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MAALISKUU 2021 
 
 

 
 
Kuntavaalit 2021 
 
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 
18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso 
on kotimaassa 7.– 13.4.2021. 
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat totuttuun 
tapaan kaupungintalo ja K-Supermarket 
Ukko-Pekka sekä Velkuan, Merimaskun ja 
Rymättylän palvelupiste-kirjastot. 
 
Äänestyspaikat ovat vuoden 2019 mukaiset 
kahta muutosta lukuun ottamatta. 
Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 päättämän 
äänestysaluemuutoksen mukaisesti on 
poistunut entisen Luikkio-Soinisen -
äänestysalueen äänestyspaikka Taimon 
koulussa. Alue on yhdistetty Naantali 
pohjoinen -äänestysalueeseen 
äänestyspaikkana Suopellon koulu. 
  
Koronaepidemian edellyttämiin järjestelyihin 
varautumiseksi Velkuan vaalipäivän  
äänestyspaikaksi on päätetty Sinervon talo, 
jossa on paremmat tilat äänestykselle ja  

 
 
 
 
niiden järjestelyille. Muun muassa turvavälien 
säilyttäminen mahdollisessa jonotus-
tilanteessa on helpompi ottaa Sinervon talolla 
huomioon kuin palvelukeskus Kummelin 
kirjastotilassa. 
 
Vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyksen 
erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat 
laitokset/yksiköt ovat terveyskeskuksen 
vuodeosasto, Birgittakoti, Aurinkosäätiön 
palvelutalo, vanhusten palvelukeskus 
Rymättylässä ja palvelukeskus Kummeli 
Velkualla. 
 
Äänioikeus ja äänestäminen 
Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen 
viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä 
henkilö, joka on 
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka 
Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka 
kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. 
päivänä ennen vaalipäivää); tai 
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta 
kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä 
ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut 
yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden 
vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen 
vaalipäivää; tai 
c) EU:n tai Suomessa toimivan 
kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla 
on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 
(51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, 
että hänen tietonsa on talletettu hänen 
pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että 
hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja 
väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 
(52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa 
käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa. 
 
Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai 
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
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kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on 
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 
ennakkoäänestysaikana äänestäjälle 
erikseen ilmoitettuna ajankohtana. 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta 
kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai 
puhelimella viimeistään tiistaina 6.4.2021 
ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin 
keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri 
Hanna Fagerlundille, puh. 044 4171 237. 
Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä 
myös hänen valitsemansa henkilö. 
Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa 
kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin 
kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi. 
 
Omaishoitajan mahdollisuus äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä 
Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan 
kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi myös äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä 
on, että omaishoitajan kotikunta 
äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin 
kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin 
kanssa omaishoitosopimuksen. 
Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava 
keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen 
ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen 
mukaan. 
 
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 
Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunta 
sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, 
21100 Naantali, puhelin 02 434 5111. 
Lautakunnan sihteerinä toimii 
kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 044 
733 4552. 
 
Naantalin kaupungin vuoden 2021 
kuntavaalien ennakkoäänestyksen 7.–
13.4.2021 äänestyspaikat ovat seuraavat: 
 
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 
Naantali 
 7.–9.4.2021 klo 8.00–18.00  
(klo 8.00–9.00 varattu riskiryhmille) 
10.–11.4.2021 klo 10.00–16.00  

(klo 10.00–11.00 varattu riskiryhmille) 
12.–13.4.2021 klo 9.00–20.00   

(klo 19.00–20.00 varattu riskiryhmille) 
 
 

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 
21100 Naantali 
 7.–9.4.2021  klo 10.00–19.00 
10.4.2021  klo 10.00–16.00 
12.–13.4.2021 klo 10.00–19.00 
  
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 
Merimasku 
7.4.2021  klo 9.00–15.00 
8.4.2021  klo 13.00–19.00 
9.4.2021  klo 9.00–15.00 
12.–13.4.2021 klo 13.00–19.00 * 
  
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 
Rymättylä 
 7.4.2021  klo 9.00–15.00 
8.4.2021  klo 13.00–19.00 
9.4.2021  klo 9.00–15.00 
12.–13.4.2021 klo 13.00–19.00 * 
 
*huomio poikkeava aukioloaika 13.4.2021 
  
Velkuan palvelupiste, Kummeli, 
Sauniementie 3, 21195 Velkua 
7.–9.4.2021  klo 9.00–15.00 
12.–13.4.2021 klo 9.00–15.00 
 
Naantalin kaupungin vuoden 2021 
kuntavaalien vaalipäivän 18.4.2021 
äänestyspaikat ovat seuraavat: 
1. Keskusta-Luonnonmaa: Kaupungintalo 
Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 
 
