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HEINÄ-ELOKUU 2021 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Terveydenhoitajan vastaanotto 5.7.-25.7.ja 
9.8.-31.8. ti, ke, to. 
   
Lomalla 26.7.-8.8. 
 
Laboratorio suljettu 28.6. – 8.8.21 
 
Muina aikoina Naantalin terveyskeskus 
arkisin klo 8-16, puh. 02 4362 760. 
 
Terveydenhoitajan puh. 040 9000 864. 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 

etunimi.sukunimi@naantali.fi  
 
KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN 
MAISEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA 
REITIN VARRELTA   
 
Naantali askel askeleelta- 
kävelykampanja jatkuu 15.8. saakka.  
Voit kerätä kilometrejä kävellen tai juosten. 
Liikunta voi olla kuntoliikuntaa tai arki- ja 
hyötyliikuntaa. Kerätyt kilometrit ilmoitetaan 
palauttamalla tulostettava kortti johonkin 
kaupungin asiointipisteeseen tai sähköisesti 
Lyytin kautta.   
Ota kuvia tai videoita reittisi varrelta Naantalin 
maisemista. Postaa kuvasi Facebookiin tai 
Instagramiin. Käytä postauksissa hashtageja: 
#kävelykampanja 
#naantaliaskelaskeleelta. Paras kuva tai 
video sekä eniten kilometrejä keränneet  
palkitaan. Muutamia palkintoja arvotaan myös 
kaikkien osallistujien kesken.  

 
 
 
 
 
 
Kampanjan tiedot, tulostettava kilometrikortti 
sekä km-ilmoittamislinkki löytyvät 
verkkosivuilta, liikkuvanaantali.fi.  
 
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. 
 
Ikäihmisten unelmien liikuntapäivä 
Ikäihmisten unelmien liikuntapäivää vietetään 
Kuparivuoren urheilukentällä maanantaina 
23.8.2021 klo 13.00. Ohjelmassa monenlaista 
liikuntaa. Tarkemmat tiedot löytyy 
www.liikkuvanaantali.fi 
 
Aikuisten liikuntaryhmät ja tapahtumat 
Aikuisten syyskausi alkaa alkusyksyllä.  
Lisäinfo naantali.fi/aikuistenliikunta sekä 
seuraavassa saaristotiedotteessa.  
 
LAPSET JA NUORET 
KESÄLOMA-AJAN TOIMINTA  
 
Keppari päiväleiri   
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa 
toteutettava kepparileiri 7-10-vuotiaille  
ti-ke 3.-4.8. klo 9-16 Haijaisissa.  
Leirille voi osallistua myös erityislapset, joilla 
on sovellutusten tarve. Oma henkilökohtainen 
avustaja saa olla maksutta mukana, jos on 
tarvetta. Hinta naantalilaisille 40 € ja 
ulkopaikkakuntalaisille 60 €. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi 
 
Manga-sarjakuvakurssi  
Mangakurssi 10-15-vuotiaille  
to-pe 5.-6.8. Maijamäen koulun 
kuvaamataidon luokassa klo 10-12.  

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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Tule tutustumaan mangan maailmaan. 
Ohjaajana Essi Tamminen Turun 
Sarjakuvakerhosta. Hinta 20 €, sisältää 
ohjauksen ja materiaalit. Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen 
toteutettava liikunnallinen päiväleiri  
ma-ti 9.-10.8. klo 9-16 kouluikäisille. 
Toimintaa on Maijamäen liikuntahallilla, 
Lammasluodossa sekä Kuparivuorella.  
Hinta 40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja 
vakuutuksen. Leirille voi osallistua myös 
lapset, joilla on erityistarpeita esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyden vuoksi.  
Max 30 osallistujaa. Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
 
SYKSY 2021 
Syyskauden toiminnat alkavat viikolla 34.  
Lisätietoja toiminnoista syyskuun 
saaristotiedotteesta sekä sivulta 
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika. 
Verkkosivulla myös linkki ilmoittautumisiin, 
joka aukeaa keskiviikkona 4.8. 
 
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 alkaa ke 4.8.21 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa, ellei toisin 
mainita.  
 
