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SYYSKUU 2020 
 
 
 

KUMMELI 

 
Jalkahoitaja Velkualla ma 14.9. 
Soita ja varaa aikasi, 
Paula Lindfors p. 050 3000 903 

 

 

 

 

NAANTALIN OPISTO 

 

SAARISTOLAIVURIKURSSI 
8.10.- 29.11. Sinervon talo, Sauniementie 5 
 
Opettajana FM Tuomas Pelto. 
 
Vesillä liikkuvan tai vasta liikkumista 
harkitsevan peruskurssi, jolla opitaan 
navigoinnin vankat perustiedot, kuten 
merikartan lukeminen, merimerkit, 
paikanmäärityksen perusteet, 
reittisuunnittelu, sähköisen navigoinnin 
perusteet kuin myös vesiliikenteen 
säädökset. Sisältö vastaa Suomen 
Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinnon 
vaatimuksia. Oppimateriaalit yhteistilauksena 
noin 80 €/opiskelija. Kurssille tulo ei edellytä 
veneilykokemusta eikä pohjatietoja 
merenkulusta. Kurssilla käytössä uusi, 
ajantasainen oppikirja! Uusi vesiliikennelaki 
huomioitu kurssisisällöissä.  
Kurssin kokoontumiset: 8.10., 22.10., 31.10., 
1.11., 5.11., 14.11., 15.11., 28.11. ja 29.11.                         
Torstaisin klo 18-20.30, lauantaisin klo 9-15 
ja sunnuntaisin klo 9-11.30.  
Kurssimaksu: 60 €  
 
Kurssin järjestää Naantalin opisto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ilmoittautumiset ja maksaminen: 
www.naantali.fi/opisto 
Työttömät saavat 50 % alennuksen 
kurssimaksusta (OPH:n opintosetelialennus). 
Alennuksen saamiseksi on ilmoittauduttava 
puhelimitse opiston toimistoon puh. 044 7334 
651. Toimisto arkipäivinä klo 9-15. 
 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
Aikuisten toiminta käynnistyy syyskuun 
taitteessa. Katso ryhmien tiedot ja 
aikataulut liikkuvanaantali.fi 
 
SYKSYN 2020 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 7.9.–
14.12.2020 välisenä aikana 

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 

linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon 

parkkipaikka 

• klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan 

Ulpukkaan 

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 

samaa reittiä 

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Liikennöitsijänä on Taivassalon Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna.                     
Alle 12-v. lapset vain huoltajan seurassa. 

http://www.naantali.fi/opisto
http://www.naantali.fi/opisto
http://www.naantali.fi/opisto
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KOULUIKÄISTEN LIIKUNNALLINEN 
SYKSY 

Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja 
harrastekerhotoimintaa järjestetään viikoilla 
37–50 (ei arkipyhinä eikä koulujen loma-
aikoina), mikäli ryhmään osallistuu vähintään 
10 henkilöä. Kerhot ovat tarkoitettu 2.–6.-
luokkaisille, paitsi aamu- ja 
iltapäivätoimintaan osallistuville (kts. 
mahdolliset poikkeukset kerhon kohdalta). 
Ilmoittautuminen on alkanut 17.8. 
osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi, ellei 
toisin mainita. 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30   

• Merimasku keskiviikkoisin klo 13–14  
• 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 eskari – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 (kerho 
ei ole aamu- ja iltapäivätoimintaan 
osallistuville) 

Kurssit ja muut kerhot 

• Teatterikerho Karvetin koululla 
keskiviikkoisin klo 13–14 

• 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  

Lisää toimintoja päivitetään syksyn 
aikana verkkosivulle 
www.liikkuvanaantali.fi 

 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 

 
Avantouintiopastus 
Tiistaina 6.10. klo 18.00 Nunnalahden 
uimarannalla opastusta avantouinnin 
aloittamiseen. Mukaan uima-asu ja pyyhe. 
Lämmintä mehua tarjolla. 
 
