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HEINÄ-ELOKUU 2020 
 
 

 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

29.6.–22.7. ja 3.8.-23.8.2020 
terveydenhoitajan vastaanotto ma ja ke 
ajanvarauksella, 

suljettu 27.7.-2.8.2020 

Laboratorionäytteitä ei oteta 22.6.-2.8.2020 
Laboratorio palvelee Naantalissa 
ajanvarauksella. 

Muina aikoina Naantalin terveyskeskus 
arkisin klo 8–16, puh 02 436 2760,  

Diabetesvastaanotto suljettuna 29.6.–2.8., 
sulun aikana hoidetaan kiireelliset asiat, 
otathan yhteyttä Naantalin 
terveyskeskukseen arkisin klo 8–16,            
puh. 02 436 2760 

 

 

KUMMELI 

 
Jalkahoitaja Velkualla 25.8. Soita ja varaa 
aikasi. Paula Lindfors p. 050 3000 903 

 
 
 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
Syyskauden harraste- ja liikuntatoiminta 
Lasten ja nuorten kerho- ja kurssi toiminta 
käynnistyy viikolla viikolla 37. Toiminnat 
päivittyvät verkkosivuille osoitteeseen 
liikkuvanaantali.fi. 
Aikuisten toiminta käynnistyy syyskuun 
taitteessa. Katso ryhmien tiedot ja aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 
 
Vietä yö ulkona 
Suomen Latu haastaa viidennen kerran koko 
Suomen nukkumaan yönsä ulkona 
29.8.2020. Majoitteena voi olla teltta, tarppi, 
laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on 
nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien 
suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. 
Yönsä voi viettää Metsähotellissa® , 
kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka 
omalla takapihalla. #nukuyöulkona 
 
Naantalissa järjestetään mahdollisesti 
kolme eri paikkaa, missä voi viettää yön 
ulkona yhdessä muiden kanssa: 

• Rymättylässä Majakassa (yhdessä 

Rymättylän Soihdun kanssa) 

• Merimaskussa Apajalla (yhdessä 

Merimaskun Ahdon kanssa) 

• Velkualla (yhdessä Pro Sinervon ja 

saaristolaisyhdistyksen kanssa) 

 
Seuraa kaupungin kotisivuja ja yhdistysten 
kotisivuja, sieltä saat tarkemmat ohjeet 
tapahtumasta. 
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Liikuntapalveluilla liikettä ja iloa kesään 
youtubessa 
Videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja 
hyvinvointiin kotona ja kotiympäristössä eri-
ikäisille ja kuntoisille. Nuoret voivat kesällä 
ottaa mallia mm. parkourvideoista. Tutustu 
tarjontaan www.naantali.fi/liikuntavideot.  
Ota myös seurantaan Liikkuva Naantali -
Facebook -sivut. 
 
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. 
 
Sporttikärry kiertää Naantalissa 
liikuttamassa viikoilla 27 ja 28 
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.  
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 
 
Harrasteseikkailuleiri 
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa toteutettava seikkailun 
täyteinen päiväleiri ke-to 12.–13.8. klo 9–16 
Maijamäen liikuntahallilla ja 
ympäristössä (Venevalkamantie 2).          
Hinta 40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja 
vakuutuksen. Leiri on esteetön ja 
osallistua voi myös lapset, joilla on 
erityistarpeita liikkumisessa esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyksien vuoksi.      
Max 30 osallisistujaa. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
Sirkuspäivä 
Akrobatiaa, tasapainoilua rola bolalla, 
jongleerausta huiveilla ja palloilla sekä 
temppuja diaboloilla Karvetin koulun 
liikuntasalissa, Teräskatu 2, torstaina 6.8. klo 
10-13. Sirkuspäivä on suunnattu 9-vuotiaille 

ja siitä ylöspäin. Ohjaajana on teatteri-
ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkusohjaaja Tuuli 
Hokkanen. Hinta 10 €.                          
Maksimi osallistujamäärä on 10 henkilöä.  
Omat eväät mukaan. Ilmoittautuminen 
sirkuspäivään verkkokaupassa.  
 
