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SYYSKUU 2021 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitajan vastaanotto syyskuussa 
 ti, ke, to. Lomalla 6.-10.9.2021. 
 
Lääkäri Velkualla 23.9.2021. 
   
Ajanvaraus terveydenhoitajalle ja lääkärille 
puh. 040 9000 864. 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

etunimi.sukunimi@naantali.fi  
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 
Tämän vuoden Haastepyöräily- kampanjassa 
vapusta juhannukseen poljettiin 1 405 016 
kilometriä, joka on noin 500 000 enemmän 
kuin viime vuonna. Kampanjassa oli mukana 
33 kuntaa Turun ja Porin seudulla ja kunnat 
kilpailija kolmessa eri sarjassa.   
Naantalissa poljettiin tänä vuonna 43 030 
kilometriä. 
 
Isot kunnat        
Euran kunta  42003 km 3.66 
km/as 
Paimion kaupunki 34966 km 3.19 
km/as 
Ulvilan kaupunki 38525 km 3.03 
km/as 
Kankaanpään kaupunki 36714 km 2.88 
km/as 
Rauman kaupunki 108132 km 2.77 
km/as 
Salon kaupunki 121795 km 2.36 
km/as 

 
 
 
 
 
 
Naantalin kaupunki 43030 km 2.21 
km/as 
Porin kaupunki 173292 km 2.07 
km/as 
Uudenkaupungin kaupunki 15822 km 1.03 
km/as 
Liedon kunta  10888 km 0.54 
km/as 
 
Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja, voittajille on ilmoitettu voitosta. 
 

Kaipaatko sinä tai perheesi tukea 
liikuntaan ja hyvinvointiin?  
Naantalissa on käynnissä HyvinvointiLIIKE-

ohjelma, joka tarjoaa liikuntaa ja 

elämäntapamuutoskursseja aikuisille sekä 

koko perheelle.  

 

Vanhemmat ja 5–10-vuotiaat lapset  

Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 

arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja 

aikuisilla ja lapsilla on ylipainoa? 

Perheessänne vietetään paljon aikaa ruudun 

ääressä, ruokailutottumukset ovat hakusessa 

eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. 

Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 

tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 

ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 

liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 

muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä 

muiden perheiden kanssa. Ryhmässä 

tehdään ja opitaan yhdessä, koko perheen 
voimin. Ilmoittautukaa perheenä mukaan 

Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -ryhmään 

12.9.2021 mennessä osoitteessa 

www.liikkuvanaantali.fi 

 

Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 

tarvittaessa lisätietoa ja terveydenhoitajat 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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voivat kannustaa perheitä osallistumaan 

ryhmään. Ryhmä kokoontuu syksyn aikana 

seitsemän (7) kertaa, joka toinen torstai klo 

17.30–19.00, ensimmäinen kerta 23.9.2021. 

 
Kävely- ja juoksutestit  
UKK-kävelytestit to 9.9. klo 16.00–17.00 
Kuparivuoren urheilukentällä. Testissä 
kävellään kahden kilometrin matka. Viimeinen 
lähtöaika kävelytestiin on klo 16.30. Cooperin 
testijuoksu (12 min) Kuparivuoren kentällä, 
lähdöt klo 16.00 ja 16.45. Tervetuloa 
testaamaan kuntosi sekä saamaan 
liikuntavinkkejä. Maksuton. Ilmoittaudu 
kävely- tai juoksutestiin liikkuvanaantali.fi 
  
Pimeäkävelyt metsässä  
Pimeän laskeuduttua suunnataan 
taskulappujen valossa metsäisille reiteille 
kävelylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalampun. 
Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilometriä ja 
kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua 
liikkuvanaantali.fi 
  
Ma 1.11. Kokoontuminen klo 18.00 Haijaisten 
toimintakeskukselle, Suutarintie 5. 
Yhteiskävely lähtee Silmu-reitille. 
Ma 22.11. Kokoontuminen klo 18.00 
Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. Kävely 
suuntaa Kepuisten metsään. 
Ma 13.12. Kokoontuminen kello 18.00 
Virventien parkkipaikalla. Yhteiskävely lähtee 
Kultarannan kurun reitistölle. 
  
