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SYYSKUU 2019 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Lääkäripäivät 26.9., 22.10., 26.11. ja 17.12. 
Ajanvaraus 040 9000 864 / Annu Laavainen, 
terveydenhoitaja. 
 

 

KUMMELI 

Kampaaja Maritta Latva Kummelissa 
torstaina 18.9. 

Ajanvaraus puh. 044 2534 053.   

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
”REMONTTIREISKAT” 
Tuntuuko sinusta, että liikunta on jäänyt viime 
aikoina vähemmälle tai syöminen on vähän 
retuperällä? Tai kaipaako olo muuten vaan 
kohennusta ja motivaatio on hukkateillä? 
Tule mukaan Remonttireiskat –ryhmään! 
Ryhmä on miesten ryhmä – naisia ryhmässä 
on vain kaksi Anne ja Maija, joiden 
ohjeistuksessa kuljetaan kohti parempaa 
oloa. 
 
Remonttireiskat kokoontuvat torstaisin klo 
18.00 (joskus myös klo 17.00, jos 
harrastamme sisäliikuntaa Rymättylän 
liikuntasalissa).   
Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 
19.9. klo 18.00 Rymättylän Katavakodin 
alakerran askartelutilassa.  Kokoontumisen 
aiheena on Remonttireiskojen tavoitteiden ja 
aiheiden kuuleminen sekä  
 

 
 
 
 
 
kehonkoostumusmittaus. Sisäosuuden 
jälkeen teemme pienen kävelylenkin. 
 
Jos koet, että haluat tulla mukaan ryhmän 
toimintaan, ilmoittaudu www.liikkuvanaantali.fi 
 
Remonttireiskojen järjestelyissä mukana 
liikuntapalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, 
Rymättylän Soihtu 
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 
Koko Naantali oli tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen (1.5.–23.6.2019).              
Tänä vuonna kampanjassa poljettiin yli 2 
miljoonaa kilometriä 30 Lounais-
suomalaisessa kunnassa.  
Naantalissa tehtiin 1 751 kirjausta (1 kirjaus = 
10 kilometriä) ja jäimme tällä kertaa oman 
sarjamme (kunnat, joissa yli 5 000 asukasta) 
toiseksi viimeiseksi.                                    
Ensi vuodeksi jää kirittävää! 
 
 
Sarja yli 5 000 asukasta  

Eura 11880 5580 47,0 

Eurajoki 9452 3727 39,4 

Harjavalta 7058 16493 233,7 

Huittinen 10093 22637 224,3 

Kankaanpää 12500 8683 69,5 

Kemiönsaari 6800 2560 37,6 

Kokemäki 7381 11412 154,6 

Laitila 8646 7234 83,7 

Lieto       

Masku       

Mynämäki 7765 10941 140,9 

Naantali 19281 1751 9,1 

Nakkila 5520 1401 25,4 

Parkano 6469 3306 51,1 

Pori 84391 32493 38,5 

Rauma 39500 15744 39,9 

Säkylä 6875 3820 55,6 

Ulvila 13300 9270 69,7 

Uusikaupunki 15660 689 4,4 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja: 
Naantali voitti myös haastepyöräilyn 
yhteisessä arvonnassa polkupyörän ja pyörän 
onnellinen omistaja on Tanja Helminen. 
 
Muut palkinnot voi noutaa palvelupisteestä: 
Pikeepaita:  Kim Saarela 
T-paita:   
Risto Suuronen, Merimasku  
Simo Häyhö, Rymättylä 
Markku Gröönroos, Velkua 
Sirkka Sainio, Merimasku 
Jyrki Kotilainen, Livonsaari (Velkuan 
palvelupiste) 
Rakel Peltola, Merimasku 
Rami Ojala, Rymättylä 
Irmeli Heino, Rymättylä 
Sukat:                      
Markku Manninen, Rymättylä 
Markku Heinonen, Rymättylä 
Arja Romppanen, Rymättylä 
Merja Lindholm, Velkua 
Ulla Saari, Rymättylä  
Marko Koistinen 
Ilpo Suomela 
 
SYKSYN 2019 LASTEN JA NUORTEN 
HARRASTETARJONTA 
Harrasteryhmissä, -kursseilla ja tapahtumissa 
pääset tutustumaan monipuolisiin eri 
ikäryhmille suunnattuihin 
harrastemahdollisuuksiin lähellä ja edullisesti. 
Lisätietoja liikkuvanaantali.fi ja 
liikkuvanaantali -facebook sivuilta. 
 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhot 
syksyllä 2019 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja 
harrastekerhotoimintaa järjestetään viikot 37–
50 (ei arkipyhinä eikä koulujen loma-aikoina), 
mikäli ryhmään osallistuu vähintään 10 
henkilöä. Kerhot on tarkoitettu 2.- 6. -
luokkaisille paitsi aamu- ja iltapäivätoimintaan 
osallistuville (kts. mahdolliset poikkeukset 
kerhon kohdalta). Ilmoittautuminen alkaa pe 
16.8. klo 18.00 liikkuvanaantali.fi, ellei 
toisin mainita. 
 
