
   

 

   

 

Naantalin yrittäjien palveluita ikäihmisille ja muille 
riskiryhmään kuuluville 
Lista on päivitetty 15.4.2020. 

Naantalin kaupungin verkkosivuilla www.naantali.fi/koronavirus ylläpidetään 

ajantasaista listaa paikallisten ruokakauppojen, apteekkien sekä asiointiapu- ja 

muista palveluista ja Visit Naantalin verkkosivuilla www.visitnaantali.com listaa 

kahvila- ja ravintolayrittäjien palveluista. 

Ruokakaupat 

Riskiryhmille suunnatut aukioloajat 

• K-Supermarket Ukko-Pekka klo 7–8 ja 21–22 

• S-Market Naantali klo 7–8 ja 21–22 

• Sale Etappi ma-pe klo 7–8 ja 20–21, la klo 9–10 ja 20–21, su klo 10–11 ja klo 
20–21. 

• K-Supermarket Ellen avaa ovensa riskiryhmäläisille toistaiseksi arkisin klo 6.40. 

• Sale Rymättylä ma-la 6–7 ja 22–23, su 8–9 ja 22–23. 

K-Supermarket Ellen 

Kauppaostokset kotiinkuljetuksena tai noutona: 

• Nouto kaupalta kerättynä 4,90 € 

• Kotiinkuljetuksella 12,95 € (sis. keräyksen ja kuljetuksen) tiistaisin ja 
torstaisin 

• Verkkokauppa osoitteessa: https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-

supermarket-ellen  

S-Market Naantali 

Kauppaostokset kotiinkuljetuksena tai noutona. 

Noutojen keräilykorvaus 5,90 €/tilaus. Ostosten nouto ja maksaminen 

tehdään jonon ohi kassalla. Noudot ma-la klo 12–13 tai 17–18. 

Kuljetusmaksu 9,90 €, jos matka on 0–10 km, ja 16,90 €, jos matka on 

10–20 km (hinta sis. keräyksen ja kuljetuksen). Ostokset ja kuljetus 

maksetaan kuskille kuljetuksen yhteydessä maksukortilla. 

http://www.naantali.fi/koronavirus
http://www.naantali.fi/koronavirus
http://www.visitnaantali.com/
http://www.visitnaantali.com/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ellen
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ellen
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ellen
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ellen


   

 

   

 

Kuljetukset ma-pe klo 14–18. Kuski ottaa sinuun yhteyttä ennen 

ostosten tuomista varmistaakseen, että olet kotona. Kuljetukset 

kotiovelle tuo Kuljetus Peipponen Oy. 

Tee tilaus 

• puhelimitse soittamalla numeroon 010 764 4444 (0,0835 €/puhelu + 

0,1209 €/min) maanantaista lauantaihin klo 8–18 ja sunnuntaisin klo 

12–18. Puhelimitse tilattujen tuotteiden nouto/kuljetus tapahtuu 

seuraavana päivänä myymälästä. 

• sähköpostitse: naantalin.kauppakassi@sok.fi aikaisintaan tilausta 

seuraavana päivänä: 

1. Tutustu kaupan valikoimaan osoitteessa foodie.fi tai Foodie-

sovelluksen kautta, kirjoita hakukenttään S-Market Naantali. 

2. Kerää ostoksesi ostoslistalle. Klikkaa ostoskoriin, valitse “Näytä 

ostoslista”, valitse sitten “Tulosta” ja tallenna lista koneellesi PDF-

muodossa. Sovelluksessa lähetä kauppalista sähköpostiisi. 

3. Lisää sähköpostin liitteeksi Foodiessa tekemäsi ostoslista-PDF. 

4. Kerro sähköpostissa 

• Valitsemasi kauppa eli S-Market Naantali 

• Noutopäivä ja -aika (ma-la ja klo 12–13 tai 17–18) tai 

kotiinkuljetuspäivä (ma-pe) 

• Nimesi ja puhelinnumerosi 

5. Lähetä tilaus sähköpostilla ja maksa noudon yhteydessä tai ostosten 

saavuttua ovellesi (vain korttimaksu). 