Polar-tsemppiryhmä  
Työikäisille suunnattu liikuntaryhmä, joka 
kokoontuu etänä ja yhteydenotot tapahtuvat 
virtuaalisesti. Ryhmä on kuntoilua 
aloitteleville naantalilaisille. Kahden 
kuukauden mittaisella kuntoilujaksolla 
osallistujat saavat käyttöönsä Polar-
aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Aloitus 5.10.2021  
klo 17-18. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
liikkuvanaantali.fi 
  
Kesti-Maarian tasapainoryhmä   
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
Kesti-Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. 

Toiminta järjestetään viikoilla 35-49, mikäli 
osallistujia on vähintään 8 hlö/ryhmä. 
Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 
(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua). Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
  
Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 31.8.-
9.12.2021 (ei vko 41). kello 9.00–10.00  
Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 1.9.–
10.12. (ei vko 41) kello 10.00–11.00  
  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin 18.8. alkaen klo 15.00–16.00 
Merimaskun koulun liikuntasalissa, Iskolantie 
9. Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
  
Rymättylän voimaa ja tasapainoa -ryhmä 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin 30.8. alkaen 

klo 15.30–16.15 Rymättylän koulun 

liikuntasalissa, Piimätie 1. Ohjaus Riina 

Nummelin. Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 

(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 

ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautuminen 

liikkuvanaantali.fi 

 
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa   
Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00 
Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. 
Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja 
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Tuolijumppa alkaa tiistaina 31.8. ja kauden 
viimeinen kerta on 7.12.2021. Toiminta on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.    
  
Päiväliikunnalla pirteäksi  
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa torstaisin 2.9.-11.11.2021 (ei 
vko 41) klo 11 Naantalin eri 
ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu yli 
40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät 
ulkoilusta. Hinta 25 €. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
 
Telmon Talli   
Telmon Talli Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) 
torstaisin klo 12.30-13.30 2.9. alkaen. 
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Ohjaajana Telmo Manninen.  
Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
  
Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 
Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 
Raision Ulpukkaan maanantaisin 30.8.-
13.12.2021  
Linja-auton aikataulu   

• 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.   
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä tai Ulpukan 
ollessa suljettuna.  
 Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain 
huoltajan seurassa.  
  
Kuntotestausillat 

• Eläkeläisten kuntotestausilta ma 4.10. 
klo 9.00 - 12.00 kaupungintalolla 

• Työikäisten kuntotestausilta ti 26.10. 
klo 17.00-19.30 kaupungintalolla 

• Rymättylän kuntotestausilta ti  28.9. 
klo 16.00-18.00 Rymättylän koululla 

Ukot ja Akat  

Torstaisin klo 15.00-16.00 urheilutalolla 2.9. 

alkaen.  

 
LAPSET JA NUORET SYKSY 2021 
 
Ponipäivät 18.9. ja 2.10. Sariolan 
elämystallilla 7-12-vuotiaille klo 10–17. 
Päivän hinta 35 €. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 

 

After school-jumppa 

Yhdeksäsluokkalaisille ja lukiolaisille 
torstaisin klo 16–17 Maijamäen liikuntahallilla 
2.9.–25.11. Yhteistyössä opiston kanssa 
toteutettava nuorille suunnattu tunti, joka 
lataa kehoon uutta virtaa koulupäivän 
jälkeen. Harjoitteet tehdään oman kehon 
painoilla ja vastuskuminauhoilla. Ohjaajana 
Katarina Hemling. Kurssin hinta 10 €. 
Lisätietoa Naantalin opiston sivuilta. 