Liikuntakerhot alakouluilla  
Liikuntakerhossa kehitetään henkilökohtaisia 
perusliikuntataitoja tutustuen eri 
liikuntamuotoihin niin sisällä kuin ulkona 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 Velkuan liikuntakerhosta lisätietoja 

koululta 

Harrastekerhot alakouluilla 
Harrastekerhossa pääset kokeilemaan eri 
harrastemuotoja muun muassa musiikkia ja 
kädentaitoja. Yhteistyötä tehdään toimijoiden 
kanssa. 

 Velkua ke klo 13.00-14.00 

Muut kerhot ja klubit 
Velkuan koululla futiskerho pe 6.9.-13.12. 
klo 14.00-15.00 
Velkuan koululla tanssikerho maanantaisin 
klo 15.00-16.00 (yläasteikäiset) ja ke 14.00-
15.00 (alakouluikäiset). Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet koululta.  
Velkualla Tunneseikkailu-kerho, 
heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
 
Muut toiminnot ja kurssit 
Ilmoittautuminen toimintoihin alkaa pe 16.8. 
klo 18.00 liikkuvanaantali.fi verkkokaupassa, 
ellei toisin mainita. 
 
Katutanssitunti 3.-6.luokkalaisille 
Merimaskun koulun liikuntasalissa ke 11.9.-
27.11. klo 14.00-14.45, hinta 25 €.  
 
Rymättylän koululla tanssitunnit ti 10.9.-
26.11. klo 12.45-13.30 1.-2. -luokkalaisille 
sekä ti 10.9.-26.11. 13.30-14.15 3. ja 5. –
luokkalaisille, hinta 25 €. 
 

Sirkus 6-8 –vuotiaille 7.9.-30.11.2019 la klo 
10.00-11.00 ja 9-11 -vuotiaille klo 11.00-
12.00 Lietsalan koululla, Hinta 30 €. Max. 15 
osallistujaa / kurssi. Ilmoittautuminen 
Naantalin opiston sivujen kautta. 

Golf –kurssi 9-14 -vuotiaille Aurinko 
Golf:ssa 21.-22.9.19 klo 15.30-20.00. Hinta 
30 € (sisältää opetuksen ja välineet).  
 
Yläkouluikäisille suunnattu tanssitunti           
ti 10.9.-26.11. klo 15-16. Paikka keskustan 
alueella, joka tarkentuu myöhemmin.       
Hinta 25 €.  
 
Keilaus-kurssi (5 krt) yläkouluikäisille    
ma 23.9.-21.10. klo 17-18 Raision 
keilauskeskuksessa. Hinta 16 € (sisältää 
ohjauksen, radan ja kengät).  
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Keppihevostyöpaja la 5.10 klo 11-15 
Rymättylän koulun käsityöluokassa. 
Valmistetaan yhdessä keppihevonen joko 
kaavasta ompelemalla tai sukasta. Ideana on 
käyttää materiaaleja kierrättäen. Pajalla on 
kankaita, perussukkia sekä muut materiaalit. 
Ne voi tuoda myös kotoa mikäli haluaa 
tietynlaisen materiaalin/sukan.  Hinta 10 €  
(sisältää materiaalit ja ohjauksen). Alle 10-
vuotiaat aikuisen kanssa yhdessä. 
 
ElämysSporttis 5-9–vuotiaat ti 10.9.-26.11. 
klo 16.15-17.00 Kesti-Maariassa 
(Maariankatu 2). Hinta 20 €, enintään 12 
lasta. Toiminnan ytimenä on jokaisen lapsen 
luonnollisten ja yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen sekä kohtaaminen ja sisäisen 
liikuntamotivaation herättäminen. 
 
Soveltavaa palloilua kehitysvammaisille 
ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 Suopellon 
koululla. Hinta 30 €. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitettu 
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville lapsille, nuorille 
ja aikuisille.  
 
Kouluikäisten erityislasten Musiikki 
yhteistä on – musiikillinen ryhmä (10 
kertaa to 12.9.-21.11. klo 14.45-15.45 (ei 
syyslomalla vko 42 17.10.) Kuparivuoren 
koululla. Hinta 50 €.  
 