Huomioithan, että tällä hetkellä eri tuotealueilla on puutteita ja 

tilauksesi tuotteiden keräilyn yhteydessä korvaamme puuttuvat tuotteet 

mahdollisimman hyvin vastaavilla tuotteilla. Olemme näissä tilanteissa 

yhteydessä puhelimitse! 

 

K-Supermarket Ukko-Pekka 

Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Gubben kanssa, joka toimittaa ostoksia 

turvallisesti suoraan kotiovelle. 

Näin tilaat: Lähetä tekstiviesti tai soita numeroon puh. 044 491 0039 

• ilmoita kaupaksi K-supermarket Ukko-Pekka 

• kirjoita/kerro kauppalista 

• anna toimitusosoite 

• toive toimitusajankohdasta 

mailto:naantalin.kauppakassi@sok.fi
mailto:naantalin.kauppakassi@sok.fi


   

 

   

 

• mahdollinen ovikoodi 

Palvelumaksu kotiin tuotuna 

• 14,90 € alle 10 km säteellä kaupasta 

• 19,90 € yli 10 km 

• 24,90 € yli 15 km 

• 29,90 € yli 20 km säteellä kaupasta.  

• Keräysmaksu 4,95 € sisältyy edellä mainittuihin hintoihin. 

Toimituksen jälkeen asiakas saa laskun sähköpostitse 14 pv:n maksuajalla. 

Lasku sisältää keräyksen, toimituksen sekä kauppakuitin loppusumman. 

Tilaa ja nouda itse 

Samasta numerosta voit myös tilata ruokakassin ja noutaa sen K-Supermarket 

Ukko-Pekasta. Kun noudat ruokakassin, soita numeroon 0400 247 227. 

Keräysmaksu 4,95 €. Noudon jälkeen asiakas saa laskun sähköpostitse 14 pv:n 

maksuajalla. Lasku sisältää keräyksen ja kauppakuitin loppusumman. 

Gubbe on yksityinen, "ei-sairaanhoidollinen" kotiapu ikäihmisille. Gubbe on 

toiminut vuodesta 2018 ja sillä on yli 3000 auttamishaluisen pienyrittäjien 

muodostama työntekijäverkosto, joka palvelee nyt kaikenikäisiä. Lue lisää 

Gubbe-kauppakassipalvelusta: https://www.gubbe.io/kauppakassi.html 

 

K-Kauppa Ruusumo, Merimasku 

Kauppatavaroiden keräys ja kuljetus 3 km säteellä sopimuksen mukaan 

maksutta. Yhteydenotot: puh. 02 4369 564, Merimaskuntie 101 

 

Sale Rymättylä 

Kauppaostokset kotiinkuljetuksena tai noutona. 

Kauppaostosten keräyspalvelu 5,90 €. Ostokset ja keräilykorvaus 

maksetaan noudon yhteydessä. Kauppakassit noudettavissa ma-la klo 

12–13 ja 17–18. 

Kotiinkuljetuspalvelu, 0–10 km 9,90 € tai 10–20 km 16,90 € (ei erillistä 

keräilymaksua). Ostokset toimitetaan ma-pe klo 14–18. Kuljettaja soittaa 

sinulle ennen lähtöä. Maksu ostosten toimituksen yhteydessä vain 

maksukortilla! 

https://www.gubbe.io/kauppakassi.html
https://www.gubbe.io/kauppakassi.html


   

 

   

 

Tee tilaus 

• puhelimitse soittamalla numeroon 010 764 4444 (0,0835 €/puhelu + 

0,1209 €/min) maanantaista lauantaihin klo 8–18 ja sunnuntaisin klo 

12–18. Tilaukset edellisenä päivänä ennen noutoa/kuljetusta. 

• sähköpostitse osoitteeseen naantalin.kauppakassi@sok.fi viimeistään 

edellisen päivän aikana. 

 

Kirjoita tilaukseen: 

• Nimi ja puhelinnumero 

• haluttu noutopäivä (ma-la) sekä noutoaika (klo 12–13 tai 17–18) 

tai kotiinkuljetuspäivä (ma-pe) 

• kauppa eli Sale Rymättylä 

• tilaamasi tuotteet ja niiden kappale-/kg-määrät mahdollisimman 

tarkasti 

Kaupan valikoiman löydät verkosta: www.foodie.fi valitsemalla kaupaksi 

Sale Rymättylä. Älä kuitenkaan lähetä tilausta Foodien kautta, vaan 

sähköpostista. 