Suuri kuntotestausilta työikäisille 
Torstaina 22.10. klo 17.00–19.30 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 
(Kuparivuorentie 1). Maksuton 
kuntotestausilta, jossa mitataan mm. 
kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja Polar-
kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta.      
Tapahtuma on maksuton. 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä 
Keskiviikkona 11.11. klo 10.00–12.00 
Urheilutalolla (Kuparivuorentie 1); 
kehonkoostumusmittaus, Polarin leposyke, 
puristusvoima, tasapainotestit ja 6 minuutin 
kävelytesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta.     
Tapahtuma on maksuton. 
 
Kuntotesti-ilta Rymättylässä  
Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 
Rymättylän koulun liikuntasalissa (Piimätie 1); 
kehonkoostumusmittaus, Polarin kuntotesti ja 
puristusvoimamittaus. Lisäksi infoa, 
liikunnasta, ravinnosta ja painonhallinnasta. 
Tapahtuma on maksuton. 
 
Kuntosaliohjausta 
Maanantaina 26.10. klo 15.00–17.00 
Maijamäen liikuntahallin (Venevalkamantie 2) 
kuntosalilla ohjaaja opastamassa laitteiden 
käytössä ja harjoittelussa. Ohjaukseen ei 
tarvitse ilmoittautua. Mukaan sisäliikunta-
asuste ja sisäjalkineet sekä juomapullo.  
Kulku hallille Aurinkotien puolelta 
liikuntahallin ja koulun välisestä 
syvennyksestä, iltakäyttäjien ovesta. 
 
Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi 
aloittelijoille 
Kuntosaliharjoittelun perusteet kurssiin 
kuuluu kolme ohjattua tapaamista. Kurssi on 
tarkoitettu aloittelijoille. Kurssilla opetetaan 
käyttämään laitteita oikein, saat oman 

http://www.nvo.fi/
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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harjoitteluohjelman sekä ohjeet omatoimiseen 
harjoitteluun. Halutessasi saat myös kurssin 
aikana kehonkoostumusmittauksen. Kurssin 
ajankohta: 21.10. klo 17–18, 28.10. ja 4.11. 
klo 17.30–18.30. Paikkana Maijamäen 
liikuntahalli (Venevalkamantie 2). Kurssin 
hinta on 30 € sisältäen kurssiohjauksen ja -
materiaalin sekä 2 kk kuntosalin käytön.   
Max 12 osallistujaa. Ilmoittautuminen alkaa 
10.9. kello 18.00 osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
 
Kävely- ja juoksutestit 
• UKK-kävelytestit keskiviikkona 2.9. klo 
16.00–17.30 Kuparivuoren urheilukentällä. 
Testissä kävellään kahden kilometrin matka.  
• Cooperin testijuoksu (12 min) keskiviikkona 
2.9. Kuparivuoren kentällä, lähdöt klo 16.00 
ja 17.00. 
Tervetuloa testaamaan syyskuntosi sekä 
saamaan liikuntavinkkejä! 
 

LIIKUNTARYHMÄT 

 
Päiväliikunnalla pirteäksi 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa torstaisin 10.9.–19.11. klo 11 
Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on 
tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka ovat 
innostuneita tutustumaan eri lajeihin sekä 
pitävät ulkoilusta. Tutustu päiväliikunnalla 
pirteäksi -ryhmän ohjelmaan osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Hinta 20 €. 
Ilmoittaudu päiväliikunnalla pirteäksi -
ryhmään osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
 
