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KESÄKUU 2020 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitaja tiedottaa; 
 
Lääkäripäivä Velkualla 2. kesäkuuta. 
 
Laboratorio Velkualla keskiviikkoisin klo 8-10. 
Laboratorio suljettu 22.6.-2.8.2020. 
 
Ajanvaraus Velkualle ja Naantaliin 
terveydenhoitaja Annu Laavainen              
040 9000 864. 
 
Terveydenhoitaja ma, ke, pe Velkualla,          
ti ja to Naantalin vastaanotolla. 

 
Terveydenhoitaja lomalla heinäkuussa torstait 
ja perjantait, sekä 27.7-2.8.2020. 
Elokuussa terveydenhoitaja lomailee 7.-8.8, 
14.-15.8, 21.-22.8. 
 
Aurinkoista kesää kaikille saaristoon. 

Annu 😊 

 
 
 
 
 

KUMMELI 

 
Jalkahoitaja tekee kotikäyntejä Velkualla 
maanantaina 15.6.2020. 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors  
p. 050 3000 903 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 
Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen  
(harjoitusjakso 1.-31.4. ja kampanja-aika 1.5.-
21.6.) 
Haastepyöräily kannustaa lounaissuomalaisia 
koulu- ja työmatkapyöräilyyn sekä harraste- 
ja vapaa-ajanpyöräilyyn.                     
Naantalin saaristo-osat ovat jo pitkään 
liikkuneet haastepyöräilyn merkeissä, ja tänä 
kesänä toiminta laajentuu koko Naantalin 
alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km:n yhtä- 
                      jaksoista pyöräilyä   
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä on 

”höllennetty” siten, että jos 
yhteen suuntaan matkaa on 5 
km ja takaisintulo 5 km, voi 
kokonaismäärän 10 km merkitä 
yhdeksi suoritukseksi 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen 
kutakin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoittaa 
Lounais-Suomen liikunta ja 
urheilu ry:n nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) tai 
mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haastepyo
raily kautta                                               

 



 2 

Voit ilmoittaa kilometrit myös sähköpostilla 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin 
liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
 
LIIKUNTAPALVELUT TARJOAA LIIKETTÄ 
JA ILOA ARKEEN NYT YOUTUBESSA 
Naantalilaisille tarjotaan keväällä 2020 
videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja 
hyvinvointiin kotona ja kotiympäristössä.        
Voit tutustua tarjontaan 
www.naantali.fi/liikuntavideot. Lisäksi 
kannattaa ottaa seurantaan Liikkuva Naantali 
-Facebook -sivut.  
 
RYMÄTTYLÄN KUNTOSALI 
Rymättylän kuntosali sulkeutui kevään 
vuorojen osalta koronaviruksen vuoksi 
maaliskuussa. Kuntosali avautuu jälleen 
maanantaina 1.6. ja käytössä on koko 
kesäajan talvivuorot. Eli jos sinulla on ollut 
vuoro/vuoroja talviaikana, ne jatkuvat 
keskeytymättä koko kesäajan.  
Seuraavaksi haetaan elokuussa seuraavan 
kauden 2020-2021 talvivuoroja. 
Jos et aio käyttää kesällä kuntosalivuoroasi, 
ole ystävällinen ja ilmoita siitä sähköpostilla 
Maija Puolakanaholle. 
 
Koululaisten kesälomatoiminta 
Koululaisten kesälomatoimintoihin on tullut 
muutoksia poikkeustilanteen takia. Naantalin 
liikunta- ja nuorisopalvelut ovat reagoineet 
tilanteeseen, ja lasten ja nuorten kesäloman 
toiminnot järjestetään hallituksen asettamien 
suositusten mukaisesti. Osa toiminnoista on 
jouduttu perumaan tai siirtämään 
myöhempään ajankohtaan, mutta uusiakin 
toimintoja on tullut tilalle! Naantalin kaupungin 
verkkosivuilla pääset tutustumaan toteutuviin 
toimintoihin: www.naantali.fi/kesa2020. 
Sivuilta löytyy mm. saaristossa järjestettävät, 
Sporttiaamut, teatterikerho ja Rantapäivät. 
Mukana myös soveltavan liikunnan toimintoja 
niin lapsille, nuorille, perheille kuin aikuisille. 
On tärkeää, ettei toimintoihin osallistuta 
lievästikään sairaana. 
 