Huomioithan, että tällä hetkellä eri tuotealueilla on puutteita. Tilauksen 

tuotteiden keräilyn yhteydessä puuttuvat tuotteet korvataan 

mahdollisimman hyvin vastaavilla tuotteilla. 

 

K-Market Naantali 

Tullikadun K-Market tarjoaa keräily- ja kuljetuspalvelua lähialueen 
asukkaille. Palvelu on suunnattu ennen kaikkea riskiryhmille ja heidän 
asioitaan hoitaville. 

Tilaukset sähköpostitse naantali@k-market.com tai puhelimitse 020 700 
5895 

• Soittoajat: maanantai klo 14–16 ja keskiviikko 14–16 

• Toimitusajat: tiistai klo 15–17 ja torstai klo 15–17. 

• Tilaukset aina vähintään 24 tuntia ennen toimitusta! 

• Ostosten hintaan lisätään palvelumaksu 5,90 € 

• Maksu näin alkuun vain käteisellä! 

Mieti ennen soittoasi kauppalappu valmiiksi sekä se, voidaanko 
mahdollinen tuotepuutos korvata jollain toisella vastaavalla tuotteella 
vai jätetäänkö tuote kokonaan pois. 

mailto:naantalin.kauppakassi@sok.fi
mailto:naantalin.kauppakassi@sok.fi


   

 

   

 

Apteekit 

Naantalin apteekki 

Palvelu puhelimitse, nouto apteekin ulkopuolelta 

Jos asiakas ei halua asioida apteekissa sisällä, palvelua voi saada 

puhelimitse ja lääkkeet noutaa apteekin ulkopuolelta. Lääkkeitä 

noudettaessa on esitettävä KELA-kortti tai henkilöllisyystodistus. Maksu 

kortilla. Kanta-asiakkaiden on mahdollista saada lasku. 

Kotiinkuljetuspalvelu 

Mahdollisuuksien mukaan toimitamme lääkkeitä kotiin. 

Kotiinkuljetuksen voi tilata soittamalla numeroon 02 4312 720. 

Toimitamme lääkkeitä 1–3 vuorokauden sisällä tilauksesta apteekin 

aukioloaikoina. Lääkkeitä vastaanottaessa on esitettävä KELA-kortti tai 

henkilöllisyystodistus. Maksu kortilla, kanta-asiakkaiden on mahdollista 

saada lasku. Kotiinkuljetuksen hinta kanta-Naantaliin ja Luonnonmaalle 

on 5 €/tilaus. Jos tarvitset kuljetusta muualle, kysy mahdollisuutta 

apteekista. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli henkilökuntaa 

sairastuu huomattavasti. 

Yhteystiedot: puh. 02 4312 720 

Osoite: Luostarinkatu 25 

 

Apteekkisydän 

Drive-in-autokaista ja kävelykaista 

Asiakkaat voivat käyttää apteekin Drive in -luukkua sekä autolla että 

kävellen asioidessaan resepti- ja käsikauppaostoksiinkin liittyen. Tällä 

tavalla voi välttää asioinnin apteekin sisällä ja mahdollisen tartunta- tai 

tarttumisvaaran. 

Verkkokauppa 

Asiakas voi asioida resepti- ja vapaakauppa ostoksissa myös 

Apteekkisydämen verkkokaupassa osoitteessa apteekkisydan.fi 

(reseptiosto vaatii aina vahvaa tunnistautumista). 

Verkkokaupassa asiakas voi maksaa ostoksensa valmiiksi ja tulla 

hakemaan ne esimerkiksi Drive in -luukulta. Apteekki voi toimittaa 

ostoksen myös S-marketin yhteydessä olevaan noutolokerikkoon (auki 

klo 7–22) tai postittaa ostokset. 