Ponipäivä 7-12-vuotiaille la 30.11. klo 10.00 
-16.00 Ponikummun tallilla, hinta 50 €.     
Päivä sisältää ratsastusta, ponien hoitoa, 
hevostaitoja ja hevostietoutta, runsaan 
välipalan jälkiruokineen sekä muuta mukavaa 
yhdessä oloa Ponikummun talli miljöössä. 
Päivään mahtuu enintään 12 lasta 
 
Tulossa syksyllä myös Turun yliopiston 
järjestämä Tiedekerho Kuparivuoren 
koululla ja mahdollisesti uusi soveltava 
ratsastus -kurssi.  Seuraa ilmoittelua 
liikkuvanaantali.fi. 
 
Lapselle ja aikuiselle yhdessä 
 
Soveltava aikuinen-lapsi keilaus -kurssi (5 
kertaa) ke 25.9, 2.10, 9.10, 23.10, 30.10 klo 
17.30-18.30 Raision Keilailukeskus 
(Varppeenkatu 24). Hinta 32 € /aikuinen-
lapsi. Kurssille mahtuu 5 aikuinen-lapsi paria. 

Mukana oma tuttu aikuinen. 

PerheSporttis alle kouluikäiselle lapselle 
aikuisen kanssa ti 3.9.-10.12. klo 17.00-
17.45 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2). Hinta 
40 €. Max. 12 perhettä. Tunti tarjoaa yhteistä 
laatuaikaa esteettömästi liikunnallisten 
leikkien, temppuiluiden, musiikkiliikunnan ja 
pelailujen parissa. Toiminta toteutetaan 
yhteistyössä kaupungin soveltavan liikunnan 
ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen 
Liikuntaseura Naantali ry, LiiNa, sivuilta. 
 
”Menoa muksuille” –soveltavan liikunnan 
tapahtuma tarkoitettu erityislapsille 
perheineen (ikärajaton) Tatamisalissa su 
15.9. klo 14-15.30 ja su 26.1. klo 10-11.30. 
Oma aikuinen avustajana mukana. Esteetön 
kulku Maijamäen koulun kautta. ”Menoa 
muksuille” –tapahtumassa omatoimista, 
hauskaa ja liikunnallista eri aisteja aktivoivaa 
tekemistä muun muassa temppurata, 
jättipomppu, pelejä ja musiikkia. Toiminta on 
valvottua mutta ei ohjattua. Tapahtuma on 
maksuton, eikä tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Toteutetaan yhteistyössä LiiNa 
ry:n kanssa ja Raision kaupungin kanssa. 
Raisiossa järjestettävät ”Menoa muksuille” –
päivät ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Ipanarieha Maijamäen liikuntahallin 
tatamisalissa su 29.9.-1.12.2019 klo 15.00-
16.45 (Venevalkamantie 2, Naantali) ja  
 
Rymättylän koulun salissa la 28.9.-
7.12.2019 klo 14.00-15.30 (Piimätie 1, 
Rymättylä). Ipanariehassa liikutaan yhdessä 
aikuisen ja lapsen kanssa muun muassa 
temppuradalla, kiipeillään ja hypitään jätti-
ilmatrampoliinilla. Toiminta on tarkoitettu 
alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän 
täysikäiselle liikuntakaverilleen.      
Toiminta on maksutonta ja se toteutetaan 
yhteistyössä Naantalin voimistelijat ry:n ja 
Rymättylän Soihtu ry:n kanssa. 
 
Maksutonta Leikkipuistojumppaa aikuisille 
Kirkkopuistossa (Maariankatu 2) to 15.8.klo 
10-10.45 ja ke 21.8.-25.9.klo 10-10.45. 
Leikkipuistojumppaan ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Jumpassa hyödynnetään 
leikkipuiston välineitä ja vastuskuminauhaa 
toiminnallisiin liikkeisiin. Jumppa on kiva 
tilaisuus tavata myös muita pienten lasten 
vanhempia. Lapset ovat huoltajan vastuulla. 
Leikkipuistojumppaa tarjotaan aikuisille 
Rajattomasti liikuntaa kuntien alueella! 
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Toiminta perustuu Liiqquu 
Leikkipuistojumpat®-konseptiin. 
 