Commercial dance 

Maanantaisin 13–15-vuotiaille klo 16.30–
17.30 ja yli 16-vuotiaille klo 18.30–19.30 
Kesti-Maariassa yhteistyössä NVO:n kanssa. 
Tunneilla yhdistellään vauhdikkaasti eri 
tanssilajeja ja tehdään erilaisia tanssisarjoja 
musiikkivideoiden ja artistien live-
esiintymisten tyyliin. Tunneilla pääpaino on 
esiintymistaidon kehittämisessä sekä 
koreografioissa tanssin perustekniikan 
kehittyessä tanssimisen ohessa. Commercial 
dance sopii loistavasti myös aloittelijoille. 
Hinta 35 €. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.nvo.fi 

 

Nuorten treeni 

Yli 12-vuotiaille lauantaisin klo 11.30–12.30 
Tatamisalissa yhteistyössä NVO:n kanssa. 
Tällä tunnilla kehität koordinaatioita ja oman 
kehon tuntemusta. Tunti sisältää 
monipuolisesti erilaisia harjoitteita, esim. 
oman kehonpainolla tehtäviä toiminnallisia 
liikkeitä, kehon motoriikkaa, tasapainoa ja 
liikkuvuutta. Hinta 35 €. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.nvo.fi 
 
Kouluilla tapahtuva toiminta 
Toiminnat ovat pääsääntöisesti viikoilla 34–
50 (ei koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä). 
Poikkeukset ajankohdista on mainittu 
kyseisen toiminnan kohdalla. Kaikki toiminnat 
ovat osallistujille maksuttomia. 
Ilmoittautuminen naantali.fi/sun-harrastus 

 

Liikuntakerho Velkuan koululla 3.-
luokkalaisille keskiviikkoisin klo 11.-11.45  
Liikuntakerho Velkuan koululla 4.–6.-
luokkalaisille keskiviikkoisin klo 13–14  
Liikuntakerho Velkuan koululla esi-2.-
luokkalaisille torstaisin klo 13–14   
Futiskerho Velkuan koululla 3.–9.-
luokkalaisille perjantaisin klo 15–15.45. 
Ohjaajana Telmo Manninen VG-62:sta. 
Ensimmäinen kerta 3.9.                        
 
Monilajiklubi Suopellon koululla 
keskiviikkoisin klo 14–15. Monilajiklubissa 
tutustutaan eri liikuntalajeihin, kokkaillaan, 
pelataan sekä tehdään retkiä. Toiminnan 
sisältö toteutetaan osallistujien toiveiden 
mukaisesti ensimmäisellä kerralla. 
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Kuntosaliohjausta Suopellon kuntosalilla 

maanantaisin klo 15–16.  

Nuorisopassin palloiluvuoro 
seiskaluokkalaisille Karvetin koulun 
liikuntasalissa torstaisin klo 15.30–16.15. 
Avoin palloiluvuoro yli 13-vuotiaille Karvetin 
koulun liikuntasalissa torstaisin klo 16.15–17. 
 
Syyslomalla toimintaa kouluikäisille 
Koululaisten syyslomalla järjestetään 
toimintaa 11.-15.10. Päiväkohtaisen ohjelman 
löydät naantali.fi/loma -verkkosivuilta. 
 
SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 
liikuntaa. Oma henkilökohtainen avustaja saa 
olla mukana maksutta toiminnoissa. Tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista sekä 
lisätietoa soveltavasta liikunnasta löydät 
verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
Ilmoittautuminen syksyn soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita.  
 

Lapset ja nuoret  
 
Lasten soveltava palloilu  
Alakouluikäisten palloiluryhmä kokoontuu 
pelailemaan tiistaisin 31.8.-14.12. klo 16-17 
Karvetin kentälle ja myöhemmin syksyllä 
urheilutalolle. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62). Toiminta on maksutonta, 
ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 

Soveltava ratsastus, jatkokurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen 
lisäksi, vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

Jatkokurssi on suunnattu niille, jotka ovat jo 
joskus aiemmin osallistuneet kaupungin 
järjestämälle kurssille.  

