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TERVEYSPALVELUT 

Lääkäri Velkualla 12.4., ja 29.4.21 
Koronarokotuksien aikatauluja voit seurata 
naantali.fi sivuilta. 
Myös Velkualla järjestetään rokotuspäiviä. 
Ajanvaraus Naantalista 0404846533 ilmoitet-
tuina aikoina. 
 
Terveydenhoitaja Annu Laavainen 
040 9000864 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN  
 
“Kaikki pyörät pyörimään”  
 
Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta juhan-
nukseen (1.5.–27.6.2021). Haastepyöräilyn 

tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja 
kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, 
vapaa-aika, koulu- tai työmatkapyöräi-
ly). Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kaupungin yhteispottiin!  
   
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumi-
seen:  

• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, 
sähköpyörällä, tandempyörällä 
ja kickbikellä  
• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja suori-
tus merkitään kilometreinä  

> Lataa HP –mobiilisovellus so-
velluskaupasta (Google Play/App Store  

• Lisäksi haastepyöräilylaatikkokirjaus 
kirjausvihkoihin tai haastepyöräilykorttiin 
(kortin saat asiointipisteestä)  
• kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista 
pyöräilyä  
• Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden 
kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkinto-
ja.   
 

Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:  
 
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli  
 
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja ja 
palvelupiste  
 
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 (la-
to), Poikko (Rymättyläntie 
ja Ruokonraumantie risteys), Kurala (Ylttis-
tentien ja Kuralan rantatien risteys), vanha 
vesilaitos (Taipaleentie 
11), Kärysniementien ja Kankareentien ris-
teys (lato), Heinäinen (Peltolantien ja Heinäis-
tentien risteys), Salonkylä (Kinttalan-
rauman sillanluona), Salonkylän ja Tammi-
haantien risteys, Airismaa (Maanpäätie ja 
Luotojentien risteys), Aasla (Luotojentie 859) 
ja Kuivainen.  
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikunta-
palvelut - liikkuvanaantali.fi  
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KOULUIKÄISET 
  
UUTTA TOIMINTAA!  
Toimittajaklubi verkossa 4.-luokkalaisista lu-
kiolaisiin 30.3-18.5.   
Teams-tapaamisia on 8 tiistaisin klo 15.30-
16.45.  
 Tule mukaan toimittajaklubiin teke-
mään juttuja liikuntaharrastuksista Naantalis-
sa! Haluaisitko kirjoittaa uutisen, mielipidekir-
joituksen tai vinkkijutun esimerkik-
si liikuntaharrastuksestasi, välitunnin suosik-
kipelistä tai lähipuistosi erikoisuudesta? Opit 
yhdessä muiden kanssa, mistä aiheita löytyy 
ja miten juttu syntyy. Jokainen klubilainen 
kirjoittaa oman juttunsa, joka julkaistaan 
Nuorten vapaa-ajantoiminnan nettisivuilla ja 
somessa.  
Klubia vetää freelance-kirjoittaja, kuvittaja ja 
ohjaaja FM Mirkka Mattheiszen. Toiminta on 
maksutonta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
liikkuvanaantali.fi  

Aikuisille liikunnallinen kevät 

Toiminnassa huomioitava mahdolliset 
koronarajoitukset. Katso ajankohtaiset 
tiedot rajoituksista naantali.fi 

Toripuistossa jumppaa non-stop 
Koronarajoitteiden jatkuessa on mahdollisuus 
käydä ulkoilemassa Toripuistossa, Käsityö-
läiskatu 2. Kaupungintalon ikkunassa on iso 
näyttö, jossa pyörii non-stop eli taukoamatta 
sauvajumppavideo. Voit tehdä jumppaa 
oman aikataulun mukaisesti ulkona 24/7.  

Liikuntavideot QR- koodien takana 
QR-koodeja on sijoitettu kahdeksaan eri 
paikkaan Naantalin alueella, kolmella eri 
teemalla. Maijamäestä ja Kuparivuorelta koo-
dien takaa löytyvät parkour- videot. Merimas-
kun, Ruonan ja Kirkkopuiston koodit johdatta-
vat astetta vaativampaan leikkipuistojump-
paan, jossa hyödynnetään mm. keinua kun 
taas Suopellon, Rymättylän ja Tammiston 
koodeja skannaamalla löytyvät vinkit jump-
paan, jossa lähes kaikkiin liikkeisiin löytyy 
myös kevennetty versio. 

QR-koodien tarkemmat sijainnit: 

• Maijamäen koulun lähiliikuntapaikka, 
Kristofferinkatu 1 (koodi: juoksuradan 
kaarteessa olevan vesivanerilaation 
viereisessä tolpassa) 

• Kuparivuoren urheilukenttä, Kupari-
vuorentie 1 (koodi: yläkioskin terassi-
tolppa katsomon yllä) 

• Merimaskun koulun leikkialue, Isko-
lantie 9 (koodi: aidassa puis-
ton infokyltin vieressä) 

• Kirkkopuiston leikkialue, Abbedissan-
katu 2 (koodi: puiston infokyltissä) 

• Ruona, Lintulankujan leikkialue, Lintu-
lankuja 3 (koodi: puiston infokyltissä) 

• Suopellon koulun lähiliikuntapaikka, 
Rimpikuja 4 (koodi: pienkentän edes-
sä olevan vanerialaation viereinen va-
lotolppa) 

• Rymättylän koulu , Piimätie 1 (koodi: 
koulun pääoven katostolppa) 