Motocross-kokeilua 
Motocross-kokeilut 7-12-vuotiaille 3.8., 4.8. ja 
5.8. klo 17.00-20.00 Lemussa. Osallistuja voi 
ilmoittautua vain yhteen kolmesta 
kokeilukerrasta! Kokoontuminen Lemun 
portilla (grillikioski), Kustavintie 1167 klo 
17.00, josta siirtyminen ajoradalle omilla 
kyydeillä. Kokeiluilta päättyy ajoradalla klo 
20.00, josta poistutaan omilla kyydeillä. 
Yhden illan hinta 25 € (sis. pyörän, kypärän, 
ajo-opetuksen ja ratamaksun). Ohjauksesta 
vastaavat Turun Moottorikerho ry:n ohjaajat. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kepparileiri 
Päiväleiri 7–10-vuotiaille ma-ti 10.–11.8. klo 
9–16. Leiri toteutetaan esteettömästi ja sinne 
voi osallistua myös lapset, joilla on 
erityistarpeita liikkumisessa.                      
Oma henkilökohtainen avustaja saa olla 
maksutta mukana, jos on tarvetta. 
Hinta naantalilaisille 40 € ja ulkopaikka-
kuntalaisille 60 €. Leirit toteutuvat, mikäli 
osallistujia vähintään 10.                                                      
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liikuntaseura 
Naantali liina@lsnaantali.fi 

Monitaidepajat 
Soittoa, laulua, piirtämistä, teatteriharjoitteita 
ja tanssia 7–12-vuotiaiden monitaidepajoissa 
ma-ke 3.–5.8. klo 10–13.30 Naantalin opiston 
kuvataidekoulun tiloissa (Kalevanniemen 
koulutalo, Opintie 2). Hinta 30 € sis. 
taidemateriaalit.                                                   
Sään salliessa toimintaa myös ulkona.     
Omat eväät mukaan. 
Ohjaajina musiikkipedagogi, MuM Erla Pulli 
ja kuvataideopettaja, TaM Jenny Verta. 
Harrastetakuu tuettu kurssi! 
Lisätietoja Naantalin opistosta. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.naantali.fi/liikuntavideot
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
mailto:liina@lsnaantali.fi
mailto:liina@lsnaantali.fi
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Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020.  

Seniorikortin etuudet syksy 2020 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden kortti 
on voimassa 3.8.–31.12.2020 seniorikortin 
saa hintaan 35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n 
aloitusmaksu). Syyskauden kortin voi 
lunastaa Naantalin kaupungin asiointipisteistä 
1.7.2020 alkaen. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löydät 
tämän sivun lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) katso 

aikataulut liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 

liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) 

Torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 
• ke klo 11–21 
• la, su klo 11–18 

Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa arkisin 
ennen klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon 
museon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta 
ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin 
ollut korttia, hae korttia täyttämällä 
seniorikorttihakemus. Asiakassuhteen 
ylläpitoa varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
ota kortti mukaasi ja käy maksamassa 
sekä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Seniorikortti maksetaan ja 
lunastetaan Naantalin palvelupisteistä. Mikäli 
sinulla on jo seniorikortti syyskaudelta, ei 
sinun tarvitse maksaa 5 € hankintamaksua 
uudestaan eikä täyttää sähköistä 
seniorikorttihakemusta. HUOM! Kortin edut 
ovat käytettävissä kolmen arkipäivän kuluttua 
maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. 
Latauksen yhteydessä seniorikortin haltijan 
henkilöllisyys tarkistetaan Ulpukassa, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana 
ensimmäisellä kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat, muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai 
ostaessasi lippua. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 
 
 
Soveltava liikunta ja alustava lasten, 
nuorten ja aikuisten syksyn ohjelma 2020 
 
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 
joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 

https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii 
soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana, 
jos on tarvetta. Avustajan ei tarvitse suorittaa 
maksua. Uusia toimintoja voi tulla myös 
kauden aikana. Seuraa ilmoittelua 
www.liikkuvanaantali.fi -> Soveltava liikunta. 
 
Naantali on mukana myös pilotti kaupunkina 
Liikuntatieteellisen Seuran valtakunnallisessa 
soveltavan liikunnan 
kumppanuushankkeessa 
”Erityisliikunnanohjaaja – kohti 
soveltavan liikunnan 
kehityskumppanuutta” viiden muun 
kaupungin lisäksi. Hankkeessa vahvistetaan 
verkostoa muun muassa seura- ja 
järjestösuuntaan soveltavan liikunnan 
toteuttamisessa ja edistämisessä niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Lisätietoja 
soveltavan liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi tai 
liikkuvanaantali.fi. 
 