Syksyn 2019 alkeisuimakoulu yli 5-
vuotiaille järjestetään 14.-16.10, 21.-24.10., 
28.-30.10. 
Raision Uintikeskus Ulpukassa. 
Opetuskertoja on yhteensä 10. Uimakoulu on 
tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille naantalilaisille, 
jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin 
järjestämään alkeisuimakouluun. Allasaika on 
30 min. 

 alkeisryhmä soveltavan liikunnan 

ryhmä 1 kokoontuminen klo 17.00-

18.15 (6 lasta ja oma avustaja 

mukana. Saattajakortilla avustajan 

sisäänpääsy on automaattisesti 

ilmainen. Jos avustajalla ei ole 

saattajakorttia, ole yhteydessä 

heidisusanna.suominen@naantali.fi.) 

 alkeisryhmä 2 kokoontuminen klo 

18.15-19.15. 

Osallistumismaksu on 45 € sisältää lapsen 
sisäänkäyntimaksun, allasopetuksen ja 
vakuutuksen). 
Ilmoittautuminen alkaa Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa keskiviikkona 
18.9.2019 klo 18.00.  
 
Syyslomalla liikunnallista toimintaa 
koululaisille 
to 17.10.  
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa)   
klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa  
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu klo 12–14 
Tatamisalissa 
Temppuilua ja jättipomppu klo 12–14 
Rymättylän liikuntasalissa. 
 
pe 18.10. 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
Maijamäen liikuntahallissa klo 9–12 
Jäädisko klo 13–14.45 Kuparivuorihallissa 
 
to-pe 17.-18.10.19  

TunneSeikkailu- päiväleiri klo 9-15               
1.-3.luokkalaisille Perhehuvila Kuin koti 
Luonnonmaalla (Linnavuoren yhdystie 2). 
Hinta 40 €. Toiminta toteutetaan 
moniammatillisena yhteistyönä. Enintään 10 
lasta. Jokainen lapsi pyritään huomioimaan 
mahdollisimman yksilöllisesti. Lisätietoja 

soveltavan liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
Lisäksi syyslomalla avoimia 
luisteluvuoroja jäähalleilla 
(liikkuvanaantali.fi) 
 
NUORILLE LASTEN 
LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS (6H) 
Oletko haaveillut liikunnan apuohjaajana tai 
ohjaajana toimimisesta? Järjestämme 
syksyllä 2019 nuorille oman lasten 
liikunnanohjaajakoulutuksen Suopellon 
koululla lauantaina 14.9.2019 klo 10-16. 
Koulutus on maksuton ja sisältää käytännön 
harjoittelua, luentoa, aamiaisen, 
salaattilounaan ja Liikkuva Naantali t-paidan. 
Kouluttajana toimii LiikUn kouluttaja. 
Alaikäraja noin 16 vuotta. Järjestäjänä 
Liikuntapalvelut yhteistyössä Lounais-
Suomen liikunta ja urheilu ry kanssa. 
Lisätietoja maija.puolakanaho@naantali.fi. 
Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi.  
 
SYKSYN 2019 SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TARJONTA AIKUISILLE  
Soveltavaa palloilua kehitysvammaisille      
ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 Suopellon 
koululla. Hinta 25 €. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitettu 
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville henkilöille. 

 
Soveltavat vesijumpat Aurinkosäätiön 
palvelutalon altaalla maanantaisin ja 
torstaisin alla olevan aikataulun mukaan. 
Syksyn kurssin hinta 45 € (10 kertaa). 
Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Soveltava 
vesijumppa on tarkoitettu henkilölle, joka ei 
pysty osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin 
vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen 
vuoksi. Torstain 1.ryhmä on tarkoitettu 
ensisijaisesti neurologisille 
pitkäaikaissairaille.  
 
1.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 19.15-20.00 
2.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 20.00-20.45  
3.ryhmä ma 2.9.-4.11.19 klo 11.45-12.30  
 
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit     
ti 3.9.-12.11. (ei 17.9.) klo 10.00-10.45 Kesti-
Maaria (Maariankatu 2). Hinta 10 €.      
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
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toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnille 
voi tulla pyörätuolin sekä oman avustajan 
kanssa. Tämä musiikkiliikuntatunti on päivää 
piristävä sekä kehoa ja mieltä monipuolisesti 
huoltava ja vahvistava tunti, jossa 
harjoitetaan monipuolisesti kehonhallintaa, 
koordinaatiota, lihaskuntoa ja tasapainoa 
käyttäen tuolia apuvälineenä. Jokainen saa 
tehdä harjoitteita omista lähtökohdistaan. 
 