2. Ruona-Viluluoto: Ruonan päiväkoti 
Kurkelankatu 2, 21100 Naantali 
 
3. Karvetti-Tammisto: Karvetin koulu 
Teräskatu 2 A, 21110 Naantali 
 
4. Naantali pohjoinen: Suopellon koulu 
Rimpikuja 4, 21110 Naantali 
 
5. Merimasku: Merimaskun koulu 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
 
6. Rymättylä: Rymättylän kirjasto 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 
7. Velkua: Sinervon talo 
Sauniementie 5, 21195 Velkua 
 
Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja 
jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
äänestäessäsi. 
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TERVEYSPALVELUT 

 
Lääkäri Kummelissa 1.3. ja 25.3. 
 
Koronarokotukset 
Ajankohtaista päivitettyä tietoa ja ohjeet 
ajanvaraukseen löydät Naantali.fi sivuilta. 
Myös Velkualla rokotetaan ajanvarauksella.  
 
Aurinkoista kevättä! 
Terveydenhoitaja Annu Laavainen 
puh. 040 9000 864 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
NUORISOILLAT 
Rymättylä 

Nuokkari sijaitsee Rymättylän koulun 

yhteydessä liikuntasalin vieressä, Piimätie 1, 

Rymättylä 

Tilaa pitävät auki rymättyläläisten seurojen 

vapaaehtoiset aikuiset. 

Nuokkari on avoinna 12–17-vuotiaille 

• pe klo 19–22, lisätietoja Katri Hirvi 

puh. 045 1280810 ja Veera Lehtinen 

puh. 040 0668606 

• joka toinen la klo 19–22, lisätietoja 

Satu Laine puh. 040 7616601 

Nuorisotilalla voit pelata biljardia, Xbox Onea 

ja lautapelejä. Voit myös hengailla kavereiden 

kanssa ja jutustella ohjaajien kanssa. 

 

Livonsaari 

Nuokkari sijaitsee Livonsaaren seurantalolla, 

osoitteessa Velkuantie 987, Livonsaari. 

Nuorisoiltoihin ovat tervetulleita nuoret          

5. luokkalaisista 19-vuotiaisiin asti. 

Nuorisoillat ovat pääsääntöisesti Livonsaaren 

seurantalolla Nuokkarissa. Valvojana toimii 

Nina-Beata Granqvist. Nuorisoilloilla on oma 

Whatsapp-ryhmä, jossa kerrotaan 

erikoistapahtumista. Iltoihin voit saapua oman 

aikataulun mukaan, valvojan ollessa paikalla. 

Pääsääntöisti nuokkari on auki: 

• perjantaisin 16.00–20.00 

• lauantaisin 16.00–20.00 

 
Naantali  
Monnarin kaveri-illat jatkuu! Monnarin 
avoimet illat ja yökahvila ovat kaveri-iltoja, 
joihin ilmoittaudutaan etukäteen. Nuokkari-
illat on rajattu 1,5 h / henkilö tai kaveriporukka 
/ ilta. Voit ilmoittaa pelkästään itsesi tai 
kaveriporukan max 8 henkilöä. Monnari löytyy 
osoitteesta Ripikatu 6, 21110 Naantali. 

Monnari on normaaliaikoina avoinna 
seuraavasti: 

7. lk–17-vuotiaille 

• maanantaina klo 17–21 

• tiistaina klo 17–21  

• sunnuntaina klo 16–21 

• Yökahvila perjantaina klo 18–23 

3.–6.-luokkalaisille 

• tiistaina klo 14–17 

Monnarilla voit pelata mm. biljardia, pingistä, 
pleikka 4:sta ja lautapelejä. Voit myös 
hengailla kavereiden kanssa ja jutustella 
nuorisotyöntekijöiden kanssa.  
 
Koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseen liittyvät toimet vaikuttavat 

myös nuorisotalotoimintaan: 

• max. 10 henkilöä/tila 

• Turvaväli yli 2m 

• Käsi- ja yskimishygienia 

• Maskisuositus 

• Vain terveenä toimintaan 

Ajankohtaista tietoa nuorisopalveluilta: 
Seuraa somekanaviamme: #nuorinaantali 

• Facebook 

• Instagram 

• Snapchat 

• TikTok    

ja kaupungin verkkosivuilla 

www.naantali.fi/nuoriso -sivujamme 

Voit ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijöihin: 

sähköpostilla (etunimi.sukunimi@naantali.fi 

tai nuorisopalvelut@naantali.fi), tekstiviestillä 

ja WahtsApilla 

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:  