Kurssi järjestetään lauantaisin 18.9.- 
16.10. klo 13.15-13.45 (yht. 5 krt) 
Metsälehdon tilalla (os. Vuoristotie 7, 24130 
Hietamäki, Mynämäki) Hinta: 150 €/ henkilö 
sisältäen ohjauksen, taluttajan ja varusteet.  
Ratsastajalla on oltava joko oma, hevosiin 
tottunut avustaja mukana tai avustajaa voi 
tiedustella suoraan tallilta Tiina 

Gustafsson tiinachoko@gmail.com,     
044 996 2535. Avustajamaksu 7 €/ ratsastaja 
/ kerta, suoritetaan paikan päällä 
avustajalle.    

Ninjagym Moto                                  
Ninjagym moto –tunti saa vaikutteita 
”isoveljeltään” freegymiltä, joka yhdistelee 
mm. voimistelua, voimaharjoitteita ja 
parkouria. Tunti on tarkoitettu 4-7 v. lapsille, 
joilla on esim. hieman haasteita motoriikan 
kanssa tai kokevat arkuutta osallistua 
vauhdikkaille tunneille. Ninjagym Moto- 
tunnilla jokainen harjoittelee motorisia 
taitojaan omalla tasollaan, omaan tahtiinsa ja 
ryhmäkoko on hieman normaalia pienempi. 
Maijamäen koulun tatamisalissa 
(Kristofferinkatu 1) keskiviikkoisin klo 17.45-
18.30. Yhteistyössä NVO:n kanssa.  
Ilmoittautuminen www.nvo.fi 
 

Aikuiset  
 
Soveltava vesijumppa 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu mm. 
henkilölle, jolla on neurologinen sairaus, 
lihassairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 
josta on pysyvä haitta eikä henkilö pysty 
osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 
Vesijumpat Aurinkosäätiön palvelutalon 
altaassa, Myllykiventie 5. Hinta 35 €/hlö. 
Keskiviikkoisin 6.10. alkaen 
1. ryhmä 12.30-13.15    
2. ryhmä 13.15- 14.00 (myös omaishoitajille 
ja -hoidettaville) 
 
Soveltava ratsastus, jatkokurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen 
lisäksi, vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 
Jatkokurssi on suunnattu niille, jotka ovat jo 
joskus aiemmin osallistuneet kaupungin 
järjestämälle kurssille.  
Kurssi järjestetään lauantaisin 18.9.- 
16.10. klo 14.00-14.45 (yht. 5 krt) 
Metsälehdon tilalla (os. Vuoristotie 7, 24130 
Hietamäki, Mynämäki) Hinta: 150 €/ henkilö 
sisältäen ohjauksen, taluttajan ja varusteet.  
Ratsastajalla on oltava joko oma, hevosiin 
tottunut avustaja mukana tai avustajaa voi 
tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com,  

mailto:tiinachoko@gmail.com
http://www.nvo.fi/
mailto:tiinachoko@gmail.com
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044 996 2535. Avustajamaksu 7 €/ ratsastaja 
/ kerta, suoritetaan paikan päällä 
avustajalle.    

Seniorifutis 
Tiistaisin 31.8.-30.11. klo 14.45-
15.45 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).  

Kävelyfutis 
Maanantaisin 30.8.- 29.11. 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 30 €/ 
henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).   

Kehitysvammaisten palloilu 
Maanantaisin 30.8.- 13.12. klo 15.30-
16.30 Suopellon kentällä ja myöhemmin 
syksyllä Suopellon koulun salissa. Ryhmä on 
tarkoitettu eri-ikäisille, itsenäisesti tai 
henkilökohtaisen avustajan kanssa selviäville 
henkilöille. Hinta 30 €/henkilö.    
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).   
 
