivujamme 
Voit ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijöihin: 
sähköpostilla (etunimi.sukunimi@naantali.fi 
tai nuorisopalvelut@naantali.fi), tekstiviestillä 
ja WahtsApilla 
 
Jari Kaulio, nuoriso-ohjaaja 
puh. 044 733 4635  
Kaisa-Lena Rauharinne, nuoriso-ohjaaja 
puh. 050 339 0553 
Reijo Mulari, tilavalvoja 
puh. 044 733 4601 
Riitta Lukkarinen, nuoriso-ohjaaja 
puh. 044 533 4353 
Krista Lampolahti, koulunuorisotyöntekijä 
puh. 040 660 8608  
Veera Päiviö, etsivä nuorisotyöntekijä 
puh. 044 733 4611, etsivat@naantali.fi 
Suvi Valtonen, etsivä nuorisotyöntekijä 
puh. 040 481 4990, etsivat@naantali.fi 
 
 

                    
PRO SINERVO 

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

 

YSTÄVÄPIIRI 

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

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 
   
 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO   
maaliskuun 2021 tiedotteeseen tulee 

toimittaa palvelupisteeseen viimeistään 
15.2.2021, 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. 

http://www.naantali.fi/nuoriso
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:nuorisopalvelut@naantali.fi
mailto:etsivat@naantali.fi
mailto:etsivat@naantali.fi
http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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