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TOUKOKUU 2021 
 
 
 

KUNTAVAALIT VUONNA 2021 

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 
13.6.2021. 

 
Äänestyspaikoissa noudatetaan 2 metrin 
turvaetäisyyksiä sekä suositusta 
kasvomaskin käyttämisestä ja ohjeita 
käsihygieniasta.  

 
Hengitystieoireisia äänestäjiä ohjeistetaan 
käymään koronatestissä ja odottamaan 
oireiden menemistä ohi ennen äänestämistä 
ennakkoon. 
 
Vaalipäivän äänestyspaikat 
 
Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat 
Naantalin kaupungin alueella ovat seuraavat: 

 
Äänestysalue / Äänestyspaikka ja osoite 

 
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 

 
Äänestystoimitus alkaa vaalipäivänä kello 
9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 
saakka. Varaudu todistamaan 
henkilöllisyytesi äänestäessäsi. 

 

 
 
 
 
 
Ennakkoäänestys 
 
Kuntavaalien ennakkoäänestysaika on 26.5.–
8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat 
ovat Naantalissa seuraavat: 
 
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 
Naantali 
26.–28.5.2021 klo 8.00–18.00     
(klo 8.00–9.00 varattu riskiryhmille) 
29.–30.5.2021 klo 10.00–16.00     
(klo 10.00–11.00 varattu riskiryhmille) 
31.5.–4.6.2021 klo 8.00–18.00  
(klo 8.00–9.00 varattu riskiryhmille) 
5.–6.6.2021 klo 10.00–16.00  
(klo 10.00–11.00 varattu riskiryhmille) 
7.–8.6.2021 klo 9.00–20.00  
(klo 19.00–20.00 varattu riskiryhmille) 
 
K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 
21100 Naantali 
26.–28.5.2021    klo 10.00–19.00 
29.5.2021       klo 10.00–16.00 
31.5.–4.6.2021   klo 10.00–19.00 
5.6.2021       klo 10.00–16.00 
7.–8.6.2021       klo 10.00–19.00 

 
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 
Merimasku 
26.5.2021 klo 15.00–19.00 
27.5.2021 klo 9.00–13.00 
28.5.2021 klo 15.00–19.00 
31.5.2021 klo 9.00–13.00 
1.–2.6.2021 klo 15.00–19.00 
3.6.2021 klo 9.00–13.00 
4.6.2021 klo 15.00–19.00 
7.6.2021 klo 9.00–13.00 
8.6.2021 klo 15.00–19.00 

 
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 
Rymättylä 
26.5.2021 klo 15.00–19.00 
27.5.2021 klo 9.00–13.00 



 2 

28.5.2021 klo 15.00–19.00 
31.5.2021 klo 9.00–13.00 
1.–2.6.2021 klo 15.00–19.00 
3.6.2021 klo 9.00–13.00 
4.6.2021 klo 15.00–19.00 
7.6.2021 klo 9.00–13.00 
8.6.2021 klo 15.00–19.00 

 
Velkuan palvelupiste, Kummeli, 
Sauniementie 3, 21195 Velkua 
26.–28.5.2021    klo 9.00–15.00 
31.5.–4.6.2021   klo 9.00–15.00 
7.–8.6.2021       klo 9.00–15.00 

 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
äänestäessäsi. 

 
Kotiäänestystä koskevat tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: puh. 044 417 1237 tai 
02 434 5111 tiistaihin 1.6.2021 klo 16.00 
mennessä. 

 
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 

 
Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnan 
osoite on PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite 
Käsityöläiskatu 2, Naantali), puh. 
02 434 5111. Lautakunnan sihteerinä toimii 
kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 
044 733 4552. 
 
 

VELKUAN, LIVONSAAREN JA 
MERIMASKUN KUTSULIIKENNE 

Velkuan, Livonsaaren ja Merimaskun alueilla 
ei ole erillisiä asiointiliikenneaikoja, vaan linja 
N6 voi tehdä kutsun mukaan pieniä 
poikkeamia reitin varrelta. 
Merimaskun, Velkuan ja Livonsaaren 
kutsuliikenteen tiedot löytyvät Fölin 
aikataulusta N6. 

Puhelin autoon koulupäivinä: 
9:05 ja 12:40 vuorot: 040 773 0028 
10:15 vuoro 040 773 0027 
Puhelin autoon koulujen lomapäivinä: 
040 773 0026 
 

 
 
 

SAARISTON 
PALVELUTYYTYVÄISYYSKYSELY 

 
Hyvä saariston asukas, 
 
Naantalin saaristolautakunta toteuttaa tänä 
vuonna yhteistyössä Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa kyselyn 
saariston asukkaille. Kysely on toteutettu 
Kuntaliiton laatimien kysymysten pohjalta ja 
sen tavoitteena on kartoittaa asukkaiden 
tyytyväisyyttä alueen palveluihin. Vastaamalla 
sinulla on mahdollisuus tuoda mielipiteesi 
esiin kaupungin palvelutarjonnasta. Kysely 
suoritetaan ajalla 30.4.-16.5.2021 ja siihen 
voi vastata joko sähköisesti 
osoitteessa www.naantali.fi/saaristokysely tai 
paperilomakkeella saariston asiointipisteiden 
aukioloaikoina. Saaristolautakunta käyttää 
selvityksen tuloksia arvioidessaan 
palvelutarjonnan toteutumista saaristossa. 
Kiitos vastauksestasi ja aurinkoista kesän 
odotusta. 

