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MARRASKUU 2019 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
 
INFLUENSSAROKOTUKSET 
AJANKOHTAISIA 
Influenssarokotukset alkavat tänä vuonna 
normaalia myöhemmin johtuen rokotteiden 
saatavuudesta. 
Influenssarokotukset Velkualla 
ajanvarauksella tai jonottomalla maanantaisin 
ja keskiviikkoisin viimeistään 25.11.2019 
alkaen. 
Ajat varattavissa pääterveysasemalla myös 
sähköisen asioinnin kautta 
https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi 
 
Terveydenhoitaja lomalla 25.10 ja 4.-5.12. 
 
Lääkärivastaanotto Velkualla ti 22.10,         
ma 25.11. ja ma 16.12 
 
Ajanvaraus lääkärille ja terveydenhoitajalle; 
 
Annu Laavainen 
Terveydenhoitaja 
040 9000 864 
 

 

 

 

 

KUMMELI 

Kampaaja Maritta Latva Kummelissa 
keskiviikkona 20.11. 

Ajanvaraus puh. 044 2534 053.   

 

 

 

 

 

 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

 
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. 
 
Velkualla Tunneseikkailu-kerho. Lisätietoja 
soveltavan liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
 
Suopellon koululla elektronisen musiikin 
kerho yläkoululaisille keskiviikkoisin 30.10 -
27.11 klo 14.15-16.15. Tule suunnittelemaan 
ja toteuttamaan musiikkia eri tavoilla. 
Ilmoittautuminen www.lyyti.in/musa2019 
 
Keppihevostyöpaja sunnuntaina 17.11. klo 
11-15 Merimaskun 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. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi   

Lapselle ja aikuiselle yhdessä   
    
”Menoa muksuille” –soveltavan liikunnan 
tapahtuma tarkoitettu erityislapsille 
perheineen (ikärajaton) Tatamisalissa       
su 26.1. klo 10-11.30. Oma aikuinen 

https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://www.lyyti.in/musa2019
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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. 
 
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. 
 

Liikkujan apteekki 
Tapahtuma-aikana saa tietoa liikunnasta ja 
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä 
mahdollisuuden 
kehonkoostumusmittaukseen. 
Naantalin apteekissa pe 15.11. klo 12-14 
Rymättylän apteekissa to 21.11. klo 15.00–
16.30 
 
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. 
 

 

 

KONSERTTI 

 

Soi torpat ja salongit -konsertti                
pe 8.11.2019  
 
 “Soi torpat ja salongit” -konsertti on saanut 
inspiraationsa Varsinais-Suomen saariston, 
kylien ja kaupunkien rikkaasta 
kansanmusiikkiperinteestä.             
Sävellysten joukossa on myös Rymättylässä 
ja koko Naantalin alueella tallennettuja lauluja 
ja instrumentaalikappaleita. Rymättylän 
sävelmiin kuuluu mm. polska-sävelmiä sekä 
1946 taltioitu marssi, jota isännät kertoman 
mukaan rallattivat talvinuotalla.       
Konsertissa kuullaan nykytulkintoja eri 
aikojen ja tyylisuuntien pelimannimusiikista ja 
kansanlauluista. Kahdella viululla ja laulaen 
soivat niin keskiaikaiset balladit kuin 
menuetit, polkat ja valssitkin muusikoiden 
omina sovituksina.  
 
Aika: 8.11.2019 klo 19.00 
Paikka: Rymättylän koulu 
Kesto: n. 1 h.  
Liput: 5 €, naantali.fi verkkokaupasta ja 
ovelta. 
 
Duo Maans & Puurtinen 
Marianne Maans, ammattikansanmuusikko, 
suomenruotsalaisen kansanmusiikkiperinteen 
asiantuntija 
Marjaana Puurtinen, varsinaissuomalaisen 
kansanmusiikin voimahahmo ja tuntija 
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Ystäväpiirin kokoontumiset Kummelissa 
keskiviikkona klo 12.30 syyskaudella 2019:                    
 6.11. ja 4.12. 
 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
Maanantaisin jumppa klo 18.00-19.00 
Keskiviikkoisin 4 H-kerho klo 13.00-17.00 
Perjantaisin ja lauantaisin nuokkari klo 16.00-
20.00 
Jooga kerran kuussa sunnuntaisin. 
                                  