• Tammiston leikkialue, Kruunutilankatu 
1a (koodi: puiston infokyltissä) 

Lue lisää QR-koodin latausohjeesta naanta-
li.fi/aikuistenliikunta 

Keskiaikakävelyt huhtikuussa 
Tule kävelyreitille, jossa aika ajoin sukelle-
taan keskiaikaisten naantalilaisten elä-
mään. Ulkoilun lomassa kuulemme eri yhteis-
kuntaluokkiin kuuluvien ihmisten elämän ää-
niä ja saamme tietoa keskiajan kaupungista. 
Lähtöpaikka on Naantalin Humpin pääovelta, 
Mannerheiminkatu 21. Keskiaikakävelyt jär-
jestetään kolmen kerran jatkumona maanan-
taisin 12.-26.4.  kello 12.00 (kesto n. 1h). Kä-
velymatkaa kertyy noin 2 kilometriä. Tapaa-
miset aloitetaan pienimuotoisella alku- ja lop-
pu verryttelyllä. Yhteistyössä liikuntapalvelut, 
Naantalin museo ja Naantalin oppaat.  

Ilmoittaudu mukaan naanta-
li.fi/aikuistenliikunta 

Porrasharjoittelu opastusta 

• Ruonan portailla opastusta porrashar-
joitteluun 8.4. kello 11.00-12.00, 

• Ruonan portailla ma 26.4. kello 18.00-
19.00. 

• Merimaskun portailla opastusta por-
rasharjoitteluun ti 6.4. kello 11.15 ja 
18.00 
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• Merimaskun portailla 13.4. kello 11.15 
ja 18.00. 

Ilmoittaudu mukaan naanta-
li.fi/aikuistenliikunta 

SOVELTAVA LIIKUNTA  

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 
liikuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii sovel-
tamista ja erityisosaamista. Oma henkilökoh-
tainen avustaja saa olla mukana maksutta 
toiminnoissa. Tietoa avustajatoiminnasta ja 
saattajakortista sekä lisätietoa soveltavasta 
liikunnasta löydät verkos-
ta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
 
 
AIKUISET  
Toiminnassa huomioitavaa mahdolliset ko-
ronarajoitukset. Ajankohtaiset tiedot rajoituk-
sista naantali.fi.  
  
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi aikuisil-
le   
Aika: Lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 14.00–
14.45 (5 krt). Kurssi tarkoitettu ensisijaisesti 
pyörätuolia käyttäville.  
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki  
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Ilmoittaudu Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa.  
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai avusta-
jaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina Gus-
tafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962535. 
Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. Maksu 
suoritetaan paikan päällä avustajalle.  
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on eri-
tyisohjauksen tai sovellutusten tarve sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilan-
teen tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin 
fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa.  
  
Soveltavan liikunnan treffit   
Aika: Tiistai 20.4. klo 16.15–17.00 Kesti-
Maariassa (Maariankatu 

2) tai lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen.  
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaanta-
li.fi  
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös omais-
hoidettaville ja -hoitajille.  
 

 

 

 

YSTÄVÄPIIRI 

Ystäväpiiri kokoontuu, 
poikkeuksellisesti paikkana on 
Sinervon talo, Sauniementie 5. 
 
Vuonna 2021 päivät ovat  
20.4. ja 18.5.   klo 11.30-13.00 
Nämä voivat peruutua koronan vuoksi ja to-
teutetaan koronarajoitusten puitteissa.  

mailto:tiinachoko@gmail.com
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SINERVOLLA TAPAHTUU 

Vuosikokous 27.4. klo 
18.00, voi peruuntua jos rajoitukset jatkuvat. 
 
Kahvakuulaa keskiviikkoisin klo 18.20–19.20 
Sinervon talolla, 2€ / kerta  
 
Kuntohuone on Sinervolla käytössä, huo-
mioithan hygieniamääräykset 
 
Nämä toteutetaan huomioiden koronarajoi-
tukset ja voivat peruuntua, jos rajoituksia ki-
ristetään 
Lue lisää tapahtumista 
prosinervo.com tai 
facebook.com/sinervontalo 
 

 
 
Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys 
ry 
kevätkokous siirtynyt huhtikuulle, omilta si-
vuilta löytyy tarkempi päivämäärä, Lemun 
urheilutalolla. 
 
Jumpat ja kuntosalivuorot tauolla koronan 
vuoksi. 
tarkista omilta sivuilta toteutuvatko kevään 
aikana. 
Lue lisää:  
elakeliitto.fi/yhdistykset/ lemu-askainen-
velkua 
 
 
 
 
 
 

VELKUAN KIRJASTO JA PALVELU-
PISTE 

 
AUKIOLOAJAT 
ma – pe 9-15 

Pääsiäisen poikkeavat aukiolot:                   
Pe 2.4. suljettu                                             
Ma 5.4. suljettu 

 
puh. 040 9000 863 
e-mail:velkua.palvelupiste@naantali.fi  
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

 
Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouk-
siin  
4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin 
oma tiedotuslehti, johon kootaan myös 
ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivujen 
tapahtumakalenteriin päivitetään lisäksi 
jatkuvasti tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtumat  
 
ILMESTYMISAIKATAULU: 
 
2/2021: Aineistopäivä 2.4., jakelu 29.4. 
3/2021: Aineistopäivä 6.8., jakelu 2.9. 
4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 
 

Toukokuun tiedotteen aineisto tulee toi-
mittaa viimeistään 15.4.2021 

 sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 
 
 
 
 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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