          
 

 
 
 
 

KUTSU SAARISTOYRITTÄJILLE 

 

 

http://www.naantali.fi/saaristokysely
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TERVEYSPALVELUT 

 
Lääkäri Velkualla ma 17.5. ja ma 31.5. 
 
Koronarokotuksien aikatauluja voit seurata 
naantali.fi sivuilta. 
 
Terveydenhoitaja Annu Laavainen  
puh. 040 9000 864 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
VARSINAIS-SUOMEN HAASTEPYÖRÄILY  
“Kaikki pyörät pyörimään”   
Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen (1.5.–27.6.2021). 
Haastepyöräilyn tavoitteena 
on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia 
kuntalaisia pyöräilemään (harraste, vapaa-
aika, koulu- tai työmatkapyöräily). 
 Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kaupungin yhteispottiin!   
   
Haastepyöräilyn aloitustapahtumat 
tiistaina 6.5. 
Naantalin keskusta; lähtö klo 17.00 
Naantalin matkailun edestä kohti Haijaista, 
perillä makkaranpaistomahdollisuus omilla 
eväillä. 
Merimasku; lähtö klo 18.00 koulun 
parkkipaikalta. Kaksi eripituista 
reittivaihtoehtoa, jotka molemmat myös 
päättyvät koululle. Reiteillä pysähdytään 
tauolle, omat eväät mukaan. 
Rymättylä; lähtö klo 17.00 koulun 
parkkipaikalta ja suuntana Uutiskuvan vuori, 
omat eväät mukaan 

Säännöt haastepyöräilyyn 
osallistumiseen:   

• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, 
sähköpyörällä, tandempyörällä 
ja kickbikellä  

• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja 
suoritus merkitään kilometreinä   

• > Lataa HP –mobiilisovellus         
sovelluskaupasta 

     (Google Play/App Store) 

• Lisäksi haastepyöräilylaatikkokirjaus 
kirjausvihkoihin tai 
haastepyöräilykorttiin (kortin saat 
asiointipisteestä)   

• kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista 
pyöräilyä   

• Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden 
kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.    
  

Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:   
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli   
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja ja 
palvelupiste   
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 
(lato), Poikko (Rymättyläntie 
ja Ruokonraumantie risteys),  
Kurala (Ylttistentien ja Kuralan rantatien 
risteys), vanha vesilaitos (Taipaleentie 11) 
Kärysniementien ja Kankareentien risteys 
(lato), Heinäinen (Peltolantien ja 
Heinäistentien risteys),  
Salonkylä (Kinttalanrauman sillanluona), 
Salonkylän ja Tammihaantien risteys,  
Airismaa (Maanpäätie ja Luotojentien 
risteys),  
Aasla (Luotojentie 859) ja Kuivainen.   
  
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin 
liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi   
  
KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN 
MAISEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA 
REITIN VARRELTA   
Naantali askel askeleelta- 
kävelykampanja alkaa Unelmien 
liikuntapäivänä 10.5. ja päättyy 15.8.  
Voit kerätä kilometrejä kävellen tai juosten. 
Liikunta voi olla kuntoliikuntaa tai arki- ja 
hyötyliikuntaa. Kerätyt kilometrit ilmoitetaan 
palauttamalla tulostettava kortti johonkin 
kaupungin asiointipisteeseen tai sähköisesti 
Lyytin kautta.   
Ota kuvia tai videoita reittisi varrelta Naantalin 
maisemista. Postaa kuvasi Facebookiin tai 
Instagramiin. Käytä postauksissa hashtageja: 
#kävelykampanja #naantaliaskelaskeleelta.  
Paras kuva tai video sekä eniten kilometrejä 
keränneet palkitaan. Muutamia palkintoja 
arvotaan myös kaikkien osallistujien kesken.  
Kampanjastarttina järjestetään 10.5. yhteinen 
kävelytapahtuma, mikäli koronarajoitukset 
sen mahdollistavat. Koronatilanteen salliessa 
kampanjan alkupuolella toukokuussa sekä 
kampanjan jälkeen elokuussa, on 



 4 

mahdollisuus varata aika maksuttomaan 
kehonkoostumusmittaukseen.   
Kampanjan ja tapahtuman tarkemmat tiedot, 
tulostettava kilometrikortti, ilmoittautumislinkki 
sekä kehonkoostumusmittausten aikataulut ja 
ajanvaraus löytyvät verkkosivuilta, 
liikkuvanaantali.fi.  
 
Suuri kuntotestausilta työikäisille    
Ma 3.5. kello 17.00–19.30 Aurinkoareenalla 
Kuparivuoren jäähallilla, Kuparivuorentie 1. 
Maksuton kuntotestausilta, jossa mitataan 
mm. kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja 
Polar-kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta.      
Tapahtuma on maksuton. Ilmoittaudu 
naantali.fi/aikuistenliikunta   
   
Kävely- ja juoksutestit (toukokuussa)   

• UKK-kävelytestit to 20.5. klo 16.00–
17.00 Kuparivuoren urheilukentällä. 
Testissä kävellään kahden kilometrin 
matka.    
• Cooperin testijuoksu (12 min) 
Kuparivuoren kentällä, lähdöt klo 16.00 ja 
17.00.   