   

 

   

 

Videoapteekki 

Asiakas voi resepti- ja vapaakauppa ostoksissaan asioida lisäksi 

Videoapteekin kautta. Videoasiointia varten älypuhelimeen täytyy ladata 

Remomedi-sovellus (reseptiosto vaatii vahvan tunnistautumisen). 

Remomedi-sovelluksen kautta voi soittaa apteekkiin joko normaalin 

puhelun tai videopuhelun ja tilata haluamansa valmisteet. Asiakas 

maksaa ostoksensa Remomedi-sovelluksen avulla. Ostokset voidaan sen 

jälkeen postittaa, toimittaa noutolokerikkoon tai asiakas voi itse noutaa 

ne esim. Drive in -luukun kautta. 

Tilanteen mukaan voimme erikseen asiakkaan kanssa sovitusti kuljettaa 

ostoksen kotiin kanta-Naantalin alueelle 10 € kuljetuspalkkiota vastaan. 

Yhteystiedot: 029 3400 840 

Osoite: Tuulensuunkatu 12 (S-marketin yhteydessä) 

Aterioita kotiin kuljetettuna 

Amandis 

Tilaa herkullinen kotiruoka-ateria kolmeksi päiväksi, kotiinkuljetuksella 

tai noudettuna. Hinta 21 €/kolme ateriaa. Kotona riittää vain lämmitys. 

Vaihteleva ja herkullinen ruokalista Hellapoliisin rakastetuilla resepteillä, 

Amandiksen valmistamina. Tilattavat ruoat ja leivonnaisvaihtoehdot 

löydät Amandiksen nettisivuilta sekä sosiaalisen median kanavista. 

Amandiksen tilaus- ja toimitusaika: 

Ti-ke-to 

Ateriat tilataan su klo 21.00 mennessä. Toimitus tai nouto ma klo 16–19, 

ti klo 9–12. 

Pe-la-su 

Ateriat tilataan ke klo 21.00 mennessä. Toimitus tai nouto to klo 16–19, 

pe klo 9–12. 

Maksu: Tilisiirto, MobilePay, kortti tai käteinen 

Tilaukset: 

• Puhelin: p. 050 538 1956 

• WhatsApp/viesti: p. 050 538 1956 

• Sähköposti: ihana@amandis.fi 

 

mailto:ihana@amandis.fi
mailto:ihana@amandis.fi


   

 

   

 

Bulleriina 

Ruuan kotiinkuljetusta Naantalin alueella. Kaikkien ruokien annoskoko 

on noin 500 g. Hinta 10 € sis. kotiinkuljetuksen. Samaan kuljetukseen 

voit myös tilata leipomotuotteita. 

Ruoka toimitetaan klo 12–16 välisenä aikana. Maksu etukäteen 

Bulleriinan tilille, Mobilepaylla tai käteisellä (tasarahalla). Mikäli haluat, 

voimme tuoda toimituksen kotiovelle, soittaa ovikelloa ja jättää 

annoksen ulkopuolelle kontaktien välttämiseksi. 

Sitovat tilaukset sähköpostiin bulleriina05@gmail.com edellisenä 

päivänä klo 18 mennessä. 

Tutustu tarkemmin: www.bulleriina.fi. 

 

Cafe Akseli 

Lounas noudettuna tai kotiinkuljetuksena. Vaihtoehtoina ovat:  

• Annossalaatit (lohi, kana, juusto), sisältää leivän ja jälkiruoan 

• Päivän keitto tai lounasruoka, sisältää leivän ja jälkiruoan 

• Voit tilata myös leivonnaisia (esim. pullat, munkit, piirakat) 

Lounaan hinta 10 € (sis. kuljetuksen Kanta-Naantalin alueelle ja 
Merimaskuun, siitä kauemmas lisätään 5 € kuljetusmaksua). Teethän 
tilauksen viimeistään klo 9.30 mennessä kyseisenä päivänä! 

Maksu käteisellä tai pankkikortilla. Soita ja kysy päivän lounas tai tarkista 
verkkosivuilta. 