Telmon talli – miesten liikuntaryhmä 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon 
talliin! Telmon talli kokoontuu torstaisin 10.9.–
17.12.2020 klo 12.30–13.30 Kesti-Maarian 
liikuntatilassa (Maariankatu 2). Tallin toiminta 
on tarkoitettu miehille, jotka haluavat liikkua 
monipuolisesti ohjatussa ryhmässä; 
toiminnassa keskitytään lihaskunnon, 
tasapainon ja liikkuvuuden kehittämiseen 
tosissaan, muttei missään nimessä totisena. 
Lisätietoja Telmon tallista saat Maija 
Puolakanaholta, puh. 0400 638 398 tai 
sähköpostilla maija.puolakanaho@naantali.fi. 
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan Telmon 
talliin osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
 
 
 

Tasapainoryhmät  

• Kesti-Maarian tasapainoryhmä 

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
Kesti-Maarian liikuntatilassa (Maariankatu 2). 
Toiminta järjestetään viikoilla 37–50, mikäli 
osallistujia on vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Ilmoittautumiset alkoivat 3.8. Syyskauden 
hinta on 30 €/ryhmä. (Seniorikorttilla ei 
erillistä maksua, mutta ryhmään tulee 
ilmoittautua). Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi 

o tiistain tasapainoryhmä       

8.9.–8.12. kello 9.00–10.00 

(ohjaus: liikuntapalvelut)  

o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–11.00 

(ohjaus: liikuntapalvelut) 

o keskiviikon VoiTas-ryhmä   

9.9.–9.12. kello 11.45–12.30 

(ohjaus: Liikuntaseura Naantali 

ry) 

 

• Merimaskun voimaa ja tasapainoa 

ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa (Iskolantie 
9) keskiviikkoisin klo 15.00–16.00.        
Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
 

• Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 

 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 
liikuntasalissa. Ryhmässä tehdään 
tasapainoa ja voimaa vahvistavia harjoituksia, 
ohjaajana fysioterapeutti Riina Nummelin. 
Ilmoittautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja 
ryhmän toiminta käynnistyy, mikäli vähintään 
12 henkilöä ilmoittautuu mukaan. 
Osallistumismaksu 20 €/syksy ja 20 €/kevät. 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kuuluu 
seniorikortin palveluihin eli jos sinulla on 
voimassa oleva seniorikortti, voit osallistua 
tähän ryhmään ilman maksua, ilmoittaudu 
siinä tapauksessa ohjaajalle paikan päällä.  
Ensimmäinen kerta 7.9.2020. 
 
 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00.                                                         
Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja Riitta K sekä 
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 8.9.2020.                        
Ei tarvitse ilmoittautua, maksuton. 
 
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi 
nopeasti loppuneet Remonttiraijat ja 
Remonttireiskat yhdistyvät syksyllä ja 
toimintapäivä on perjantai klo 12.30-13.30 
liikuntasalissa. Kauden aluksi ryhmälle 
tehdään kehonkoostumusmittaus, 
leposyketesti ja lihaskunto- ja liikkuvuustestit. 
Ohjelmassa on monipuolista jumppaa ryhmän 
toiveiden mukaisesti. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä käynnistyy, 
mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoittautuu 
mukaan. Osallistumismaksu 20 €/syksy ja   
20 €/kevät. Remonttiryhmän ohjaajan toimii 
Outi Ritvanen, ensimmäinen kerta 4.9.2020. 
 
 
Rymättylän kuntosali 
Talvikausi 
Kuntosalista voit varata oman vuoron ajalle 
klo 7.00–22.00. Varaukset ja maksut hoituvat 
Rymättylän lähikirjastossa.               
Kuntosalia ei voi varata puhelimitse. 
Talvikausi 1.9.–31.5. 
Varaukset elokuun kolmannesta 
maanantaista (17.8.) lähtien Rymättylän 
lähikirjastosta. Kuntosalin kausimaksu 
maksetaan varauksen yhteydessä. 
Talvikauden kausimaksu on 61 euroa/tunti 
(yksi tunti/viikko/kausi). 
 
 
Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020.  

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.                         

Seniorikortin etuudet syksy 2020: 

 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria ja 

Rymättylä) katso aikataulut 

liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 

liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) oman 

aikataulun mukaisesti (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? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020. Näiden henkilöiden ei tarvitse 
uudelleen aktivoida korttiaan 
syyskaudeksi. 