Liikuntapaikat käytössä 
Liikuntapaikkoja tulee käyttää kesälläkin 
kokoontumisrajoituksia noudattaen. 
Tenniskentät, rantalentopallokentät, Karvetin 

tekonurmikenttä sekä muut palloilukentät 
avattiin 14.5. 
Voit varata tenniskentille pelivuoroja 
sähköisen varausjärjestelmä Juliuksen kautta 
kaupungin verkkosivuilla tai Nunnalahden 
uimarannan kioskista sen ollessa auki. 
Rantalentopallokenttien varaukset tehdään 
kenttien vieressä oleviin varauskirjoihin. 
Tarkemmat ohjeet kenttävarauksiin löydät 
verkkosivuilta osoitteesta liikkuvanaantali.fi > 
Liikuntapaikat ja ulkoilukohteet > Tennis ja 
beachvolley. 
 
Soutuveneet ja sup-laudat lainattavissa 
Suotuveneitä ja sup-lautoja voi vuokrata 
Nunnalahden kioskilta kesäkuun alusta 
alkaen kioskin aukiolon puitteissa. Kioski on 
avoinna 1.6.–16.8. arkisin klo 8–20 ja 
viikonloppuisin klo 10–18. Lue lisää 
liikkuvanaantali.fi > Toimintaa ja tapahtumia > 
Lainattavat liikuntavälineet. 
 
Seikkailuratoja nuorille! 
Kesän aikana nuorille on tulossa 
interaktiivisia seikkailurastiratoja ympäri 
Naantalia. Ratoja tehdään niin Manner-
Naantaliin, Rymättylään, Merimaskuun kuin 
Velkualle. Kesä-, heinä- ja elokuun 
ensimmäisenä päivänä Nuori Naantali -
somekanavissa ja kaupungin verkkosivuilla 
julkaistaan uusittavien ratojen koodit.  
Radoilla on luvassa muun muassa 
suunnistus-, toiminta- sekä tietotehtäviä.  

Uimakoulut merenrannassa  
Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen alkaa Naantalin 
verkkokaupassa verkkokauppa.naantali.fi 3.6. 
klo 18.00. Uimaopetuksesta vastaa Suuri 
Sydän -yritys. 

29.6.–10.7. päivittäin maanantaista 
perjantaihin 10 kertaa kahden viikon ajan 
(säävarauksella). 

• Nunnalahden uimaranta klo 12.00–
12.30 ja 12.45–13.15 

• Maskulaisten uimaranta, Rymättylä 
klo 14.15–14.45 

 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
http://www.naantali.fi/kesa2020
http://www.naantali.fi/kesa2020
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13.-17.7. päivittäin maanantaista perjantaihin 
5 kertaa (säävarauksella). Porhonkallion 
uimaopetuksen päätteeksi on sauna. 

• Porhonkallion uimaranta klo 13.45-
14.15 ja 15.00-15.30 

Merimaskun uimakoulun Apajalla järjestää 
Merimaskun MLL. Lisätietoa ja 
ilmoittautumisohjeet Facebookissa MLL 
Merimaskun yhdistys -sivuilla. 

Sporttikärry kiertää Naantalissa 
liikuttamassa viikoilla 26 ja 27 
Liikunnanohjaajat kiertävät Sporttikärryn 
kanssa, johon on kerätty liikuntavälineitä 
kesä-heinäkuun taitteessa. Pelaamaan voi 
tulla yksin tai perheen kanssa. Poikkeustilan 
vuoksi ilmoittautuminen alla olevan linkin 
kautta. Toiminta on maksutonta.     
Säävaraus: toimintaa ei järjestetä sateella.  
ma 22.6. ja 29.6. Karvetin kenttä klo 10-12, 
Merimaskun kenttä klo 13.30-15.30 
ti 23.6. ja 30.6. Kalevanniemen ranta klo 10-
12.30 ja Rymättylä Maskulaisten ranta klo 14-
16  
ke 24.6. ja 1.7. Suovuoren ulkoilualue klo 10-
12.30 ja Taimon ranta klo 14-16 
to 25.6. ja 2.7. Velkua Teersalon ranta klo 
11.30-14.00 
Ilmoittautumislinkki: 
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020 
Naantalin liikuntapalvelut/Anu Saarni 050 464 
9908 
 