Yhteystiedot: puh. 050 357 5444, https://kahvilanaantali.fi/ 

 

Hasta la Pasta 

Voit tilata päivän lounaan tai listalta annoksia kotiin kuljetettuna tai 
paikan päältä haettuna. Kuljetusalue: Naantalin keskusta, Ruona, 
Viluluoto, Taimo, Tammisto, Lietsala, Karvetti, Immanen, Luonnonmaa. 

Lounaan hinta on 10,70 €, johon sisältyy myös salaatti, leipä ja aioli. 
Kuljetusmaksu on 3 €, mutta jos useampi tilaus tehdään samaan 
paikkaan, perimme vain yhden kuljetusmaksun. 

Toimituksia on kolme kertaa päivässä klo 12, 15 ja 18. Maksutapana 
toimii kortti tai käteinen (tasaraha). 

http://www.bulleriina.fi/
http://www.bulleriina.fi/
https://kahvilanaantali.fi/
https://kahvilanaantali.fi/


   

 

   

 

Yhteystiedot: puh. 045 690 9250  hastalapasta.fi 

 

Kotipalvelu Mehiläisen ateriapalvelu 

Ateriaan kuuluu pää- ja jälkiruoka sekä salaatti tai mehu. Tarjoamme 

päivittäin 2–3 pääruoka- ja jälkiruokavaihtoehtoa. Ruokalistaan voi 

tutustua verkkosivuillamme 

https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/ateriaali/kotiateriat  

Ruuat valmistetaan Ateriaali Turussa. Omat kuljettajamme tuovat ateriat 

kotiin ja tarkistavat samalla, että asiakkaalla on kaikki hyvin. Kerralla on 

mahdollista saada useampi ateria. Kuljettajamme auttavat myös pienissä 

avustustehtävissä kuten pakkausten avaamisessa ja roskien viennissä.  

Kotiateriapalvelun voi tilata soittamalla suoraan Turun 

toimipisteeseemme puh. 040 5695 771 tai 040 6353 099. 

Hinnat: 

• Jäähdytetty ateria 7,85 € 

• Maito, leipä, voi 0,95 €  

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. 

Kotipizza 

Tilaa pizzat kotiin tai hae pizzeriasta! Pizzan hinnat alkaen 8,90 €. 

Kuljetusmaksu 5,90 €, kuljetussäde 10 km. 

Arkisin saat lounastarjouksena juoman kaupanpäälle klo 14 asti. 

Tilaukset puhelimitse puh. 050 452 0091 tai verkkokaupassa Kotipizza.fi. 

Verkkokaupassa maksu ennakkoon, puhelintilauksissa maksu kortilla 

toimituksen yhteydessä. 

Kuljetamme ma-to klo 11-20, pe-la klo 11-20.30, su klo 12-20. 

Yhteystiedot: puh 050 452 0091, Alppilankatu 2 

 

Leipomo Tuulisolmu, Rymättylä 

Lounas kotiinkuljetettuna maanantaista perjantaihin. Kuljetusalue on 

Poikko-Airismaa ja toimitusaika on klo 12–15. Lounas sisältää salaatin, 

päivän lounasruoan tai keiton ja tuoretta leipää siivuina. Lounaan hinta 

12 €.  Tilaus tulee tehdä edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Maksu 

http://hastalapasta.fi/
http://hastalapasta.fi/
https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/ateriaali/kotiateriat
https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/ateriaali/kotiateriat


   

 

   

 

hoidetaan laskulla, joka tulee kerran viikossa lounaspaketin mukana. 

Lounaan yhteydessä voit myös tilata kaffepullaa ja ruokaleipää. 

Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai verkkosivulla, jossa on nähtävissä 

viikon lounaslista. Verkkosivulla voi myös täyttää tilauskaavakkeen. 

Yhteystiedot: puh 02 252 3000, tuulisolmu.fi  

 

Lounaskahvila Seijan tupa 

Päivittäin vaihtuva lounaslista, joka on nähtävillä Seijan tuvan Facebook-

sivulla ja verkkosivulla. Lounaan lisäksi tilattavissa myös tuoreet munkit, 

pullat, leivät sekä täytetyt sämpylät. Kysy päivittäistä valikoimaa ja 

hinnastoa! 