Lapset ja nuoret  
Lasten soveltava palloilu  
Alakouluikäisten palloiluryhmä kokoontuu 
pelailemaan tiistaisin 17.8.-14.12. klo 16-17 
Karvetin kentälle ja myöhemmin syksyllä 
urheilutalolle. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62). Toiminta on maksutonta, 
ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen 
lisäksi, vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

Alkeiskurssi on suunnattu niille, jotka eivät ole 
aiemmin osallistuneet kaupungin 
järjestämälle kurssille. 
Kurssi järjestetään lauantaisin 14.8.-11.9. klo 
13.15-14.00 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, 
Mynämäki)  
Hinta: 100 €/ 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 9962 
535. Avustajamaksu 7 €/ ratsastaja / kerta, 
suoritetaan paikan päällä avustajalle.   
 
Kepparileiri  
Haijaisten toimintakeskuksessa.  
Päiväleiri 7-10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-
16. Leirit sisältävät ratsastustunteja, 
tutustumista keppihevosten maailmaan, 
leikkejä ja askartelua yhdessä. Leiri sopii 
myös erityistä tukea tarvitseville 
lapsille. Hinta 40 €/henkilö.  
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa 
toteutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri ma-
ti 9.-10.8. klo 9-16. Leirille voivat osallistua 
voi myös erityistä tukea tarvitsevat lapset. 
Hinta 40€/ henkilö.  
 
Aikuiset  
Seniorifutis   
Tiistaisin 17.8.-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 16.8.- 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 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika
mailto:tiinachoko@gmail.com
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juoksu ja kontaktit ovat kiellettyjä. Hinta 30 €/ 
henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).  
 
Kehitysvammaisten palloilu 
Maanantaisin 16.8.- 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).  
 
Muut syyskauden soveltavan liikunnan 
toiminnot naantali.fi/soveltavaliikunta 
sekä syyskuun tiedotteessa. 
 
 
 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS 

 
MYNÄLAHDEN TILANNE JA 
KAISLANKERUUN TULEVAISUUS 
 
Tilaisuus järjestetään 6.7.2021 klo. 14.00 
alkaen Livonsaaren Seurantalolla  
os. Velkuantie 987 Livonsaari 
 
Puhumassa eri alojen asiantuntijoita. 
 
Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan erityisesti 
Mynälahden alueen maanomistajia sekä 
Livonsaarelta että mantereelta. 
 
Kahvitarjoilu. 
 
Tervetuloa ! 
 
Tilaisuuden järjestää Livonsaaren 
Kyläyhdistys yhteistyössä Turun  
Ammattikorkeakoulun ja yritysten kanssa 
 
www.livonsaari.fi 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

               
PRO SINERVO 

 
SINERVOLLA TAPAHTUU 
 
Kahvakuula maanantaisin klo 18 ulkona 
Sinervon talon nurmikolla. 
 
VELKUA PÄIVÄT 10.7. alkaen klo 11.  
 
Tule myymään tuotteitasi kirpputorille. 
 
Valitaan ”Hyvän tuulen saaristolainen”.  
Voit ilmoittaa ehdokkaasi s-postilla 
prosinervo.com. 
 
Lastenkonsertti klo 14 
Lastenorkesteri Loiskis esiintyy, arpajaiset ja 
kilpailuja. 
 
Sateen sattuessa sisätilat ovat myyjille 
käytössä 11-13.30. 
 
VELKUA SOI 16.7.-18.7. 
Konsertit Sinervolla perjantaina 16.7. ja 
kirkossa sunnuntaina 18.7. klo 18. 
 
LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 
7.-8.8.  
Tiedustelut Kirsti Martikainen puh. 050 3704 
655. 
 
MAKRAMEE-KURSSI 7.-9.9. KLO 17.30-20 
Kurssin hinta 35 €. Mukaan mahtuu 8 
henkilöä.  
Tiedustelut Pirjo Järvenranta 040 5931 311. 
 
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. 
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YSTÄVÄPIIRI 

 
Ystäväpiiri kokoontuu jälleen syksyllä. 
Paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5. 
 
Klo 11.30-13.00, 
 
17.8., 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. 
 
Näihin voi tulla muutoksia koronan vuoksi. 
Kokoontumiset toteutetaan koronaohjeita 
noudattaen. 
 
 
 

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     
syyskuun 2021 tiedotteeseen tulee toimittaa 

palvelupisteeseen viimeistään 15.8.2021, 
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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