Neuromoto-ryhmä ke 4.9.-4.12.19 klo 
11.00-11.45 Kesti-Maaria (Maariankatu 2). 
Hinta 40 € (sisältäen jäsenmaksun). Ryhmä 
soveltuu hyvin erityisesti varhaisvaiheen 
muistisairaille sekä reuma- ja lihassairauksia 
sairastaville henkilöille. Neuromotossa on 
vaihtuvat tuntiteemat kuntouttavasta joogasta 
tanssiin ja lihaskuntoon. Toteutetaan 
yhteistyössä LiiNa ry ja Naantalin 
terveyskeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi. 
 
Soveltava keilaus -kurssi (5 kertaa) to 26.9, 
3.10, 10.10, 24.10, 31.10 klo 17.00-18.00 
Raision Keilailukeskus (Varppeenkatu 24). 
Hinta 22 € henkilö (sisältää ohjauksen, 
harjoittelun ja kengät). Kurssille mahtuu 10 
henkilöä. Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Tarvittaessa mukana 
oma avustaja.  
 
Soveltavan liikunnan treffit ke 11.9., 16.10., 
13.11. ja 4.12. klo 15:30-16.30 Kesti-Maaria 
(Maariankatu 2). Kokeilemme yhdessä 
erilaisia sovellettuja liikuntamahdollisuuksia. 
Myös ryhmän toiveet huomioidaan. 
Toiminnan tavoitteena on kokeilujen kautta 
löytää yhteinen, arkea tukeva harrastus, 
liikunnan ilo ja uusia tuttuja. Ryhmä on 
tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
liikunnassa sairauden, liikuntarajoitteen, 
vamman tai toimintakyvyn heikentymisen 
takia. Mukana saa olla tarvittaessa oma 
avustaja ja sopii hyvin myös 
omaishoidettaville ja –hoitajille. Toiminta on 
maksutonta.  
Tulossa syksyllä myös kävelyfutista ja 
kuntosaliopastusta sekä mahdollisesti 
uusi soveltava ratsastus -kurssi. Seuraa 
ilmoittelua liikkuvanaantali.fi. 

Lisätiedot kaikista soveltavan liikunnan 
ryhmistä soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 
Suominen 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. 
 
LIIKUNNALLINEN STARTTI SYKSYYN 
AIKUISILLE  
Suuri kuntotestausilta 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 17.9. 17.00–
19.30. Maksuttomaan kuntotestausilta, jossa 
mitataan mm. kehonkoostumusta, 
puristusvoimaa, tasapainoa. Lisäksi infoa 
liikunnasta, ravinnosta ja painonhallinnasta. 
 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja 
harjoittelussa to 3.10. kello 15.30-17.30 ja     
ti 29.10. kello 15.30-17.30 
 
Kävely- ja juoksutestit 
UKK-kävelytestit ke 9.10. klo 15.30–17.00 
Kuparivuoren urheilukentällä, testissä 
kävellään 2 km matka. Tervetuloa 
testaamaan syyskuntosi sekä saamaan 
liikuntavinkkejä. 
Cooperin testijuoksu (12 min) to 10.10. 
Kuparivuoren kentällä lähdöt 16.00 ja 17.00. 
 
Liikkujan apteekki  
Tapahtuma-aikana saa tietoa liikunnasta ja 
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä 
mahdollisuuden kehonkoostumus-
mittaukseen. 
Naantalin apteekissa pe 15.11. klo 12-14 
Rymättylän apteekissa 21.11. klo 15.00–
16.30 
 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
16.9.-10.12. Kesti-Maarian liikuntatilassa 
sekä keskustan alueen ulkoliikuntapaikoilla. 
Toiminta järjestetään viikoilla 38-50, mikäli 
osallistujia on vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Ilmoittautumiset alkavat 16.8.  

 tiistain ryhmä kello 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä kello 10.00-11.00 

Syyskauden hinta on 30 €/ ryhmä. 
(seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua).   

http://www.lsnaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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 Keskiviikkoisin toimii myös 

Liikuntaseura Naantali ry:n järjestämä 

VoiTas klo 11.45 – 12.30. Ryhmään 

tulee ilmoittautua www.lsnaantali.fi –

sivujen kautta (seniorikorttilaiset 

voivat osallistua ilman erillistä 

maksua). 

 Merimaskun voimaa ja tasapainoa –

ryhmä ikääntyville. Merimaskun 

koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin 

21.8. alkaen klo 15.00-16.00, ohjaus 

Eliisa Ansamaa.  Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 

maksutonta, ei ilmoittautumisia. 