 
Tulossa joulukuussa: 
 
JOULUKONSERTTI 
Tiistaina 3.12 klo 19.00 Livonsaaren Seurantalo 
Velkuantie 987, Livonsaari. 
Esiintyjinä Janiina Lehtonen, Ville Mäkimattila ja     
Jussi Lammela 
Liput 20 €, sisältää kahvin ja joulutortun 
Lippuvaraukset 29.11. mennessä 
Arja-Riitta 040 3502 424 tai Leena Heikkilä             
0400 527 657 
Tervetuloa !! 

 
Järj. Livonsaaren kyläyhdistys ry 
 
JOULUMYYJÄISET 
Livonsaaren Seurantalolla la 14.12. klo 10-15 
Ei paikkamaksua.  
Ilmoita tulostasi 11.12. mennessä Leenalle              
0400 527 657 
Puffetti paikalla. 
Tervetuloa myymään ja ostamaan.  
 
Järj. Livonsaaren kyläyhdistys ry    
 
KOKO PERHEEN JOULUJUHLA 
15.12. klo 13 alkaen Livonsaaren Seurantalolla. 
Ohjelmassa joululauluja ja –leikkejä,              
laulattajana Tutta Carpelan  
Joulupukin vierailu. 
Tarjolla kaikkia joulun herkkuja kuten riisipuuroa, 
soppaa, glögiä, torttua, pipareita ym.     
Tervetuloa! 
 
Järj. Livonsaaren kyläyhdistys ry 

 
SINERVO 

 
SINERVO TARJOAA 
 
JOULUN AVAUS 30.11 KLO 13.00 
Ohjelmassa Velkuan koulun tanssikerhon 
esiintymisiä, joulupukki vierailee.  
Myynnissä riisipuuroa, rusinasoppaa, kahvia 
ja leivonnaisia. 
Kysele myyntipaikkoja ja varaa omasi 
prosinervo@gmail.com 
 
Kahvakuula (parittomat viikot) / kuntopiiri 
(parilliset viikot) Sinervolla keskiviikkoisin    
klo 18.00, 2 €/kerta 
 
Livonsaaressa maanantaisin syyskuussa 
keppijumppaa, lokakuussa kahvakuulaa, 
marraskuussa kuntopiiri ja joulukuussa 
tabata-treeniä klo 18.00, maksu 2 €/kerta. 
 
Liikuntakerhot jatkuvat koululla, esi-3 lk 
maanantaisin klo 13-14 ja 4-6 lk tiistaisin    
klo 13-14. Luokkajaot eivät ole sitovia, jolloin 
4-luokkalaiset voivat tulla isompien ryhmään 
tai päivänvastoin, jos lukujärjestys antaa 
myöden. 
 
LUE LISÄÄ TAPAHTUMISTA 
PROSINERVO.COM TAI 
FACEBOOK.COM/SINERVONTALO 
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VELKUAN MARTTAYHDISTYS Ry 

 
Itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12.2019 

Sanajumalanpalvelus Velkuan kirkossa       
klo 11-12. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppelten lasku sankarihaudoilla ja 
kokoontuminen itsenäisyyspäivän juhlaan 
Velkuan koululle, Palvan koulutie 9. 

Ruokatarjoilun vuoksi pyydämme 
ilmoittautumaan juhlaan 28.11.2019 
mennessä Karin Majasuolle p. 040 7198 472 
soitto tai tekstiviesti tai sähköpostitse 
karin.majasuo@netti.fi. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Naantalin seurakunta ja Velkuan 
Marttayhdistys ry 

 
 
    

 
 
 
 

MUISTA LUKEA NASTA 

 
Nasta on Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti, joka jaetaan kaikkiin 
kotitalouksiin 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu vkolla 

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   
joulukuun tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.11.2019, 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 

 

 

 

 
Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 

mailto:karin.majasuo@netti.fi
https://www.smartia.fi/lipputanko-12m-lujitemuovi-varustepaketti.html
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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