• Jari Kaulio, nuoriso-ohjaaja, puh. 044 

733 4635  

• Kaisa-Lena Rauharinne, nuoriso-

ohjaaja, puh. 050 339 0553 

http://www.naantali.fi/nuoriso
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:nuorisopalvelut@naantali.fi
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• Reijo Mulari, tilavalvoja,                 

puh. 044 733 4601 

• Riitta Lukkarinen, nuoriso-ohjaaja, 

puh. 044 533 4353 

• Salla Viita, erityisnuorisotyöntekijä, 

puh. 044 417 1379 

• 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 

 
Aikuiset 
Polar-tsemppiryhmä työikäisille suunnattu 
liikuntaryhmä, joka kokoontuu etänä ja 
yhteyden otot tapahtuvat virtuaalisesti. 
Ryhmä on kuntoilua aloitteleville 
naantalilaisille. Kahden kuukauden mittaisella 
kuntoilujaksolla osallistujat saavat käyttöönsä 
Polar-aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta.                        
Ryhmä aloittaa keskiviikkona 10.3.  
Hinta 20 € 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 

naantali.fi/aikuistenliikunta  

 

HyvinvointiLiike perheille; vanhemmat ja 

5–10-vuotiaat lapset 

Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 
arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja 
aikuisilla ja lapsilla on ylipainoa? 
Perheessänne vietetään paljon aikaa ruudun 
ääressä, ruokailutottumukset ovat hakusessa 
eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. 
Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 
tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 
ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 
liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä 
muiden perheiden kanssa. Ryhmässä 
tehdään ja opitaan yhdessä, koko perheen 
voimin.  
Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 
tarvittaessa lisätietoa, ja terveydenhoitajat 
voivat kannustaa perheitä osallistumaan 
ryhmään. Ryhmä kokoontuu kevään aikana 

kahdeksan (8) kertaa, joka toinen torstai klo 
17.30–19.00, aloitus siirtyy to 4.3. ja 
toimintakevät päättyy 20.5. Vielä on 
mahdollisuus ilmoittautua mukaan. 
Lue lisää naantali.fi/aikuistenliikunta 
 
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                           
Ilmoittautuminen toimintoihin: maksuttomat 
toiminnat sivulla liikkuvanaantali.fi ja 
maksulliset toiminnat 
verkkokauppa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30 

• Karvetti keskiviikkoisin klo 13–14 

• Kultaranta 3.–6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 

• Lietsala tiistaisin klo 14-15 

Kurssit ja muut tapahtumat 

• UUTTA! Toimittajaklubi koululaisille 
alkaa maaliskuussa. Klubi kokoontuu 
viikoittain Teams:ssa. Lisätietoja 
liikkuvanaantali.fi  

mailto:etsivat@naantali.fi
mailto:etsivat@naantali.fi
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• Ponipäivä 17.4. klo 10-17 Sariolan 
elämystallilla. Päivän hinta 35 € 
(sisältää toiminnat, lounaan ja 
välipalan).  

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin klo 
14-15 tatamisalissa yläkouluikäisille 

• 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 

• Kokkikerhot 3.-6.-luokkalaisille 
Merimaskun koululla maanantaisin klo 
15-17 ja tiistaisin klo 14-16. 

• Teatterikerho 3.-6.-luokkalaisille 

Merimaskun koululla tiistaisin klo 

13.00-13.50. Kerhossa tutustutaan 

teatterin tekemiseen. Rohkaistutaan ja 

harjoitellaan esiintymistä leikkien ja 

improvisoiden. Ohjaajana Maikku 

Tuomi. 

• Valokuvauskerho Rymättylän 

koululla 3.-6.-luokkalaisille torstaisin 

klo 13.30-14.30. 

• Kepparikerho alakouluikäisille 

Rymättylän koulun liikuntasalissa 4.2.-

1.4. (8 kertaa) torstaisin klo 17.00-

17.45. Hinta 10 €.               

• Uimakerho 4.–7.-luokkalaisille 

uimataitoisille uintikeskus Ulpukassa 

tiistaisin 6.4.-4.5.2021 (5 kertaa). 

Kerhon hinta on 25 €, sisältää 

sisäänpääsyn, ohjatun uimatuokion, 

vapaata uintia sekä kuljetuksen. 

Kuljetus järjestetään Rymättylästä 

kello 14.20, Velkualta 14.25, 

Merimaskusta 14.40 ja Naantalista 

14.50, mikäli osallistujia riittävästi. 

Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.45. 