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. 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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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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 aikaisemmalta 
kaudelta, 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! 
 

Haastepyöräily -kampanja päätökseen 

Mobiilisovellus sai kiitosta pyöräilijöiltä 

Tämän vuoden Haastepyöräily kampanjan 
saatiin suoritettua hienosti läpi, vaikka 
kirjausohjeita jouduttiin muuttamaan 
koronaviruksen vuoksi. Haastepyöräily -
kampanjan alusta asti olleet kirjauslaatikot 
jätettiin pois, jolla minimoitiin kontaktien 
määrä muihin pyöräilijöihin sekä 
tartuntapinnat. Kampanjan mobiilisovellus 
onnistuttiin ajamaan hienosti sisään ja siitä 
saatiin erittäin positiivistä palautetta sekä 
pyöräilijöiltä että kunnan vastuuhenkilöiltä.  

• Vaikka korona toi kampanjan 
valmisteluun isoja haasteita, 

lähdimme onneksi toteuttamaan 
kampanjaa ja onneksi meillä myös oli 
mobiilisovellus käytössä, joka takasi 
turvallisen kirjaustavan, kertoo LiikUn 
terveysliikunnan kehittäjä Juha 
Koskelo   

Haastepyöräilyn suoritukset kirjattiin netti- ja 
mobiilikirjauksina ja tilannetta pystyi 
seuraamaan reaaliaikaisesti. Kampanjan 
aikana pyöräiltiin 31:ssä kunnassa 668 452 
kilometriä ja pyöräilykorttien/ -passien ja 
muiden kirjausten jälkeen yhteistulos oli n. 
miljoona poljettua kilometriä.  

Huittinen voitti yli 5000 asukkaan sarjan ja 
Karvia alle 5000 asukkaan sarjan tiukasti 
ennen Siikaista. Molemmissa voittokunnissa 
panostettiin mm. kampanjan aikaisiin 
etätapahtumiin, tiedottamiseen ja käytössä oli 
mm. omat pyöräilypassit. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä LiikUn 
sekä kampanjaan osallistuvien kuntien 
liikuntavirastojen kanssa. LiikU ja kunnat 
arpovat kaikkien pyöräilijöiden kesken mm. 
polkupyöriä, joista ilmoitetaan voittajille 
erikseen.  

Mobiilisovellus on myös toiminnassa vuoden 
loppuun asti, eli sitä voi käyttää ilmaiseksi ja 
tallentaa omat pyöräilyt sinne. Pyöräilyhistoria 
jään näkyviin ja mobiili toimii taas ensivuoden 
kampanjassa samoilla tunnuksilla. Lisätietoja 
kampanjasta sekä netti- ja 
mobiilikirjausohjeet löytyvät osoitteesta 
www.liiku.fi/haastepyoraily.  

Naantalissa tehtiin yhteensä 1 537 kirjausta, 
mutta siitä huolimatta jäimme sarjassamme 
häntäpäähän. 

Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja (T-paitoja, sukkia, jumppapusseja) 
ja voitot on toimitettu voittajille 
 
 
Soveltava liikunta syksy 2020 
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 



 6 

liikuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii 
erityisosaamista soveltamisesta.  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen soveltavan lasten, nuorten 
ja aikuisten liikunnan toimintoihin on alkanut 
maanantaina 17.8.2020 klo 9.00 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa 
https://verkkokauppa.naantali.fi/, ellei 
toiminnon perässä toisin mainita. 
Kurssimaksut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä 
voi siirtää toiselle henkilölle. Tarvittaessa 
kaikissa toiminnoissa oma henkilökohtainen 
avustaja maksutta mukana. 
Ongelmatilanteessa ole yhteydessä 
soveltavan liikunnan ohjaajaan Heidi 
Suominen puh. 040 683 7454.   
 