Lounas 8,90 €/annos (sis. salaatin ja leivän) paikan päältä haettuna ja 

kotiinkuljetettuna lähialueelle 10 € (sisältää kuljetuksen). 

Avoinna klo 6.00–15.00, jatkossa mahdollisesti myöhempään. Tilaukset 

mielellään päivää aikaisemmin. 

Yhteystiedot: puh. 045 117 5787, lounaskahvilaseijantupa@gmail.com 

Verkkosivut: www.seijantupa.fi 

 

Neste Naantali 

Toimittaa koteihin lounasruokaa. Tilaukset tehdään viikoksi (ma-pe) 

kerrallaan ja maksetaan jälkikäteen laskulla. Ruokaan kuuluu salaatti ja 

leipä, sekä pääruoka. Hinta on kotiin kuljetettuna 10 €/hlö/päivä. 

Tilaukset ja tiedustelut puhelimitse 044 5112 912 tai sähköpostitse 

posti@nestenaantali.fi. 

Kotiinkuljetusalue on 5 km:n säteellä. 

 

Snickari 

Ravintola Snickarin herkut voit noutaa mukaan ravintolasta Naantalin 
Vanhastakaupungista tai tilata suoraan kotiin. 

Snickarin tilaukset: 

• Puhelimitse tai WhatsApp-viestillä: p. 044 756 7873,  

• Sähköpostitse: ravintola@snickari.fi 

mailto:lounaskahvilaseijantupa@gmail.com
mailto:lounaskahvilaseijantupa@gmail.com
mailto:lounaskahvilaseijantupa@gmail.com
mailto:lounaskahvilaseijantupa@gmail.com
http://www.seijantupa.fi/
http://www.seijantupa.fi/
mailto:posti@nestenaantali.fi
mailto:posti@nestenaantali.fi


   

 

   

 

Nouto Snickarista: ma-la klo 16–21, su 15–20 

Kotiinkuljetus: ma-su klo 16–20 

Ilmainen kotiinkuljetus Naantalin Vanhaankaupunkiin, keskustaan ja 
Ruonaan. Kotiinkuljetus lähialueille, max. 5 km päähän on 5 €. Ilmainen 
kotiinkuljetus (max. 5 km) yli 70-vuotiaille. Lisätietoa: www.snickari.fi 

 

VG BISTRO oy  

Ravintolamme keittiössä valmistetaan ruoka-annoksia eri tarpeisiin. 

Toimitamme myös tilaukset kotiin. 

Yhteystiedot: Mira Lahtinen puh. 040 8210138, Tullikatu 8 

 

Åbo Catering 

Åbo Catering toimittaa laadukasta kotiruokaa kotiin niin ikäihmisille kuin 

perheille. Kuljetuksista ei peritä erillistä maksua. 

• Keittolounas 7 €/hlö 

• Kotiruokalounas 10 €/hlö 

Yhteystiedot: puh. 0500 520 902 klo 8–18, myös tekstiviestit tai 
Whatsapp-viestit 

Sähköpostitilaukset: tilaukset@abocatering.fi 

Aterioita toimipisteestä haettuna 

Naantalin Metsätähti 

Naantalin Metsätähden kaikki lounaat voi ostaa mukaan. Varaa 

annoksesi soittamalla etukäteen klo 9-11 välisenä aikana. Ruokalista on 

kotisivuillamme. Lounastarjoilu ma-pe klo 11-14.30. Salaattipöydän 

tarjonta on korvattu lisäkesalaatilla annoksessa. Joka päivä saatavilla 

myös tuoretta pullaa mukaan. 

Yhteystiedot: puh. 044 5839 789, www.naantalinmetsatahti.fi. 

 

Naantalin Subway 

Naantalin Subwaysta noutaen subit, wrapit ja salaatit. Lounaslista arkisin 

11–14. Palvelemme ma-la 11–19, su suljettu. 

http://www.snickari.fi/
http://www.snickari.fi/
mailto:tilaukset@abocatering.fi
mailto:tilaukset@abocatering.fi
http://www.naantalinmetsatahti.fi/
http://www.naantalinmetsatahti.fi/


   

 

   

 

Naantalin Subwayn nettisivut: 

https://www.subway.fi/fi/ravintolat/naantali/naantali-alppilankatu  

 

Pohjakulma, Rymättylä  

Pohjakulmasta voi tilata ruokaa ja noutaa paikan päältä. Yksittäisille 

ruoka-annoksille ei ole kotiinkuljetusmahdollisuutta. Tutustu 

www.pohjakulma.fi. 