           

• Nuorille avoin palloiluvuoro 

(sulkkista ja futista) K13 Karvetin 

koululla torstaisin klo 16-17 

(Teräskatu 2). Vapaa pääsy 

 

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 
Maanantaisin 1.2.-3.5.2021 klo 17.-17.45 
Merimaskun koulu, Iskolantie 9 
Keskiviikkoisin 20.1.-5.5.2021 klo 16-16.45 
Kuparivuoren koulu, Kuparivuorentie 2 
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. 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021           
klo 15.30–16.45.                                        
Paikalla salissa viimeistään klo 15.45.                                                            
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). Hinta: 30 € / hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: Maksuton.                              
Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi 

http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62  

Harrastepalloilussa pelataan erilaisia 
pallopelejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla 
on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit lapsille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021   
klo 13.15–14.00 (5 krt, ei 3.4.) 
2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
13.15–14.00 (5 krt). Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki                        
Hinta: 100 € / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan 
ja varusteet                                       
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta     
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com,   
044 9962 535.                                       
Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta.            
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 
hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

AIKUISET 

HUOM! Toiminnassa huomioitavaa 
mahdolliset koronarajoitukset. 
Ajankohtaiset tiedot rajoituksista 
naantali.fi. 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45. 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: 30 € / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

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. 

Soveltava tasapainoa ja voimaa -ryhmä 
Aika: tiistaisin 19.1.–27.4.2021 klo 10.00–
10.45 
Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2 
Hinta: 15 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnilla 
harjoitetaan monipuolisesti tasapainoa, 
lihaskuntoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota. 
 
Soveltava kuntoryhmä nuorille aikuisille ja 
työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) sekä 
lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöille, 
joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin.  
 
Soveltava vesijumppa 
mielenterveyskuntoutujille  
Aika: keskiviikkoisin ke 20.1.–7.4.2021 klo 
12.30–13.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 30 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 

Soveltava vesijumppa päivä- ja iltaryhmä 
Aika: 1.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.00–13.45  

mailto:tiinachoko@gmail.com
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 2.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 klo 
13.45–14.30 (myös omaishoitajille- ja 
hoidettaville) 
 Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021 klo 
19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35 € / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja, 
iltaryhmässä Annukka Aarnio 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu 
henkilölle, jolla on neurologinen sairaus, 
lihassairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 
josta on pysyvä haitta eikä hän pysty 
osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 
aikuisille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 14.00–14.45 (5 krt, ei 3.4.) 
2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
14.00–14.45 (5 krt). Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100 € / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan 
ja varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta   
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com,   
044 9962 535.  
Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta.      
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 
hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

Soveltavan liikunnan treffit                    
Aika: tiistaina 23.3. ja 20.4. klo 16.15–17.00 
Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) ja 
lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Hinta: Maksuton.             
Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 

Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille 

                    

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 16.3., 20.4. ja 18.5. 
klo 11.30-13.00. 
 
Nämä voivat peruuntua koronan vuoksi ja 
toteutetaan koronarajoitusten puitteissa. 
 

 
 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUAN YHDISTYS RY 

 
Kevätkokous 16.3. klo 12.00 Lemun 
urheilutalolla. 
Voi siirtyä koronarajoitusten vuoksi. 
 
Jumpat ja kuntosalivuorot tauolla koronan 
vuoksi. Tarkista omilta sivuilta toteutuvatko. 
 
Lue lisää: 
eläkeliitto.fi/yhdistykset/Lemu-Askainen-
Velkua 

mailto:tiinachoko@gmail.com
http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
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VELKUAN MARTTAYHDISTYS ry 

 
VUOSIKOKOUSKUTSU  
 
Velkuan Marttayhdistys ry:n vuosikokous 
pidetään sunnuntaina 14.3.2021 klo 12.30. 
Kokouspaikka on Sinervon talo, 
Sauniementie 5, 21195 Velkua. 

Koronapandemian vuoksi kokoukseen 
pyydetään poikkeuksellisesti ilmoittautumaan. 
Kokoukseen voi osallistua myös 
etäyhteydellä. Ilmoita osallistumisestasi 
paikan päällä tai  etäyhteydellä Anri 
Lehtimaalle p. 040 709 4051 tai anrit@iki.fi 
14.3.2021 klo 10.00 mennessä, niin saat 
tarkemmat ohjeet. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n 
määräämät asiat. Esityslista jaetaan 
kokouksessa. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 
 
Velkuan Marttayhdistys ry:n hallitus 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO   
huhtikuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.3.2021, 
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) 
 
 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

2/21   2.4. 29.4. 

3/21    6.8. 2.9. 

4/21    29.10. 25.11. 

mailto:anrit@iki.fi
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


 9 

 

 
 

 

 

 

 

 