Avustajatoiminta ja saattajakortti tiedot 
löytyvät www.liikkuvanaantali.fi -> Mitä on 
soveltava liikunta. Soveltavan liikunnan 
toiminnoista tiedotetaan lisäksi Liikkuva 
Naantali -Facebook -sivuilla, Nasta-lehdessä, 
yhteistyökumppaneiden kautta sekä 
Soveltavan rajatonta liikuntaa -oppaassa. 
Naantali on mukana myös valtakunnallisissa 
soveltavan liikunnan kehittämishankkeissa. 
Lue lisää www.liikkuvanaantali.fi -sivuilta. 
 
Soveltavaa liikuntaa lapsille ja nuorille 
 
Maksuton Harrastepalloilu 3.–6.-
luokkalaisille tiistaisin 8.9.-1.12.2020 klo 
15-16 Suopellon koulun liikuntasalissa (Os. 
Rimpikuja 4). Kulku Suopellon koulun 
takapihalta. Varusteina vaaleapohjaiset 
sisäpelikengät, sisäliikuntavarusteet, 
juomapullo, halutessa oma maila ja lasit. 
Harrastepalloilu on tarkoitettu lapsille, joilla on 
vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen kanssa 
tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi isommassa 
ryhmässä harrastaminen voi tuottaa 
haasteita. Pelataan erilaisia pallopelejä. 
Kaikki pääsevät pelaamaan! 
 
UUTTA! Taidekokemuksia-kurssi 
erityislapsille (5-12v.) ja perheille 
keskiviikkoisin 2.9.-25.11.2020 klo 17.30-
18.30 Kalevanniemen koulun luokka A 114 
(os. Opintie 2). Kurssimaksu 27 € henkilö 
sisältäen kaikki materiaalit ja välineet. 
Erityislasten ja vanhempien yhteinen 
taidetunti, jossa kokoonnumme aina kolme 
kertaa peräkkäin saman taidekokemuksen 
äärelle: maalaamme, tanssimme, 

muovaamme, musisoimme ja teemme 
ilmaisuharjoitteita alan ammattilaisten 
johdolla. Ilmoittautuminen 
www.naantali.fi/opisto. Lapselle ja 
vanhemmalle tehdään kummallekin erikseen 
ilmoittautuminen.  
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille lapsille, nuorille 
ja aikuisille maanantaisin 7.9.-7.12.2020 
klo 15.30–16.45Suopellon koulun liikuntasali 
(Os. Rimpikuja 4, Naantali). Kulku Suopellon 
koulun takapihalta. Hinta 30 € henkilö. 
Varusteina vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarusteet, juomapullo, halutessa 
oma maila ja lasit. Kauden aikana pelaillaan 
sählyä ja jalkapalloa ryhmäläisten toiveet 
huomioiden. Kaikki pääsevät pelaamaan!  
 
Mahdolliset soveltavan 
vesiliikuntaryhmät, kerhot, leirit ja 
talvitoiminta lapsille ja nuorille 
päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi. 
Seuraa ilmoittelu. 
 
Soveltava liikunta aikuisille 
 
Uutta! Erkkajooga® -kurssi 
kehitysvammaisille nuorille ja 
aikuisille maanantaisin 31.8.2020 – 
23.11.2020 (ei viikolla 42) klo 18-19 
Kalevanniemen koulu (os. Opintie 2) luokka 
A114. Kurssimaksu 30 € henkilö.             
Tunti yhdistää joogan liikeharjoittelua, 
läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia, musiikkia 
ja vähän meditaatiotakin. Toiminta toteutuu, 
jos osallistujia on minimissään 7. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto.  
 