Soveltava kuntoryhmä 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä nuorille 
aikuisille ja työikäisille, joilla on tuen tarve ja 
haasteita osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin. Tuntien sisältöä suunnitellaan 
yhdessä osallistujien tarpeiden ja toiveiden 
mukaan. 
Maanantaisin 6.9.- 29.11.2021 klo 16.00-
17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) 
sekä sen lähiympäristössä 
ja ulkoliikuntapaikoilla. Hinta 15 €/hlö. 
Ohjaajana soveltavan liikunnan ohjaaja. 
 
Soveltava tasapaino ja voima- ryhmä 
Tiistaisin 7.9.- 23.11. 2021 klo 10.00–
11.00 Kesti-Maariassa, Maariankatu 2. 
Ryhmä on tarkoitettu tukea tarvitseville 

henkilöille, joilla on esim. liikuntarajoite tai 
sairauden tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
heikentynyt toimintakyky. Tunnilla 
harjoitetaan monipuolisesti tasapainoa, 
lihaskuntoa, kehonhallintaa ja 
koordinaatiota. Hinta 15 €/ hlö. 
Vastuuohjaajana soveltavan liikunnan 
ohjaaja. 
 
Neuromoto-ryhmä 
Keskiviikkoisin 1.9. alkaen klo 12-12.45 Kesti-
Maariassa, Maariankatu 2. Ryhmä sopii hyvin 
erityisesti varhaisvaiheen muistisairaille sekä 
reuma- ja lihassairauksia sairastaville 
henkilöille. Tunneilla harjoitellaan 
monipuolisesti kehonhallintaa, motorikkaa, 
lihaskuntoa ja tasapainoa sosiaalista puolta 
unohtamatta. Hinta 65 € lukukausi tai 95 € 
lukuvuosi (hinnat sisältävät jäsenmaksun). 
Yhteistyössä Liikuntaseura Naantalin kanssa. 
Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi 
 
 
 

KULTTUURIKYSELY 

 
Kysely kulttuurista harvaan asutuilla 
alueilla 
 
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen 
(HAMA) työryhmä (koordinaatio maa- ja 
metsätalousministeriössä) kerää lisätietoa 
HAMA-alueiden kulttuurikentästä ja sen 
tukitarpeista kesäkyselyn muodossa. 
Työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen 
alueiden toimijoiden ajatuksia 
paikkakuntansa kulttuurikentästä. 
Tarkoituksena on kartoittaa, millaista 
kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on 
tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan 
kaivattaisiin vielä lisää, jotta syksyllä 
jatkuvassa työssä osataan alkaa 
määrittämään sopivia toimenpiteitä asian 
tiimoilta. 
 
Kysely on julkaistu 1.7. ja se on auki 8.9. 
saakka. Linkki kyselyyn: 
https://link.webropol.com/s/hama-
kulttuurikysely. Työryhmän kautta se on 
lähtenyt aika laajalla jakelulla (yhdistykset, 
kunnat, ELYt, Leaderit ym). Kyselyyn voi 
vastata suomeksi tai ruotsiksi. 
 

https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely
https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely
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Kaikki vastaukset kyselyyn otetaan ilolla 
vastaan, ja ne auttavat työryhmää 
suuntaamaan tulevat tukitoimet harvaan 
asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan 
tukemiseen. 
 
Kesäterveisin, 
 
Auli Sihvola, työryhmän sihteeri 
Maria McPartlin, hallinnollinen avustaja 

 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
Livonsaaren Seurantalolla:  
Nuokkari perjantaisin ja lauantaisin  
klo 16-20.00.   
4-H toiminta aloitetaan myöhemmin.  
Jumpat alkavat maanantaina 30.8 klo.18.00 
keppijumpalla ja maanantaina 6.9 
lavisjumppa. Jumpat voivat vaihdella 
opettajasta riippuen. 
 