Ilmoittautuminen soveltavan 
liikunnan toimintoihin 

Ilmoittautuminen lasten, nuorten ja aikuisten 
soveltavan liikunnan syksyn toimintoihin 
Naantalin verkkokaupassa 
verkkokauppa.naantali.fi, ellei toiminnon 
perässä toisin mainita. Kurssimaksut ovat 
henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle 
henkilölle. Avustajatoiminta ja saattajakortti 
katso tiedot sivulta www.liikkuvanaantali.fi tai 
ole yhteydessä soveltavan liikunnan 
ohjaajaan.  
 
Taidekokemuksia erityislapsille (5-12 
– vuotiaat) ja perheille -kurssi 
keskiviikkoisin 2.9.-25.11. klo 17.30-18.30 
Kalevanniemen koulu luokka A 114 (os. 
Opintie 2). Tervetuloa yhteiselle taidetunnille 
kokemaan taide-elämyksiä yhdessä. 
Ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto. 
 
Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille 
tiistaisin syyskuusta alkaen klo 15-
16 Suopellon koulun liikuntasali (os. 
Rimpikuja 4). Maksuton. 
 
Menoa muksuille -
tapahtuma erityislapsille perheineen        
su 20.9.2020 klo 15-16.30 Tatamisalissa. 

Maksuton ja avoin, ei 
ennakkoilmoittautumista. 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 13.15-14.00 Metsälehdon 
tila (os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, 
Mynämäki). Hinta: 60 € lapsi, sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet.       
Kurssille mahtuu max. 3 ratsastajaa. 
 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 14.00-14.45 Metsälehdon 
tilalla (os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, 
Mynämäki). Hinta: 60 € lapsi, sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet.       
Kurssille mahtuu max. 3 ratsastajaa. 
 
Erkkajooga® -kurssi kehitysvammaisille 
nuorille ja aikuisille maanantaisin 31.8 – 
23.11.2020 (ei viikolla 42) klo18-19 
Kalevanniemen koulu (os. Opintie 2) 
luokka A114. Kurssimaksu 30 € henkilö.  
Tunti yhdistää joogan liikeharjoittelua, 
läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia, musiikkia 
ja vähän meditaatiotakin. Toiminta toteutuu, 
jos minimissään 7 osallistujaa. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto.  
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille maanantaisin 
syyskuusta alkaen klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasali (os. Rimpikuja 
4). Hinta 30 € / henkilö. 
 
Soveltava voimaa ja tasapainoa -
ryhmä tiistaisin syyskuusta alkaen klo 10-
10.45 Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). 
Hinta 15 € / henkilö. 
 
Neuromoto-ryhmä syyskuusta alkaen 
keskiviikkoisin klo 11-11.45 Kesti-Maariassa 
(os. Maariankatu 2). Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
kautta www.lsnaantali.fi 
 
Soveltavat vesijumpat 
(12x) Aurinkosäätiön palvelutalon altaalla 
(os. Myllykiventie 5) syksyllä keskiviikkoisin 
9.9.-25.11.2020 klo 12.30-13.00 
mielenterveyskuntoutujille (Huom! Hinta 30 € 
henkilö) sekä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 
klo 13-13.45 ja klo 13.45-14.30 soveltava 
vesijumppa myös omaishoidon pareille ja 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.naantali.fi/opisto
http://www.naantali.fi/opisto
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 19.15-20. 
Hinta 35 €/ henkilö.                            
Lisätiedot www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Kävelyfutis-kurssi torstaisin syyskuusta 
alkaen klo 15.30-16.25 Suopellon koulun 
liikuntasali (os. Rimpikuja 4). Hinta 20 € 
henkilö. 
 
Aikuisten soveltava ratsastus -kurssi         
5 kertaa lauantaisin 5.9.-3.10. klo 11.45-
12.45 Metsälehdon tilalla (os. Vuoristotie 7, 
23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta: 100 € 
henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Kurssille mahtuu max. 3 
ratsastajaa. Oma avustaja tarvittaessa 
mukana. 
 
Avoimet soveltavan liikunnan 
treffit keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 3.9., 
21.10., 18.11. ja 9.12.2020 Kesti-Maarian 
salissa. Avoin ja maksuton.  
 
Muutoksista, uusista toiminnoista, 
kerhoista, leireistä ja muista 
yhteistyötoiminnoista lisätietoja 
liikkuvanaantali.fi. 
 