 
Harrasteryhmä 
Harrasteryhmä on tarkoitettu juuri eläkkeelle 
jäänneille aikuisille. Toiminta koostuu 
erilaisista liikunnallisista hetkistä, joissa 
tutustutaan eri lajeihin. Toimintaa järjestetään 
viikoilla 38-50 maanantaisin kello 12-13, 
mikäli osallistujia on vähintään 10 hlö. 
Ilmoittautumiset 16.8. alkaen 
liikkuvanaantali.fi. Syyskauden hinta 30 €. 
 
Luontoliikuntaryhmä 
Luontoliikuntaryhmä tutustuu luonnossa 
liikkumiseen ja eri taitoihin, jotka tukevat 
retkeilyä. Luontoliikuntaryhmässä on joka 
kerralle eri teema. Luontoliikuntaryhmässä 
pääset kokeilemaan ryhmän kanssa erilaisia 
luontoliikunnassa hyödyllisiä asioita eri 
ulkoilumuotojen lisäksi. Ryhmä kokoontuu 
19.9.-7.11. torstai aamupäivisin kello 9.30-
11.30, mikäli osallistujia on vähintään 10 hlö. 
Toiminta tapahtuu ulkona eri alueilla 
Naantalia riippuen päivän teemasta sekä 
päätösretken teemme Kuhankuonolle. 
Ilmoittautumiset ryhmään 16.8. alkaen 
liikkuvanaantali.fi. Hinta 15 €/syyskausi.  
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa 
Liikuntaystävätoiminta Rymättylän koulun 
liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 13.00-14.00 
4.9.-4.12. Tuolijumppaan ovat kaikki 
tervetulleita. Ohjaajina toimii Rymättylän 
vertaisliikuttajat  sekä liikuntapalveluiden 
liikunnanohjaajat. Toiminta on maksutonta, ei 
ilmoittautumisia. 
 
 
 

Ukkojen ja Akkojen jumppa 
Jumppaa ikääntyville torstaisin 5.9.-12.12. 
kello 15-16 Kuparivuoren urheilutalolla. 
Yhteistyössä Naantalin vanhusneuvosto 
 
SENIORIKORTTI 65+ SYYSKAUDELLA 
1.8.-31.12.2019 
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. 
Kevään seniorikortti on voimassa 1.8.–
31.12.2019. Hinta 25 €. Kortti on 
henkilökohtainen. 

HUOM: Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

 
Ohjattu keilaus senioreille 
Ohjattua keilausta marraskuussa 4.11.–
25.11. Raision keilakeskuksella torstaisin 
kello 13.00–14.00. Keilausmaksu 4 €/kerta 
suoritetaan keilakeskukselle. 
Ilmoittautuminen ryhmään osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Toiminta toteutetaan, 
mikäli osallistujia on vähintään 8. 
 
Seniori Petangue 
Ohjattua toimintaa 16.9.–7.10. maanantaisin 
Kirkkopuiston petangue-kentällä kello 9.30–
10.30. Ryhmässä pelataan ulkona 
petanqueta. Voit olla joko vasta alkaja tai jo 
enemmänkin pelannut. Ilmoittautuminen 
ryhmään osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
Ryhmä toteutetaan, mikäli osallistujia on 
vähintään 8. 
  
Aikuisten Tasapainoryhmät ja 
Liikuntaseura Naantali ry:n järjestämä 
VoiTas-ryhmä Kesti-Maariassa kuuluvat 
seniorikorttiin mutta ryhmiin tulee ilmoittautua. 
Katso ilmoittautumistiedot aikuisten 
liikuntatarjonnasta. 
 
Raision uintikeskus Ulpukka 

 uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa 

 kortti oikeuttaa uimiseen arkisin ennen 
klo 14.00 ja maanantaisin klo 17.00 
jälkeen (mahdollistaa uimakuljetuksen 
käytön) 

 käyttöoikeus kerran päivässä 

 kuntosaliohjaus Ulpukan kuntosalissa; 
ohjauspäivät 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. klo 
11.00 alkaen. Seniorikortilla sisälle ja 
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sisäliikuntavaatteet päälle (uikkareissa ei 
kuntosalissa voi liikkua).  Kuntosalin 
jälkeen voit mennä vielä uimaan. 

 vesijumppa Ulpukassa keskiviikkoisin 
4.9. alkaen klo 14.00-14.40, 
vesijumppaan ei tarvitse ennakkoon 
ilmoittautua, ohjausmaksu 3 € maksetaan 
Ulpukan kassalla, jonka jälkeen voi 
osallistua jumppaan 
 

Kuntosaliharjoittelu 
Kuntosaliharjoittelu omatoimisesti Maijamäen 
liikuntahallin kuntosalissa 1.8.-31.12.2019: 
 Maanantaisin klo 11.30-12.30 
 Keskiviikkoisin klo 13.45-15.00 

Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen (esim. 
ylioppilaskirjoitusten aika). Ovet avataan 15 
minuuttia ennen harjoittelun alkamista. 
 