Uusi komea Samppavuoren näkötorni on 
valmis ja odottaa kävijöitään. Varsinaiset 
avajaiset järjestämme kunhan korona antaa 
siihen mahdollisuuden.  
"Hieno pytinki ja komiat maisemat" 
www.livonsaari.fi 
 
 
 
 

YSTÄVÄPIIRI 

 
Ystäväpiiri kokoontuu jälleen syksyllä. 
Paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5. 
 
Klo 11.30-13.00, 
 
14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. 
 
Näihin voi tulla muutoksia koronan vuoksi. 
Kokoontumiset toteutetaan koronaohjeita 
noudattaen.   
 
 
 
 
 
 

            
PRO SINERVO 

 
SINERVOLLA TAPAHTUU 
 
Kahvakuula tiistaisin klo 18 Sinervon talolla. 
 
MAKRAMEE-KURSSI 7.-9.9. KLO 17.30-20 
Kurssin hinta 35 €. Mukaan mahtuu 8 
henkilöä.  
Tiedustelut Pirjo Järvenranta 040 5931 311. 
Mukaan tarvitset sakset ja mittanauhan. Jos 
haluat, voit ottaa mukaasi keppejä luonnosta, 
2 cm paksuja ja 110 cm pitkiä. Ei tarvitse olla 
suoria. Muutama paikka vielä jäljellä. 
 
NAANTALIN OPISTON HATHA-JOOGA 
alkaa 6.9. Ilmoittautumiset ja tiedot Naantalin 
opiston sivuilta. 
 
Kuntohuone Sinervolla on käytössä. 
Huomioithan hygieniamääräykset. 
 
Mikäli sinulla on Sinervon avain 
kuntohuoneessa käyntiä varten etkä enää 
tarvitse sitä, palauta avain palvelupisteeseen. 
Jos olet maksanut pantin avaimesta, ilmoita 
tilinumero johon rahat voi palauttaa. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden 
koronarajoitukset ja voivat peruuntua jos  
rajoituksia kiristetään. 
 
Lue lisää tapahtumista www.prosinervo.com 
tai www.facebook.com/Sinervontalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livonsaari.fi/
http://www.prosinervo.com/
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-
VELKUAN YHDISTYS RY 

 
Jumppaa Lemun urheilutalolla tiistaisin klo 
10.00 alkaen 7.9.  
Bocciaa pelataan jumpan jälkeen sekä 
perjantaisin klo 14-16 Askaisten koululla 
alkaen 10.9.  
Kuntosalivuorot Lemussa maanantaisin klo 
10.00 ja Askaisten koululla maanantaisin ja 
torstaisin klo 11.00.  Kokoontumisista 
ilmoitetaan lehdissä ja kotisivulla.   
Keilailua torstaisin 5.8. alkaen klo 11.00 
Raision keilahallissa 
 
Kk- kahvitilaisuuksia, 7.9 ja 5.10. Lemussa 
klo 12.00, arpajaiset 
 
11.9. Lemust Leippä markkinat 

 
Matkat: 
18 - 24.9.Ruskamatka, 4 paikkaa jäljellä. 
21.10. Unto Monosen musiikkinäytelmä 
Salon teatterissa. Ilmoittautuminen 20.9. 
mennessä. 
6.11. Puhelinlangat laulaa Martin salissa 
Raisiossa. Ilmoittautuminen 5.10. mennessä. 

Lasse 0400 881 949 tai 
saarinenlasse@gmail.com, 

Pirjo 040 7070 409, 
Lahja 0400 695 525 tai 
Lahja.pappila1@gmail.com 
 
Nämä toteutuvat jollei koronarajoitukset 
kiristy. 
Tarkista omilta sivuilta toteutuvatko 
syksyn aikana.  
 
Lue lisää: 
www.eläkeliitto.fi/yhdistykset/Lemu-Askainen-
Velkua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saarinenlasse@gmail.com
mailto:Lahja.pappila1@gmail.com
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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 
 
 
 
 
 

MUISTA LUKEA NASTA 

 
Nasta on Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti, joka jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN AINEISTO     
lokakuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.9.2021, 
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. 

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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