Uutta! Soveltava tasapainoa ja 
voimaa -ryhmä tiistaisin 8.9.-2.12.2020 klo 
10.00-10.45 Kesti-Maaria (os. Maariankatu 
2). Hinta 15 € henkilö. Ryhmä on tarkoitettu 
henkilölle, jolla on liikuntarajoite, sairauden 
vuoksi heikentynyt toimintakyky tai toistuvaa 
kaatumista. Tunnille voi tulla pyörätuolin sekä 
oman avustajan kanssa. Kaiken voi tehdä 
tuoli apuna. Tunnilla harjoitetaan 
monipuolisesti tasapainoa, lihaskuntoa, 
kehonhallintaa ja koordinaatiota.  
 
Neuromoto-ryhmä keskiviikkoisin 
2.9.2020 alkaen klo 11.00-11.45 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2). Hinta 40 € 
henkilö sisältäen jäsenmaksun. Ryhmä 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
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soveltuu hyvin erityisesti varhaisvaiheen 
muistisairaille sekä reuma- ja lihassairauksia 
sairastaville henkilöille. Tunneilla harjoitellaan 
monipuolisesti kehonhallintaa, motoriikkaa, 
lihaskuntoa ja tasapainoa, sosiaalista puolta 
unohtamatta. Yhteistyössä Liikuntaseura 
Naantalin ja terveyskeskuksen kanssa. 
Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi. 
 
Soveltava vesijumppa 
mielenterveyskuntoutujille 12 kertaa 
(30min) keskiviikkoisin ke 9.9.-25.11.2020 
klo 12.30–13.00 Aurinkosäätiön palvelutalon 
altaalla (os. Myllykiventie 5). Varusteina 
uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. Hinta 30 € 
henkilö.  
 
Soveltava vesijumppa päivä- ja 
iltaryhmät 12 kertaa (45min) 
Aurinkosäätiön palvelutalon altaalla (os. 
Myllykiventie 5). Hinta 35 € henkilö / kurssi. 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. 
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.            
2. ryhmä on tarkoitettu myös 
omaishoitajille ja -hoidettaville.   
Omaishoitaja toimii avustajana ja ilmoittaa 
vain omaishoidettavan kurssille. Lisätiedot 
kenttään lisätään omaishoidettavan sairaus, 
vamma tai toimintarajoite sekä omaishoitajan 
tiedot:  
1.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 
13.00–13.45 
2.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 
13.45-14.30 
3.ryhmä torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
19.15–20.00  
 
Kävelyfutis torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
15.00-16.00 Taimon koulun liikuntasali ja 
ulkokenttä. Hinta 20 € henkilö. Varusteina 
sisällä vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
liikuntavarustus, juomapulla. Kävelyfutis 
soveltuu matalan aloituskynnyksen sekä 
pienen loukkaantumisriskin vuoksi hyvin 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve muun muassa 
liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi.  
 
 

Uutta! Soveltava kuntoryhmä nuorille 
aikuisille ja työikäisille  torstaisin 17.9.-
8.12.2020 klo 17.00-18.00 Kesti-Maaria (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristön 
ulkoliikuntapaikat. Hinta 15 € henkilö. Ryhmä 
on matalan kynnyksen kuntoryhmä ja 
tarkoitettu henkilöille, joilla on 
elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky, haasteita osallistua 
yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, ja 
tarvitsee yksilöllisempää tukea ja opastusta 
motivoivan liikuntamuodon löytämiseksi. 
Tapaamiskertojen sisältö rakennetaan 
yhdessä ryhmäläisten toiveiden mukaan. 
Voidaan kokeilla myös eri toimijoiden 
palveluita esim. keilausta, joista tulee 
kurssimaksun lisäksi pieni lisämaksu 
osallistujille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan ja 
rakennetaan sinun oma polkusi motivoivaan 
liikuntaan!  
 