 
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 
seniorikorttia, niin Korttia haetaan täyttämällä 
seniorikorttihakemus tästä. Asiakassuhteen 
ylläpitoa varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. Mikäli sinulla on ollut aiemmin 
seniorikortti: ota kortti mukaasi ja käy 
palvelupisteessä maksamassa ja 
aktivoimassa korttisi. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Syksyn seniorikortti 
maksetaan ja lunastetaan Naantalin 
palvelupisteistä; 25 € 1.8.-31.12.2019 ja 
lisäksi kortin hankintahinta 5 €. 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, muihin toimintaryhmiin riittää, että 
henkilö näyttää korttia osallistuessaan 
liikuntatoimintaan tai ostaessaan lippua. 

Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 
 

 
SYKSYN 2019 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 2.9.-
16.12.2019 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. 
 
 
 
Nuorisopalvelut syksy 2019 
Leirit ja retket: 
KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki Särkänniemeen 
Karmivaan karnevaaliin 17.10.2019. 
Hinta 30 €/hlö. Alle 12-vuotiaalla 
oltava täysi-ikäinen huoltaja mukana. 
Tarkemmat tiedot retkestä: 
www.naantali.fi/tapahtumat  
 
YÖTÖN YÖ 
Yötöntä yötä vietetään Mannerlahden 
leirikeskuksen tunnelmallisessa huvilassa   
pe 8.11. illasta la 9.11. puoleen päivään.  
Leiri on tarkoitettu 5.-7. luokkalaisille.     
Hinta: 20 €/hlö. Tarkemmat tiedot leiristä: 
www.naantali.fi/tapahtumat 

https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/tapahtumat
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METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten 
laavulla ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle 
järjestetään ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset www.naantali.fi/nuoriso   
 
Kerhot: 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 1.10.-3.12.2019 
klo 15.30-17.30 Maijamäen koulun 
(Kristofferinkatu 1) opetuskeittiössä. Kerho on 
tarkoitettu 3.-9. luokkalaisille ja ohjaajina 
toimivat Naantalin Martat. Hinta 20 € sis. 
ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen. 
Ilmoittautumiset (26.9. mennessä) ja 
lisätietoja: www.naantali.fi/nuoriso  
 
Nuokkarit avoinna  
MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ti ja ke klo 17-21 
su klo 16-21 (6.10. alkaen) 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23 (4.10. alkaen)  

MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  
 
RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 
 
LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 
 
Ajat ovat toistaiseksi voimassa.          
Loka- tai marraskuussa aukioloaikoihin 
tulevista muutoksista ilmoitetaan 
verkkosivuillamme ja koulujen 
ilmoitustauluilla. 
www.naantali.fi/nuoriso  
 
 

 

 
Ystäväpiirin kokoontumiset Kummelissa 
keskiviikkona klo 12.30 syyskaudella 2019:                    
 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. 
 
 
 
 
 
 

VELKUA VOLLEY 

 
tiedottaa: 
Lentopalloa Velkualla keskiviikkoisin ja 
sunnuntaisin 
Lentopalloa aikuisille aina keskiviikkoisin klo 
18.15 ja sunnuntaisin klo 17:15 alkaen. 
Tervetuloa uudet pelaajat!  Hiljalleen 
siirrytään pelaamaan Velkuan koululle, mutta 
lämpimien iltojen vielä koittaessa pelataan 
Sinervon ulkokentällä. Jos haluat liittyä 
lentopallon viestintärinkiin, laittelehan 
sähköpostia johanna.antila@velkua.fi tai 
soittaen puh. 050 573 9332. 
 

 
 
 

 
SINERVO 

SINERVOLLA TAPAHTUU 
Muinaistulet-tapahtuma 
Lauantaina 31.8.Sinervolla ja ympäristössä, 
aloitetaan kepparikisalla klo 13.00. Kaikki, 
jotka ovat olleet kisoissa kesän aikana 
tervetuloa kauden viimeiseen kisaan ja uudet 
ovat myös tervetulleita mukaan. Kisan jälkeen 
jyrähtää disco lapsille ja nuorille klo 14.00 ja 
sitten klo 15.00 vanhemmatkin pääsevät 
pyörähtelemään levymusiikin tahdissa, 
lavatanssiopetusta, tanssinopettajat Marika ja 
Teemu Leino opettavat perusteita ja lisäksi 
on mahdollista laulaa karaokea, joilla rohkeus 
riittää. Tervetuloa kaikki mukaan, tapahtuma 
on koko perheelle, voit ottaa piknic-eväät 
mukaan ja nauttia niistä ulkosalla tai ostaa 
buffetista kahvia ja pientä purtavaa. 
 