 

Ravintola Uusi Kilta 

Take away -annoksia, hinta: 12,50 €/annos (pastat 10 €). Nouto klo 11–
19 välisenä aikana, maksu mieluiten kortilla. 

Ruokalistaan voit tutustua Uuden Killan Facebook -sivuilla. Vaihtuvan 
listan lisäksi on tarjolla kermaista lohikeittoa ja saaristolaisleipää sekä 
Vallun pitsoja. 

Pitsat: 

• Vahva Paroni: (parmankinkku, pepperoni, jalapeno, tomaatti, 
sipuli ja aioli) 

• Mamma Mia (kana, ananas, kapris, homejuusto, bbq-kastike) 

• Italia (tomaatti, mozzarella, pesto) 

Tilaukset ja lisätiedot soittamalla tai viestillä p. 040 8667879 (Linda). 
Osoite: Mannerheiminkatu 1, 21100 Naantali. 

 

ST1 Helmisimpukka 

Pikaruokaa, lounasta ja vitriinituotteita helposti mukaan 

www.helmisimpukka.fi  

 

Taimon Krouvi 

Pitsoja, wingsejä, makkaraperunoita ja burgeita. 

Tilaukset p. 02 430 67 68. Nouto paikan päältä. 

Taimon Krouvin nettisivut: https://www.taimonkrouvi.com/  

https://www.subway.fi/fi/ravintolat/naantali/naantali-alppilankatu
http://www.pohjakulma.fi/
http://www.pohjakulma.fi/
http://www.helmisimpukka.fi/
http://www.helmisimpukka.fi/
https://www.taimonkrouvi.com/
https://www.taimonkrouvi.com/


   

 

   

 

Kauppa-apua ym. kotipalvelua 

Alina Naantali/ KSH Kotihoito Syke Oy 

Tuotamme kaikkia palveluita asiakkaille kotiin, myös kauppapalvelua. 

Tuntiveloitus eli asiakas ei maksa matkakorvauksia, tiedustele 

palveluhinnastoa.  

Yhteystiedot: Anne Virmajoki puh. 044 455 6850 tai päivystysnumero 

044 455 6850 

Curant Oy 

Haluatko, että käymme sinun tai läheisesi puolesta kaupassa? Haluatko 

välttää koronaviruksen aikana sosiaalisia kontakteja? 

Tilaaminen on helppoa: 

• Soita kauppalistasi numeroon 040-7223097 

• Toimitamme ostoksesi kotiovelle arkisin saman päivän aikana (tilaukset 

klo 7-13) tai sopimuksen mukaan. Max. 10 tilausta/pvä 

• Hinta: toimitus kotiovelle 15 € + ostokset 

 

Hoidu/Riitta Uimonen 

Kauppa-asiointia ja ostosten kotiintoimitusta, hinta 20 €/asiointikerta. 

Jos tarvitsevia on useampi samana päivänä, hinta asioinnille 15 euroa.  

Yhteystiedot: puh 044 242 4332 

Kaksin Oy 

Meidän on mahdollista hoitaa kauppa-asioinnit ja ostosten 
kotiinkuljetukset asiakkaan puolesta. Tarvittaessa järjestämme myös 
henkilökohtaista avustusta ja apua kodin arkitöihin.  

Koti- ja hoivapalveluiden hinta arkisin klo 8-18 välillä on 32€/h. 

Yhteystiedot: puh 0442434797 ja sähköpostitse varsinais-

suomi@kaksincare.fi tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen 

kotisivuillamme www.kaksincare.fi. 