Tervetuloa testaamaan kevätkuntosi sekä 
saamaan liikuntavinkkejä. Maksuton. 
Ilmoittaudu naantali.fi/aikuistenliikunta   
   
Ulkokuntolaiteopastukset   

• Matkailijan puisto ke 5.5. kello 10.30-
11.30   
• Rymättylä Maskulaisten 
ranta ma 10.5. kello 12-13   
• Kirkkopuisto ti 25.5. kello 13-14   

Maksuton.                                                 
Ilmoittaudu naantali.fi/aikuistenliikunta   
 
Sup-lautailukurssit aikuisille (kesäkuu)   
Sup-lautailun alkeiskurssi naantalilaisille 
Nunnalahdessa. Ti 1.6. 16-17.15 ja 17.15-
18.30. Max 8 hlö/kurssi. Vaatimuksena 
osallistumiselle on uimataito. Hinta 15 € 
(sisältää opastuksen, välineet ja 
vakuutuksen). Säävaraus. Ilmoittaudu sup-
lautakursseille verkkokauppa.naantali.fi   
 
 
Kouluikäisten kesälomatoiminta 2021  
 
Kaikkiin toimintoihin tulee 
ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu 
verkkosivuilla osoitteessa 
naantali.fi/kesa2021  

KESÄKUU  
 
Kesätaiteilua alakoululaisille    
Taidepajassa soitamme, piirrämme, 
maalaamme, laulamme, teemme 
teatteriharjoitteita sekä tanssimme. 
Valmistamme myös pienen esityksen ja 
ennen kaikkea nautimme monipuolisesti 
taiteen maailmasta. Sään salliessa 
puuhaamme paljon ulkona.  Ohjaajina 
toimivat eri taiteenalojen ammattilaiset.  
Hinta: 30 € sisältää taidemateriaalit.     
Otathan omat eväät mukaan!  

• Kurssi Naantalin opistolla                  
7.-9.6. klo 10-13.30.  

• Kurssi Merimaskun koululla             
 9.-11.6. klo 10-13.30. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Taimon kesäkerho 1.-2.luokkalaisille  
Kesäkoululaiskerho on tarkoitettu 
naantalilaisille tänä lukuvuotena                    
1.- 2. luokalla oleville vuonna 2012-
2013 syntyneille lapsille. Kerhopaikkana 
toimii Taimon koulu ja sen lähiympäristö. 
Leirihinta on 40 € ja siihen sisältyy ohjaus, 
lounas sekä vakuutus.  

• kesäkerho 7-11.6  
• kesäkerho 14-18.6   
• kesäkerho 21-24.6  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Salorannan päiväleirit  
Salorannan leireillä naantalilaisille lapsille ja 
nuorille tarjotaan rentoa ja hauskaa yhdessä 
olemista Saaristoluonnossa. Leiriläisille 
järjestetään monenlaista leikkimielistä ja 
liikunnallista toimintaa. Uidaan aina kun on 
mahdollista. Osallistujille tarjotaan lounas 
sekä välipala.   

• 7.-10.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2010–2011 syntyneille.   

• 14.-17.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2007–2009 syntyneille.  

• 21.-23.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2012–2013 syntyneille  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Skeittikoulu kesäkuussa   
Kesäkuun tiistaisin skeittikoulun      
Kuparivuoren skeittirampeilla. Ensimmäinen 
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kerta on 8.6 klo 15–17. Koulu jatkuu 
kesäkuun ajan neljänä tiistaina (8.6, 15.6, 
22.6, ja 29.6) Ohjelmassa mm. opastusta ja 
vinkkejä skeittailun saloihin. Koulussa ei ole 
ikärajaa ja se on maksuton. Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Showtanssikurssi koululaisille Maijamäen 
Tatamisalissa    

Showtanssia vasta-alkajasta enemmänkin 
harrastaneelle maanantaina 7.6. klo 10-
15. Sään salliessa myös ulkona. Omat 
eväät mukaan. Ohjaajana Hilla 
Johansson. Hinta naantalilaisille 10 €. 
Max 15 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Tanssikurssi Rymättylän koululla    

Tanssikurssi 3.-6.-luokkalaisille koulun 
salissa 8.-9.6 klo 10-13. Päivien aikana 
tutustutaan nykytanssin alkeisiin, 
heittäydytään luovan tanssin maailmaan 
ja tutustutaan yhdessä koreografian 
tekemiseen. Omat eväät mukaan. 
Ohjaajana Emma Heinonen.              
Hinta naantalilaisille 20 €.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Parkour -päivä Maijamäen koulun pihalla   

Parkour oppeja ja tekniikoita aloittelijoille 
sekä jo harrastaneille ke 9.6. klo 10-13. 
Ohjaajina Turun Parkour Akatemian 
ohjaajat. Hinta naantalilaisille 10 €.     
Omat eväät mukaan.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Eläinteatterikurssi Haijaisissa   

Eläinteatteri Elmerin kurssi 3.-6.-
luokkalaisille 10.-11.6 klo 10-13.    
Kurssilla tutustutaan eläinteatterin 
perusteisiin. Miten koira kohdataan ja 
miten sen kanssa toimitaan sekä tehdään 
teatteriharjoitteita. Omat eväät mukaan. 
Hinta naantalilaisille 20 €.                     
Max 10 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

 
 
 

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa  

Sählyä, jalkapalloa ja korista omilla 
kentillä ja ikäryhmittäin                          
ma-to 7.-10.6. sekä 14.-17.6. klo 9–12 
liikuntahalli (Venevalkamantie 2). 
Toiminnalla ei ohjausta.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Ulkomatsit Maijamäen lähiliikuntapaikalla  