 

                      
PRO SINERVO 

 
SINERVOLLA TAPAHTUU  
 
PRO SINERVO RY VUOSIKOKOUS 
23.6. KLO 18.00 SINERVOLLA 
SAUNIEMENTIE 5 
TERVETULOA 
 
MUISTA TAPAHTUMISTA HEINÄ-
ELOKUUN TIEDOTTEESSA LISÄÄ 
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 

SÄÄSTÄ ILMASTOA JA KUKKAROASI –
ILTAPÄIVÄ 
lauantaina 27.6. klo 14 - 16 
Sinervon talo, Sauniementie 5, Velkua 
 
Säästä ilmastoa ja kukkaroasi -tilaisuudessa 
on tarjolla ajankohtaista asiaa ja 
asiantuntijavinkkejä kohti taloudellisempaa ja 
ilmastoystävällisempää toimintaa kotiemme 
energiankulutuksessa. Alustusten jälkeen on 
mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. 
Iltapäivän aiheina ovat: 

- Näin poltan puuta taloudellisesti ja 

puhtaasti takassa ja kiukaassa.  

- Kodin energiasyöpöt kuriin: Mistä 

kodin energiankulutus koostuu, 

käytännön ratkaisuja siihen, miten 

voimme säästää sähköä, lämpöä ja 

vettä? 

- Vinkkejä aurinkosähkön hankintaan. 

- Perustettaisiinko kimppakyytiryhmä 

Velkuan-Livonsaaren alueelle?   

Tietoa ja käytännön asioita 

kimppakyytiasiasta. Onko tälle 

tarvetta ja kiinnostusta osallistua?  

Jos et pääse tilaisuuteen, voit myös 

soittaa tai lähettää sähköpostitse 

Tiinalle tästä ajatuksiasi. 

Tilaisuudessa on myös mahdollista 
keskustella muista aihepiiriin liittyvistä 
paikallisista aloitteista ja ideoista.               
Mm. Velkua-Livonsaari kierrättää Facebook-
ryhmä on kaikille avoin käytetyn tavaran 
vaihtofoorumi. 
Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja 
kahvittelemaan! 
Noudatamme tilaisuudessa turvavälejä ja 
muita koronavirustilanteesta johtuvia 
suosituksia. 
Lisätietoja: Tiina Saaresranta, 044 7929 005, 
tiina.saaresranta@varsinhyva.fi 
 
Tilaisuuden järjestävät Pro Sinervo ry ja 
EkoTeko-hanke/Varsin Hyvä ry yhteistyössä 
Valonian kanssa. 

 

  
 
 

https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
mailto:tiina.saaresranta@varsinhyva.fi
mailto:tiina.saaresranta@varsinhyva.fi
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LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

Livonsaaren Kyläyhdistys Ry:n vuosikokous 
7.6.2020 klo. 16.00 Seurantalolla 

Sään salliessa pidämme kokouksen ulkona. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta 
 
Tervetuloa ! 
 
 
 
 

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 
    
 
 
KIRJASTON JA PALVELUPISTEEN 
AVAAMISESTA TIEDOTETAAN 
KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA 
https://www.naantali.fi/fi/velkuan-lahikirjasto-
ja-palvelupiste 
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto/velkuan-lahikirjasto 
 
 
 
 
 
 

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    
HEINÄ-ELOKUUN tiedotteeseen tulee 
toimittaa palvelupisteeseen viimeistään 

11.6.2020, Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

3/20    7.8. 3.9. 

4/20    30.10. 26.11. 

mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
https://www.naantali.fi/fi/velkuan-lahikirjasto-ja-palvelupiste
https://www.naantali.fi/fi/velkuan-lahikirjasto-ja-palvelupiste
https://www.naantali.fi/fi/velkuan-lahikirjasto-ja-palvelupiste
https://www.naantali.fi/fi/velkuan-lahikirjasto-ja-palvelupiste
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/velkuan-lahikirjasto
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/velkuan-lahikirjasto
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/velkuan-lahikirjasto
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/velkuan-lahikirjasto
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi


 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