 
 
 
 
 

                      
PRO SINERVO 

 
SINERVOLLA TAPAHTUU  
 
VELKUA PÄIVÄ 
lauantaina 11.7. klo 12 alkaen. 
Tule myymään kirpparitavaroita, 
markkinatikkaa, buffetti. 
Lastenkonsertti klo 14, toteutus Velkuan 
Saaristolaisyhdistyksen kanssa. 
 
LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI  
24.-25.7. 
Pro Sinervo ry järjestää jälleen luovan 
kirjoittamisen viikonloppukurssin Sinervon 
talolla. 

Kurssin vetäjänä toimii Susinukke Kosola 
(Daniil Kozlov), turkulainen runoilija, 
kirjankustantaja ja sanataideohjaaja.   
Näin Kosola kertoo tämänkertaisesta 
kurssistaan: 
”Pimp My Language ei ole tavallinen 
kielenhuoltokurssi. Niin runoilijalle kuin pientä 
kiilloketta teksteihinsä hakevalle prosaistille 
tarkoitetulla viikonloppukurssilla keskitytään 
itse kielen rakenteisiin. Kuinka luoda 
metafora, joka ei vaivaannuta lukijaa?      
Miten kuvailla hahmoa kuulostamatta 
elämäänsä tympiintyneeltä leipädekkaristilta?  
Mistä koostuvat lukukelpoiset maisemakuvat? 
Mitkä ovat elävän virkkeen tai säkeistön 
ainesosat? Erilaisin harjoittein kurssilla 
käydään läpi luovan kielenkäytön 
elementtejä, antaen sovellettavia työkaluja ja 
inspiroivia kimmokkeita omaan 
kirjoittamiseen.” 
Kurssi pidetään viikonloppuna 25-26.7., 
kumpanakin päivänä klo 10-16.   
Kurssin hinta on 40 euroa, joka sisältää 
aamukahvin ja lounaan.   
Ilmoittautumiset 3.7. mennessä sähköpostilla 
prosinervo@gmail.com.  Ilmoitathan myös 
mahdollisista ruokavaliorajoituksista. 
Lisätietoja kurssista voi kysyä Kirsti 
Martikaiselta, p. 050 3704 655. 
 
Uimakoulun sijaan pidetään 
UIMALEIRI 10.-12.8. KLO 10-12 
Leirillä toimii ohjaajana Henna-Mari Sula, 
tuttu uimaopettaja. 
Leirin aikana tehdään muutakin liikunnallista 
toimintaa kuin uimista. Leiri on tarkoitettu 6-
11-vuotiaille. Hinta 15 €/lapsi, seuraava 
saman perheen lapsi 10 €. Ilmoittautumiset 
prosinervo@gmail.com 15.7. mennessä, 
tiedustelut Pirjo 040 5931 311. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden 
koronarajoitukset ja voivat peruuntua, jos 
rajoituksia kiristetään. 
 
Lue lisää tapahtumista 
prosinervo.com tai 
facebook.com/sinervontalo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:prosinervo@gmail.com
mailto:prosinervo@gmail.com
mailto:prosinervo@gmail.com
mailto:prosinervo@gmail.com
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUA YHDISTYS 

 
KESÄRETKI Vaasa-Strömsö-Seinäjoki  
jäsenille toteutunee 1.-3.9. 
Ilmoittautumiset Tarjalle 0400 700 228 

viimeistään 31.7. Hinta 358 € / 2 hengen 
huone, yhden hengen huoneen lisämaksu 
78 €.  
 
RUSKARETKI jäsenille 12.-18.9.                      
Itä-Suomeen ja Lappiin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.8. mennessä 
Lasse 0400 881 949 tai Pirjo 040 7070 409. 
Ohjelma ja maksut kotisivuilla. 
 
IKÄIHMISTEN OLYMPIALAISET 24.8. 
Naantalissa, Kuparivuorella. 
 
KK-KAHVIT 26.8. SINERVOLLA 
liikunnallisissa merkeissä. 
 
Elokuussa RANTAPÄIVÄ Mannerlahdessa. 
 
Tarkista kellonajat ja päivämäärät kotisivuilta. 
 
Nämä toteutetaan koronarajoitusten 
mukaisesti ja jos rajoituksia kiristetään, 
voivat peruuntua. 
 
Eläkeliitto.fi/yhdistykset/Lemu-Askainen-
Velkua 
 
 
 

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    
syyskuun tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.8.2020, 
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. 
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