Kerätään porkka, tehdään joukkueet ja 
pistetään pelit pystyyn Maijamäessä 
(Venevalkamantie 2). Lajeina ulkosäbä, -
futis, pingis ja koris.                                
Ti-to 8.-9.6. klo 14-15.30 Paikan päältä 
saa lainavälineitä. Ohjaaja paikalla. 
Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sporttiaamut Maijamäen koulun 
lähiliikuntapaikalla  

Sporttiaamuissa ohjattua maksutonta 
liikuntatoimintaa koululaisille                  
to-pe 10-11.6. klo 10-12 
lähiliikuntapaikalla (Venevalkamantie 2). 
Kokoontuminen Maijamäen koulun 
lähiliikuntapaikalla.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Ulkoleikit ja –pelit Karvetissa  

Ulkoleikkejä ja -pelejä ohjatusti 
kouluikäisille Karvetin lähiliikuntapaikalla  
(Teräskatu 2) ma 14.6. ja to 17.6. klo 12-
14.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sirkuspäivä Maijamäen tatamisalissa   

Tule harjoittelemaan akrobatiaa, 
tasapainoilua yksipyöräisellä 
ja rola bolalla, jongleerausta huiveilla ja 
palloilla sekä temppuja diaboloilla 3.-6.-
luokkalaisille tarkoitetussa sirkuspäivässä 
ma 15.6 klo 10-13. Ohjaajana Tuuli 
Hokkanen. Hinta naantalilaisille 10 €.  
Max 10 osallistujaa. Omat eväät mukaan.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
 
 



 6 

Tenniskurssi aloittelijoille Kirkkopuiston 
tenniskentillä (Abbedissankatu 2)   

Kouluikäisille suunnatulla kurssilla 
harjoitellaan tenniksen alkeita leikkien ja 
pelien avulla. Ma-ke 14.-16.6.          
Ryhmä 1 kello 10–11.30 ja ryhmä 2 kello 
11.30–13.  Kurssilla mahdollisuus lainata 
maila. Hinta naantalilaisille 20 €.          
Max 12 osallistujaa/ryhmä.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sporttikärry   

Sporttikärry tuo paikalle liikuntavälineitä, 
pelejä ja -leikkejä sekä rannoille lisäksi 
SUP-lautoja. Ohjattua toimintaa 
kouluikäisille. Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  

  
• Ti 15.6. Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  
• Ti 15.6. Merimaskun Apajan ranta 
(Apajantie 63) klo 13.30-15.30   
• Ke 16.6. Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  
• Ke 16.6. Velkua Teersalon ranta 
(Sauniementie) klo 14-15.30   
• Ma 21.6. Kalevanniemen ranta 
(Venevalkamantie 5) klo 10-12. 
Tapahtumassa myös soveltavan liikunnan 
toimintaa.  
• Ma 21.6. Velkua Teersalon ranta 
(Sauniementie) klo 13.30-15.30.   
• Ti 22.6. Karvetin lähiliikuntapaikka 
(Teräskatu 2) klo 10.00-12.00  
• Ti 22.6. Taimon ranta klo 14-16  
• Ke 23.6. Merimaskun Apajan ranta 
(Apajantie 63) klo 10-12. Tapahtumassa 
myös soveltavan liikunnan toimintaa.   
• Ke 23.6. Maskulaisten ranta 
Rymättylä (Munkinpolku 5) klo 13.30-
15.30 
 

Kivi ja mutakerho kouluikäisille   
Kivi ja mutakerho vie sinut geologian mukana 
tutkimaan kiviä ja maaperää geologian 
tutkijan ja tietokirjailija Saija Saarnin 
ohjauksessa to-pe 17-18.6. klo 10-13. 
Tukikohtana toimii Naantalin museo 
(Mannerheiminkatu 2).                             
Hinta naantalilaisille 20 €.                          
Max 12 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

Alakouluikäisten teatterileiri 
Rymättylän Aahollissa  
Teatteri-ilmaisua, leikkejä, ulkoilua, uintia ja 
ilonpitoa ma-ke 21.-23.6. klo 10-
15 Aahollissa (Kirjalan kirkkotie 2).  
Toiminta tapahtuu pääasiassa ulkona.  
Hinta naantalilaisille 30 € sis. toiminnan, 
lounaan ja vakuutuksen. Kerhoa ohjaa 
teatteri-ilmaisun ohjaaja Teija Söderholm. 
Max. 16 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
  
Liikunnallinen päiväleiri Maijamäen 
lähiliikuntapaikalla ja keskustan alueella 
kouluikäisille   
Ma-ke 28.-30.6. päivätoimintaa 
alakouluikäisille (2013 ja ennen 
syntyneille) klo 9-14. Päiväleiri alkaa 
Maijamäestä (Venevalkamantie 2) ja paluu 
Maijamäkeen klo 14. Leiriohjeilmassa mm. 
rantapäivä, luontoliikuntaa ja pelejä sekä 
leikkejä. Hinta naantalilaisille 25 € sis. 
ohjauksen, lämpimän ruuan ja vakuutuksen.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
Tenniskurssi aloittelijoille Rymättylän 
lähiliikuntapaikan tenniskentällä  
(Piimätie 1)   
Kouluikäisille suunnatulla kurssilla 
harjoitellaan tenniksen alkeita leikkien ja 
pelien avulla. Ma-ke 28.-30.6. Ryhmä 1 
kello 13-14 ja ryhmä 2 kello 14-15.   
Kurssilla mahdollisuus lainata maila.  
Hinta naantalilaisille 20 €.  
Max  6 osallistujaa/ryhmä.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
  