 

mailto:varsinais-suomi@kaksincare.fi
mailto:varsinais-suomi@kaksincare.fi
mailto:varsinais-suomi@kaksincare.fi
mailto:varsinais-suomi@kaksincare.fi
http://www.kaksincare.fi/
http://www.kaksincare.fi/


   

 

   

 

Kotipalvelu Laaksonen Oy 

Kauppa-asiointia ja kotipalvelua 33 €/käynti klo 7-18 välillä ja 39 €/käynti 

klo 18-21 välillä. Ei erillistä kilometrikorvausta Naantalin kaupungin 

taajama-alueella, muutoin lisäksi kilometrikorvaus.  

Yhteystiedot: puh. 040 8472 289, margaret.laaksonen@gmail.com 

 

Kotipalvelu Raija  

Tarjoan kauppapalvelua. Naantalin keskustan alueella 15 € /käynti. 

Yhteystiedot: puh 050 313 8746 

 

Kototiimi Oy 

Annamme lähihoitajan palveluita kotiin. Avustamme myös kauppa-

asioinnissa, soitamme tai haemme asiakkaalta kauppalistan, keräämme 

ostokset ja tuomme ne asiakkaalle. 

Hintamme on 31,5 €/tunti + kilometrikorvaus, jos asiakas asuu 

kauempana. Jos asiakkaita on useampia lähekkäin, kilometrikorvauksia ei 

peritä ja voimme jakaa tuntikustannuksen asukkaiden kesken. 
 

Yhteystiedot: p. 044 0292 077, Kaisa Aare-Puff, Kototiimi Oy 

 

Naantalin Kotiapu Aurinkoinen 

Autamme asiakkaita tekemään K-Elleniin kauppakassin tilauksen netin 

kautta (asiakkaalla ei tarvitse olla nettiä), haemme tilauksen ja 

toimitamme kassit asiakkaiden kotiin.  

Hinta 17,50 € + ostokset, jonka laskutamme. Toimimme vain Kanta-

Naantalin alueella. 

Yhteystiedot: Sari Iljin puh. 050 5237 055 

 

Sivina 

Kaupassakäynnin hinta on 34,60 €/h, minimiveloitus 1h, ylimenevä aika 

veloitetaan todellisen ajan mukaan. Lisäksi hintaan lisätään 

siirtymäkorvaus 15 min. 

mailto:margaret.laaksonen@gmail.com


   

 

   

 

Teemme asiakkaan luona arviointikäynnin ennen palvelun aloittamista, 

siinä sovitaan, miten menetellään; rahan käyttö, kauppakassit, kuitit, 

kirjaukset. 

Yhteystiedot: 040 5101 771 

 

Suvi Tuomi 

Tarjoan kauppa- sekä asiointiapua. Palvelun sisältö on sovittavissa 

asiakkaan tarpeen mukaan. Hinta 36 €/h (minimilaskutus 1h) Yli 10 km:n 

matkoilta km-korvaus 0,43 €/km. 

Yhteystiedot: puh 040 6624 077 tai suvi.tuomi@gmail.com 

 

Tmi Eeva Ståhle 

Yrityksemme on valmis toimittamaan mm. ruokakasseja kotiin, 
pesemään ikkunoita ulkopuolelta. Koronavirusvaiheen mentyä ohi 
olemme valmiita tekemään myös sisätöitä (siivousta, ikkunanpesua, 
silitystä).  

Ruokakassien kotiin toimituksista veloitamme 6 €/kerta, sisältää alv:n.  
Mielellämme laskutamme esim. kuukauden toimitukset yhdellä kertaa. 
Voimme toimia ruokakassien toimituksissa yhteistyössä K-supermarket 
Ellenin kanssa, jolla on keräyspalvelu. 

Yrityksemme on arvonlisäverorekisterissä, joten palveluistamme saa 
kotitalousvähennyksen. 

Yhteystiedot: Tmi Eeva Ståhle, puh. 0405958130 eeva.stahle@gmail.com 

 

TSK-Kotipalvelu Ky 

 Kauppapalvelun hinta on 17 € + alv/kerta. 

Myös muita kotipalveluita tarjolla. 

Yhteystiedot: Tarja Alaniva, puh. 040 5355 877 

mailto:suvi.tuomi@gmail.com
mailto:suvi.tuomi@gmail.com
mailto:eeva.stahle@gmail.com
mailto:eeva.stahle@gmail.com