Soveltavan liikunnan kurssit ja 
tapahtumat lapsille, nuorille ja 
aikuisille   
 
Uutta! Maksuttomat soveltava Judo-
kokeilukurssit 5 kertaa lapsille ja 
nuorille perjantaisin 11.9.-9.10.2020 klo 
17-18 sekä aikuisille perjantaisin 16.10.-
13.11.2020 klo 17-18 Maijamäen koulun 
Tatamisalin tatamipuolella. Huom! Kulku 
Tatamisaliin ei ole esteetön portaiden vuoksi. 
Lapsilla on oltava mukana oma aikuinen tai 
avustaja. Max.10 osallistujaa / kurssi. 
Sovellettu judo on suunnattu henkilöille, joilla 
on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi 
liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen 
tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen 
ryhmään sopeutumisessa tai tarvitsee jostain 
syystä enemmän aikaa asioiden oppimiseen. 
Liikuntarajoite ei ole este judon 
harrastamiselle. 
 
Soveltava ratsastus -kurssit Metsälehdon 
tilalla  
Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Ratsastajalla on 
tarvittaessa oltava joko oma hevosiin tottunut 
avustaja mukana tai avustajaa voi tiedustella 
suoraan tallilta Tiina Gustafsson 

http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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tiinachoko@gmail.com, 044 9962535 (os. 
Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämäki):  
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 13.15-14.00. Hinta 60 € 
lapsi sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Max. 4 ratsastajaa. 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 14.00-14.45. Hinta 60 € 
lapsi sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Max. 4 ratsastajaa. 
Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille 
5 kertaa lauantaisin 5.9.-3.10.2020 klo 
11.45-12.30. Hinta 100 € henkilö sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet. Huom! 
Kurssi siirtynyt poikkeusolojen takia 
keväästä syksyyn ja on tällä hetkellä 
täynnä. Lisätietoja soveltavan liikunnan 
ohjaajalta.  
 
Uutta! Soveltava ratsastuspäivä 
lapsille, nuorille ja aikuisille 
sunnuntaina 6.9.2020 klo 10.00-15.00. 
Hinta 40 € henkilö. Max. 10 osallistujaa. 
Ratsastuspäivä on tarkoitettu lapselle, 
nuorelle tai aikuiselle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vaikeuksia voi olla 
myös esimerkiksi keskittymisen kanssa tai 
aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi isommassa 
ryhmässä harrastaminen voi tuottaa 
haasteita. Osallistujalla ei tarvitse olla 
kokemusta hevosen kanssa toimimisesta. 
Ohjelmassa tutustuminen hevosiin ja talliin, 
hevosten hoitoa ja ruokintaa, satulointia ja 
taluttamista, ratsastusta, kärryajelua 
lähimetsässä, ruokailu sekä tutustuminen 
naapurin hanhiin ja kanoihin.  
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma 
erityislapsille ja -nuorille 
perheineen sunnuntaina 20.9.2020 klo 15-
16.30 sekä sunnuntaina 10.1.2021 klo 15-
16.30 Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2). Huom! Kulku 
Tatamisaliin ei ole esteetön portaiden vuoksi. 
Oma aikuinen on avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa 
liikunnallista tekemistä. Järjestäjänä 

Naantalin kaupungin liikuntapalvelut 
yhteistyössä Liikuntaseura Naantali ry ja 
Raision kaupungin liikuntapalveluiden 
kanssa. Maksuton, ei ilmoittautumista. 

 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 22.9., 
20.10., 17.11. ja 8.12. klo 16.15-17 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2) ja lähiympäristö. 
Paikka ilmoitetaan etukäteen. Kokeilemme 
yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi 
musiikkiliikunta, sovellettua palloilua, 
tasapainoharjoittelua ja ulkoliikuntamuotoja. 
Toiminnan tavoitteena on kokeilujen kautta 
löytää yhteinen, arkea tukeva harrastus, 
liikunnan ilo ja uusia tuttuja. Myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. 
Ennakkoilmoittautuminen. 
 
Tulossa myös kehitysvammaisten 
boccia- ja sählyturnaus syksyllä 2020 
sekä Yu-kisat keväällä 2021 
rajattomasti liikuntaa kuntayhteistyöllä. 
Lisätietoja tulossa lähempänä 
www.liikkuvananaantali.f i. 