Paintball-retki Piikkiöön  
Tiistaina 29.6.2021. Paintball-retki Huviluvan 
ulkopeliareenalle Piikkiöön tiistaina. Retki on 
tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ja sitä 
vanhemmille. Retki toteutuu osallistujia 
ollessa vähintään 10 hlöä. Retken hinta 20 €, 
sis. pelivarusteet (maski, maastopuku, 
hanskat, ase ja 500 värikuulaa), 
yhteiskuljetuksen ja vakuutuksen.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
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Breakdance -kurssi Maijamäen 
tatamisalissa    
Iloista tanssia, mm. hiphop ja breakdance.  
Ti-to 29.6.-1.7. kello 10–13.   
Tanssikurssi sopii vasta-alkajille ja jo tanssia 
harrastaneillekin. Ohjaajana 
Karoliina Hievanen. Hinta naantalilaisille 25 €. 
Max 20 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
HEINÄKUU  
 
Kepparileiri Haijaisissa  
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa toteutettava yön 
yli kepparileiri yli 11-vuotiaille  
to-ma 1.-5.7. Hinta naantalilaisille 100 € ja 
ulkopaikkakuntaisille 140 €. Hinta sis. 
ohjaukset, ruokailut ja vakuutukset.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
Uimaleiri Villan tilalla   
Hyvän uimataidon omaaville yli 10-vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 12-
14.30. Vesi- ja rantapelejä, uintia ja 
edistyneemmän uimarin tekniikkaopetusta.  
Hinta ilman kuljetusta 40 € (sis. välipalan, 
uintia, tekniikkaopetusta ja vakuutuksen sekä 
saunassa lämmittelymahdollisuus).  
Hinta 60 € kuljetuksella (Rymättylän 
keskusta, Merimaskun koulu, Velkuan 
Teersalo, Naantali Aurinkotien keskustan 
päätepysäkki). Kuljetus järjestetään, mikäli 
reitillä väh.3 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
Uimaleiri ja uimaopetusta Villan tilalla   
Heikon uimataidon omaaville 9-15 vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 15-
16. Uimaopetusta, uimataitoa kehittäviä 
pelejä ja leikkejä sekä saunassa 
lämmittelymahdollisuus. Hinta ilman 
kuljetusta 40 € (sis. uintia, opetusta, 
saunomista ja vakuutuksen).  
Hinta 60 € (kuljetuksella Rymättylän 
keskusta, Merimaskun koulu, Velkuan 
Teersalo, Naantali Aurinkotien keskustan 
päätepysäkki). Kuljetus järjestetään, mikäli 
reitillä väh.3 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
 
 

ELOKUU  
 
Keppari päiväleiri   
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa 
toteutettava kepparileiri 7-10-vuotiaille  
ti-ke 3.-4.8. klo 9-16 Haijaisissa. Leirille voi 
osallistua myös erityislapset, joilla on 
sovellutusten tarve. Oma henkilökohtainen 
avustaja saa olla maksutta mukana, jos on 
tarvetta. Hinta naantalilaisille 40 € ja 
ulkopaikkakuntalaisille 60 €.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
  
Melontaretki kylpylän rannasta Kailoon   
Lähde mukaan tiistaina 3.8. mukavalle 
kanoottireissulle grillaamaan makkaraa. 
Mukana kokenut melontaopas, joka huolehtii 
melontaopastuksesta ja turvallisuudesta.  
Hinta 30 €. Paikkoja rajoitetusti. Osallistujilla 
on oltava uimataito ja vuoden 2009 jälkeen 
syntyneet retkelle vain täysi-ikäisen 
seurassa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
  
Frisbeegolf-opetusta ja turnauspäivä 
Suopellon frisbeegolf -radalla    
Tule oppimaan frisbeegolfia ja saamaan 
lisävinkkejä pelitekniikkaasi Frisbeegolfliiton 
kouluttajien kanssa! Tapahtumat ovat 
ikärajattomia ja maksuttomia. Keskenään 
samansisältöiset opetuspäivät ovat:   

• Ke 4.8. klo 16.00–18.00  
• To 5.8. klo 16.00–18.00  

Frisbeegolf-turnaukseen voi osallistua, vaikka 
ei osallistuisikaan opetuspäivään. Turnaus 
pelataan:   

• pe 6.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana.  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
opetuspäivään ja/tai turnaukseen 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 

Manga-sarjakuvakurssi  
Mangakurssi 10-15-vuotiaille 
to-pe 5.-6.8. Maijamäen koulun 
kuvaamataidon luokassa klo 10-12.  
Tule tutustumaan mangan maailmaan. 
Ohjaajana Essi Tamminen Turun 
Sarjakuvakerhosta. Hinta 20 €, sisältää 
ohjauksen ja materiaalit.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
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Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen 
toteutettava liikunnallinen päiväleiri  
ma-ti 9.-10.8. klo 9-16 kouluikäisille. 
Toimintaa on Maijamäen liikuntahallilla, 
Lammasluodossa sekä Kuparivuorella.  
Hinta 40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja 
vakuutuksen. Leirille voi osallistua myös 
lapset, joilla on erityistarpeita esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyden vuoksi.  
Max 30 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021  
 