Kahvakuula/ kuntopiiri alkaa 4.9 Sinervolla 
keskiviikkoisin klo 18.00 ja Livonsaaressa 
maanantaisin erilaisia jumppia vaihtuen 
kuukausittain, alkaen  9.9.  klo 18.00 maksu  
2 €/kerta, kummassakin. 
 
Liikuntakerhot jatkuvat syksyllä koululla niin, 
että 0-4 lk maanantaisin klo 13-14 ja 5-6 lk 
tiistaisin klo 13-14. Luokkajaot eivät ole 
sitovia, jolloin 4-luokkalaiset voivat tulla 
isompien ryhmään, jos vaan lukujärjestys 
antaa myöden 

http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.naantali.fi/nuoriso


 9 

Naantalin opiston kurssit Sinervolla 
Digitarjotin tarjoilee koulutusta älylaitteiden 
käytössä, kurssi toteutetaan Naantalin 
opiston kanssa lauantaisin 21.9., 12.10, 
26.10 ja 9.11 klo 13 alkaen 3 tunnin 
jaksoissa. Ilmoittautumiset Naantalin opiston 
sivuilla, kurssi on ilmainen. 
 
Aikuinen-lapsi kuvataidekurssi, Naantalin 
opiston järjestämänä, 7.9., 5.10, 9.11 ja 7.12, 
ilmoittautumiset Naantalin opiston sivuilla, 
kurssin maksu 25€. 
Hathajooga, sunnuntaisin klo 17.00-18.30 
syksy, .9, 6.10, 10.11 ja 8.12. kevät, 12.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 3.5. ilmoittautumiset Naantalin 
opisto, maksu 35 €. 
 
 
Joulun avaus 30.11 Sinervolla 
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

14.9. klo 10-16 SADONKORJUUJUHLAT 
RÖÖLÄSSÄ! 
Tule myymään saaristossa tuotettuja 
lähituotteita.  
VARAA PAIKKASI JO NYT!        
www.roola.fi roola@roola.fi,                  
puh. 044 9748 711 tuulamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN TEATTERI     

Kesällä 2019 Naantalin Teatteri esitti Vanhan 
Raatihuoneen pihalla suvinäytelmänä  
Heli Laaksosen kirjoittaman hersyvän 
hauskan Lukkosulaa ja lumpeenkukkia. 
Nyt yleisön pyynnöstä tuomme tämän 
näytelmän myös syksyllä Naantalin 
Teatterille!  
 
Hersyvät hahmot ja oivaltava teksti o 
semmone kultakimpale, ettei oo tosikaa! 
Varsinki ku Laaksose Heli viäl ajanmukast ja 
naantalilaisti tätä meijä pläjäytyst. 
“ No on tämäki! Ihmine mene kattoma 
omakirjottamas näytelmä, ja siäl yleisös itte 
ylimmäisenä hehhettele ja välil nyyhki...      
Mut ei voi mittä, nii eläväks ja 
syräntlämmittävän hulluks o naantalilaine 
teatterväki Lukkosulan ja lumppenkukkaset 
saanu. Kiitos! ” Heli Laaksonen  
  
ke        11.9.    klo 19 
to         12.9.    klo 19 
pe        13.9.    klo 19 
la         14.9.    klo 17 
su        15.9.    klo 17 
ke        18.9.    klo 19 
to         19.9.    klo 19 
la         21.9.    klo 17 
su        22.9.    klo 17 
Kesto n. 2 h  väliajan kanssa. 
  
Tiedustelut: info@naantalinteatteri.fi / p. 044 
717 7070  
Liput 20 e norm. / 18 e S-Etukortilla 
Myynti: www.ideaticket.fi/naantalinteatteri  
Ovet aukeaa 40 min ennen näytöstä 
  
Naantalin Teatteri 
Henrikinkatu 7, 21100 Naantali 
www.naantalinteatteri.fi fb: naantalinteatteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roola.fi/
mailto:roola@roola.fi
mailto:info@naantalinteatteri.fi
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
http://www.naantalinteatteri.fi/
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MUISTA LUKEA NASTA 

 
Nasta on Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti, joka jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu vkolla 

3/19  9.8.    5.9. 

4/18               1.11.    28.11. 

    

           

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 15.9.2019, 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

 

 

 

mailto:velkua.palvelupiste@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
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