 
 
 
 
 

                      
PRO SINERVO 

 
 
Sinervolla tapahtuu 
 
Livonsaaren seurojen talolla alkavat jumpat 
14.9. klo 18.00-19.00, maksu 2 €. 
Syyskuussa keppijumppaa. 
 
Digikutsut 10.9. klo 12.30-14.30. 
HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ. 
Tarkoituksena on kahvittelun lomassa miettiä 
yhdessä mitä ongelmia on älylaitteiden 
(puhelin, tabletti) kanssa ja löytää ratkaisuja 
omiin ongelmiin. 
 
NAANTALIN OPISTON KURSSEJA 
SINERVON TALOLLA. 
Ilmoittautumiset ja tiedot Naantalin opiston 
sivuilla. 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:tiinachoko@gmail.com
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Intialainen päähieronta tiistaisin 8.9., 22.9., 
6.10. ja 20.10. klo 16.30-18.00. 
 
SL-JOOGA keskiviikkoisin klo 10.00-11.30. 
 
SAARISTOLAIVURIKURSSI alkaa torstaina 
8.10. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden korona 
rajoitukset ja voivat peruuntua, jos 
rajoituksia kiristetään. 
 
Lue lisää tapahtumista 
www.prosinervo.com tai 
www.facebook.com/sinervontalo. 
 
 
 
 
 
 
 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUA YHDISTYS 

 
Lemust leippä-markkinat 12.9. 
 
Kk-kahvit 29.9. Lemun urheilutalolla klo 
12.30. 
 
Syysvuosikokous 13.10. klo 12.30 Lemun 
urheilutalolla. 
 
Nämä toteutetaan koronarajoitusten 
mukaisesti ja jos rajoituksia kiristetään, 
voivat peruuntua. 
 
Lue lisää: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-
aslainen-velkua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAARISTON SAVOTTA RY 

 
Livonsaaren nuokkari jatkuu syyskuussa 
Seurantalon nuorisotilassa. Illat perjantaisin 
ja lauantaisin klo 16-20.                          
Nuoret viidesluokkalaisista 19-vuotiaisiin: 
tervetuloa!                                             
Ohjaajia on useita vuorottelemassa 
nuorisoiltojen pitoa, iltojen sisältöä 
suunnitellaan yhdessä nuorten ja ohjaajien 
kesken. 
 
Livonsaarella toimii oma muovin ja 
kartongin kimppakeräyspiste, joko olet 
mukana? 
Kimppakeräykseen voi osallistua 
täyttämällä liittymiskaavakkeen ja 
maksamalla 14 euron vuosimaksun 
Livonsaaren Osuuskaupalla.      
Livonsaaren asukasmäärä ei ole riittävä 
maksuttoman keräyspisteen saamiseksi 
saarelle, joten kimppakeräyksen on 
järjestänyt Saariston Savotta ry ja keräykseen 
liittyneet taloudet maksavat jätteistään pienen 
vuosimaksun. Keräämme puhdasta 
pakkausmuovia ja pakkauskartonkia!        
Jotta keräyspiste pysyy siistinä, pyydetään 
ettei astioita täytetä sen jälkeen kun kannet 
eivät mene kiinni. 
Kierrätysohjeet: 
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/muovipakkaukset/  
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukse
t/ 
 
Yhteystiedot: saaristonsavotta.fi, 
facebook.com/saaristonsavotta,  
puh. 040 8409 658 (Heidi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosinervo.com/
http://www.prosinervo.com/
http://www.facebook.com/sinervontalo
http://www.facebook.com/sinervontalo
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-aslainen-velkua
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/muovipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/muovipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukset/
https://www.lsjh.fi/fi/jatelaji/kartonkipakkaukset/
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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 
 
 
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    
lokakuun tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.9.2020, 
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
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
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