ALKEISUIMAKOULUT 5 vuotta täyttäneille  
Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille merenrannalla 
kesä-heinäkuun taitteeseen. Osallistujan 
tulee olla 5 vuotta täyttänyt ensikertaa 
uimakouluun osallistuva naantalilainen. 
Uimakouluja järjestetään Nunnalahden ja 
Maskulaisten uimarannoilla sekä Villan tilan 
uimapaikalla. Hinta 25 €. Ilmoittautuminen 
kaupungin uimakouluihin alkaa ti 1.6. kello 
18.00 liikkuvanaantali.fi  

• Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7.  
(9 krt) klo 13-13.30. (sis. opetus, vakuutus 
ja suihkumahdollisuus)  
• Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7.  
(9 krt) klo 13.45-14.15 (sis. opetus, 
vakuutus ja suihkumahdollisuus)  
• Maskulaisten ranta 21.-14.6. ja 28.6.- 
2.7. (9 krt) klo 15.15-15.45 (sis. opetus, 
vakuutus ja suihkumahdollisuus)  
• Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 16.30-
17 (sis. opetuksen, vakuutuksen ja 
saunassa lämmittelyä)  
• Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 17.15-
17.45 (sis. opetuksen, vakuutuksen ja 
saunassa lämmittelyä)  
• Merimaskun uimakoulun Apajalla 
järjestää Merimaskun MLL 
aikavälillä 28.6-9.7. Lisätietoa ja 
ilmoittautumisohjeet Facebookissa MLL 
Merimaskun yhdistys -sivuilla.  

  
SOVELTAVA LIIKUNTA KESÄ 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 kesän soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita.  
 
Lapset ja nuoret  
 
Soveltavan liikunnan lajikokeilutunnit  
Lajikokeilutunneilla tutustutaan erilaisiin 
liikuntamuotoihin ja lajeihin. Lajikokeilutunnit 
ovat kaikkina päivinä erilaiset, ohjauksesta 
vastaavat soveltavan liikunnan ohjaaja sekä 
liikuntaseurojen ohjaajat. Sopii lapsille ja 
nuorille, joilla on erityistarpeita esim. 
vamman, sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi. Toiminta on maksutonta, mutta 
jokaiseen päivään tulee ilmoittautua erikseen. 
Mukaan mahtuu 8 lasta/ 
päivä.  Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  

• Tiistai 8.6. klo 12-13 Pesäpallo, 
Merimaskun koulun kenttä (Merimaskun 
Ahto)   
• Torstai 10.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja 
pelejä, Kirkkopuisto  
• Tiistai 15.6. klo 12-13 Jalkapallo, 
Karvetin tekonurmikenttä (VG-62)  
• Torstai 17.6. klo 12-14.30 Purjehdus, 
Lammasluoto (NPS, säävaraus)  
• Tiistai 22.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja 
pelejä, Merimaskun koulun kenttä  
• Tiistai 29.6. klo 12-
13 Taekwondo, Kesti-Maaria (NVO) 
 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla 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.  
Kurssi järjestetään lauantaisin 29.5.-.19.6. klo 
13.15-14.00 sekä viikolla 25 torstaina 24.6. 
klo 18.00-18.45 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, 
Mynämäki) Hinta: 100 €/ henkilö sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet.  
Ratsastajalla on oltava joko oma, hevosiin 
tottunut avustaja mukana tai avustajaa voi 
tiedustella suoraan tallilta Tiina Gustafsson  
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 tiinachoko@gmail.com, 044 9962 535. 
Avustajamaksu 7 €/ ratsastaja / kerta.  
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
   
Kepparileiri  
Haijaisten toimintakeskuksessa. Päiväleiri 7-
10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-16.  
Leirit sisältävät ratsastustunteja, tutustumista 
keppihevosten maailmaan, leikkejä ja 
askartelua yhdessä. Leiri sopii myös lapsille, 
joilla on erityistarpeita esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi.  Hinta 40 €/henkilö.  
 
Sporttikärry  
Rantapelejä ja leikkejä, sporttikärry paikalla. 
Ohjattua toimintaa kouluikäisille. Toiminta 
sopii myös lapsille, joilla on erityistarpeita 
esim. vamman, sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi. Jokaiseen päivään tulee ilmoittautua 
erikseen. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  

• Ma 21.6. Kalevanniemen ranta 
      klo 10.00-12.00   
• Ke 23.6. Merimaskun Apaja  
      klo 10.00-12.00    

  
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa 
toteutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri  
ma-ti 9.-10.8. klo 9-16. Leirille voivat 
osallistua voi myös lapset, joilla on 
erityistarpeita esim. vamman, sairauden tai 
aistiherkkyyden vuoksi. Hinta 40 €/ henkilö.  
 
Kehitysvammaisten soveltava palloilu  
Maanantaisin 10.5.- 21.6. klo 15.30-16.45 
Karvetin kentällä. Ryhmä on tarkoitettu  
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville henkilöille. 
Hinta 15 €/henkilö. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62).  
  
Aikuiset  
 
Kävelyfutis   
Maanantaisin 10.5.-21.6. klo 14-15 Karvetin 
kentällä. Kävelyfutis on jalkapallon muoto, 
joka soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
esimerkiksi liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Kävelyfutiksessa 
juoksu ja kontaktit ovat kiellettyjä.  
Hinta 15 €/ henkilö.  
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).   

Kehitysvammaisten soveltava palloilu   
Maanantaisin 10.5.- 21.6. klo 15.30-16.45 
Karvetin kentällä. Ryhmä on tarkoitettu eri-
ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville henkilöille.  
Hinta 15 €/henkilö. 
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).   
 
Seniorifutis   
Tiistaisin 11.5.-31.8. klo 15-16 Karvetin 
kentällä. Seniorifutis koostuu jalkapallon 
erilaisista lajiharjoitteista ja pelaamisesta. 
Seniorifutis on tarkoitettu ikäihmisille sekä 
myös nuoremmille aikuisille, joilla on pieniä 
toimintakykyä heikentäviä haasteita, mutta ei 
varsinaisesti liikuntaa rajoittavia tekijöitä. 
Osallistua voi omien taitojen ja kykyjen 
mukaisesti, aiempaa kosketusta jalkapalloon 
ei tarvitse olla. Hinta 30 €/henkilö. 
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Puistoliikuntaa   
Keskiviikkoisin 12.5.-30.6. klo 13-14  
Kirkkopuistossa ja sen läheisyydessä. 
Matalan kynnyksen kuntoiluryhmä.  
Ryhmä sopii henkilöille, joilla on 
elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin. Hinta 15 €/ henkilö.   
 
Soveltavan liikunnan tapahtumat   
 
Soveltavan ratsastuksen leiripäivä  
Lauantaina 19.6. klo 10-15 Metsälehdon 
tilalla (os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, 
Mynämäki). Leiripäivä on tarkoitettu 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi sekä 
heidän avustajilleen tai perheenjäsenilleen. 
Leiripäivän ohjelmassa on mm. hevosten 
hoitoa ja maastakäsittelyä, ratsastusta sekä 
kärryajelua. Halutessa voi myös maalata 
hevosenkengän muistoksi leiripäivästä. 
Päivän aikana on taukoja, jolloin voi syödä 
omia eväitä.  
Leirille mahtuu 8 varsinaista osallistujaa, joille 
varataan hevonen, taluttaja, mahdollisuus 
ratsastukseen sekä kärryajeluun. Hevostilalle 
voi osallistujan kanssa tulla myös muu 
henkilö viettämään yhteistä aikaa ja 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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leiripäivää osallistumatta varsinaiseen 
ratsastustoimintaan. Leiripäivän hinta on  
35 €/ osallistuja (osallistuminen osallistujan 
mukana ilman hevosvarausta maksuton).   
Lisätietoa leiripäivästä voi tiedustella suoraan 
tallilta Tiina Gustafsson  
tiinachoko@gmail.com, 044 9962 535 tai 
soveltavan liikunnan ohjaajalta.  
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Tiistaina 18.5. ja ti 15.6. klo 15.30-
16.30 Kirkkopuistossa (säävaraus). Treffeillä 
kokeillaan yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. Toiminta on 
maksutonta, mutta siihen on ilmoittauduttava 
etukäteen. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  
  

Rantapäivät Nunnalahden uimarannalla 

Rantapäivät pidetään kesäkuussa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15–20 
Nunnalahden uimarannalla. Rannalla on 
mahdollisuus kokeilla sup-lautailua, pelata 
rantapelejä ja osallistua leikkimielisiin 
kilpailuihin. Rantapäiville osallistuminen on 
maksutonta. Säävaraus. Rantapäivien päivät: 
ma 7.6, ke 9.6, ma 14.6, ke 16.6, ma 21.6,  

ke 23.6, ma 28.6, ke 30.6.  

 
 
Etsivä nuorisotyö tavoitettavissa 
kesäaikana: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kesäkuussa 7. – 30.6.2021 kello 8-16  

Avoimet iltapäivät Kesti-Maarian tiloissa  
ti 8.6. ja to 10.6.   klo 12-16 
ti 15.6. ja to 17.6. klo 12-16 
ti 22.6. ja to 24.6. klo 12-16 
ti 29.6.                  klo 12-16  
 

Heinäkuussa lomaillaan!  

Elokuussa 2.8. alkaen kello 8-16 

Avoimet iltapäivät Kesti-Maarian tiloissa  
ti 3.8. ja to 5.8. klo 12-16 
ti 10.8. klo 12-16  

 
Etsivä nuorisotyöntekijä  Riitta Lukkarinen 
 044 733 4611 
Etsivä nuorisotyöntekijä Suvi Valtonen 
  040 481 4990 
etsivat@naantali.fi  etsiva_naantali  
 
 
 
 

VANHUSNEUVOSTO 

 
Vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut 
järjestää virkistystä ja kuntoa liikunnasta 
 
Ikäihmisten kävelytesti 
maanantaina 24.5.2021 klo 10.00-11.30 
Kuparivuoren urheilukentällä. 
Yhteinen alkuverryttely klo 10.00, jonka 
jälkeen 6 minuutin kävelytesti pienissä 
ryhmissä. Tulethan kävelytestiin vain täysin 
terveenä. 
 
Kepein askelin kesään 
maanantaina 7.6.2021 klo 13.30 
Kirkkopuistossa. Ohjelmassa sekä yhteistä 
että ohjattua omatoimista liikuntaa ja 
mahdollisuus osallistua puristusvoimatestiin. 
 
Unelmien liikuntapäivä 
Ikäihmisten unelmien liikuntapäivää vietetään 
Kuparivuoren urheilukentällä maanantaina 
23.8.2021 klo 13.00-15.30. Ohjelmassa on 
monenlaista liikunnallista tekemistä. 
 
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa 
tapahtumien järjestämiseen, joten 
ajantasainen ja tarkempi tieto löytyy 
www.liikkuvanantali.fi -sivulta 
 
 
 
 
 

Avoimet iltapäivät  
Voit tulla käymään 
kahvilla ja 
juttelemaan, jos 
jokin asia 
mietityttää! Voidaan 
täyttää yhdessä 
tukihakemuksia, 
pohtia koulu- tai 
työjuttuja!  

 

 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:etsivat@naantali.fi
http://www.liikkuvanantali.f/
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUAN YHDISTYS RY 

 
18.5. puutarhamatka Puurin puutarhaan 
Nousiaisiin ja Mimis puutarhaan 
Mynämäessä. Kimppakyydein, ilm. 14.5. 
mennessä. 
 
29.6-1.7. kesäretki Jyväskylä-Äännekoski-
Orilammen retkeilykeskus.  
Ilm. 25.5.mennessä. 
 
Molempiin ilmoittautumiset Lahja  
puh. 0400 695 525. 
 
Tarkista omilta sivuilta toteutuvatko kevään 
aikana. 
 
Lue lisää: 
elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-askainen-velkua 
 
 
 
 
 

VELKUAN MARTTAYHDISTYS 

 
Velkuan Marttayhdistys ry tiedottaa: 
 
Velkuan Marttayhdistyksen keväinen 
puutarharetki suuntautuu Auttisten 
puutarhalle la 15.5.2021 klo 13.00. Puutarhuri 
Hanna Oksanen esittelee aluksi puutarhaa ja 
vuoden 2021 uutuudet ja suosikit. Menemme 
tapahtumaan omilla autoilla ja jos olet kyytiä 
vailla, ota yhteyttä p. 040 7094 051/Anri. 
Lähtö Teersalon P-paikalta klo 12.30. 
Tämän jälkeen pieni piknikki; tarjolla kahvia ja 
kakkua, mutta voit ottaa myös omia eväitä 
mukaan. 
Tapahtuma toteutetaan koronarajoitukset 
huomioon ottaen. 
 
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan! 
 
Muista seurata Velkuan Marttojen facebook-
sivuja  
https://www.facebook.com/velkuanmartat/ tai 
@velkuanmartat, sieltä löydät ajankohtaisia 
lisätietoja kaikista tapahtumistamme. 

 

LIIKKUVA RESURSSIKESKUS  

huristelee seniorien luokse saaristoon!    
Meiltä saat tietoa kaupungin tukipalveluista, 
verkossa olevista järjestöjen ym. tahojen 
tekemisen vinkeistä jne. Askarruttaako tai 
kiinnostaako muisti- ja aivoterveyteen liittyvät 
asiat? Liikkuvan resurssikeskuksen 
järjestötyöntekijöiden sekä Naantalin 
kaupungin asiakasohjaajan lisäksi mukana 
on Muistiluotsin muistineuvoja!  

Huom! Koronaohjeistukset saattavat muuttaa 
pysäkkimme ns. kutsupysäkeiksi. Tällöin 
kannattaa soittaa pysäkkipäivänä numeroon 
p. 045 7750 0068 / 045 7750 0197, niin 
sovitaan tarkemmin, missä tavataan. 
Mahdollisuuksien mukaan voimme silloin 
huristella, vaikka pihallenne.  

MERIMASKU JA RYMÄTTYLÄ                 

MA 31.5.2021 ➢klo 10-12 K-Ruusumo 

(Merimaskuntie 101) ➢klo 13-15 Rymättylän 

Sale (Vanhatie 3 B)  

NAANTALI TO 10.6.2021 ➢klo 9-11           

S-market (Tuulensuunkatu 12) ➢klo 12-14   

K-Supermarket Ukko-Pekka (Venekuja 5) 

 
 
 
 
 
 
 

NAANTALIN PURJEHDUSSEURA 

 
 

LASTEN PURJEHDUSKOULU (ent. 
jollakoulut) 8-14 vuotiaille; alkeis- ja 
jatkokursseja, kurssit ma-pe 3 h/päivä.  
 
 

https://www.facebook.com/velkuanmartat/
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Uutena tänä kesänä myös  
PURJEHDUSLEIREJÄ,  
leirit ma-to/pe klo 9-16. Kurssien tai leirien 
jälkeen purjehdusta voi jatkaa 
harrastuspurjehdusryhmässä kerran viikossa, 
loppukausi ryhmässä on ilmainen.  
Kilpailemisesta kiinnostuneet voivat purjehtia 

kilparyhmässä kaksi kertaa viikossa. 
PURJELAUTAKURSSEJA aikuisille ja yli 12 
-vuotiaille nuorille, kurssit ma, ke ja to klo 17-
20.  
 
Kurssi- ja leiriaikataulut, lisätietoja, hinnat 
sekä ilmoittautuminen NPS:n kotisivuilla:  
NPS.FI  →  JUNIORIT tai  → 
PURJELAUTAILU.     
 
TERVETULOA MUKAAN!  
 
 

SAMMUTTIMIEN TARKASTUS 

 
Sammuttimien tarkastus Velkuan 
Teersalossa lauantaina 22.5. klo 9:00-13:00 
 
Myynnissä edullisia erikokoisia sammuttimia. 
 
Jevi-palvelut p. 050 5423 017 
www.jevi-palvelut.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   
kesäkuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.5.2021, 
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   

3/21    6.8. 2.9. 

4/21    29.10. 25.11. 

http://www.jevi-palvelut.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
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