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Tiedotteet
Kolua kotiseutuasi - seudun kotiseututapahtumia on koottu yksiin kansiin
Uudesta lähiseudun kesän 2013 kulttuuritarjontaa esittelvästä esitteestä löydät mukavia kesäisiä
retkikohteita. Esitteessä on mukana 12 lähiseudun kuntaa.
24.5.2013
Lue lisää
Juhla kunnia- ja ansiomerkkien sekä mitalien saajille
24.5.2013
Lue lisää
Ehdota pihaa kotipihakilpailuun!
Perinteitä noudattaen kotipihatoimikunta etsii jälleen Naantalin kauneinta pihaa. Kotipihakilpailu 2013
toteutetaan ilmoitettujen pihojen kesken. Jätä ehdotuksesi Naantalin kauneimmaksi pihaksi
viimeistään heinäkuun 22. päivänä.
22.5.2013
Lue lisää
Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka Naantalissa
21.5.2013
Lue lisää
Naantalin museon kesänäyttely on avattu
Naantalin museon kesäkausi avattiin 15.5. museo avatessa ovensa reiluksi kolmen kuukauden ajaksi.
15.5.2013
Lue lisää
Kuparock lauantaina 1.6.2013 pääesiintyjänä Sturm und Drang
Mll Naantalin paikallisyhdistyksen ja Naantalin kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyössä järjestämä
Kuparock-ilmaiskonsertti koulujen päätöspäivänä lauantaina 1.6. klo 18-21 Kuparivuoren urheilutalolla.
14.5.2013
Lue lisää
Kaupungin tiedotelehti Nastan kesänumero 2/2013 on ilmestynyt - Tutustu juhlavuoden kesämenoihin!
Nasta-lehti on nyt luettavissa näköislehtenä kaupungin verkkosivuilla. Kotitalouksiin ja yrityksiin lehti jaetaan
keskiviikkona 8.5. Lehti on sisällöltään monipuolinen: lukemista riittää kaavoituksesta tulevan juhlakesän
lukuisiin tapahtumiin.
8.5.2013
Lue lisää
Haastepyöräily 2013 (toteutetaan Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella)
Perinteinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan haastepyöräily poljetaan jälleen vapusta juhannukseen,
1.5.-23.6.2013
6.5.2013
Lue lisää
Emäntäkoulun liittymästä poistuu suojatie
Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien liittymästä poistetaan suojatie toukokuun aikana.
3.5.2013
Lue lisää
Siira kerää remontti- ja siivousjätettä
Nimikilpailu on ratkennut - Yrjön uusi kaveri on Siira! TSJ:n uuden pyörillä liikkuvan lajitteluaseman nimi on
Siira. Siira-auto vastaanottaa muun muassa pienten remonttien jätteitä, huonekaluja, sähkölaitteita ja
varaston siivouksen jätteitä
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25.4.2013
Lue lisää
Metalli, sähkölaitteet ja akut kierrätykseen
Perinteinen metalliromun, sähkölaitteiden ja akkujen maksuton keräys järjestetään vuonna 2013
touko-kesäkuussa. Keräyksellä pyritään tuomaan jätehuolto lähemmäs haja-asutusalueen asukkaita.
Keräys järjestetään pääasiassa kunnissa joissa keräystä on toivottu.
23.4.2013
Lue lisää
PASSIIVITALOJA SOINISISSA
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n (Vaso) passiivitaloja Soinisissa
16.4.2013
Lue lisää
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus käynnistää toimintansa.
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus käynnistää toimintansa. Keskus palvelee elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten ympäristöasioissa, vuonna 2013 erityisesti vesilain valvonnan, vesihuollon ja
yleisneuvonnan osalta.
16.4.2013
Lue lisää
Oman vesistön seurantakurssit 21.5.2013 ja 28.5.2013
Oletko mökkiläinen, ranta-asukas, veneilijä tai viihdyt muuten vain viihdyt veden äärellä? Lähde mukaan
vesistöjen tilan havainnoitsijoidenjoukkoon ja tutustumaan tarkemmin lähivesistöösi! Oman vesistön
seurantakurssi on maksuton.
16.4.2013
Lue lisää
Puutarhan siivouspäivä lauantaina 4.5.2013
Tuo puutarhajätteesi kompostialueelle!
16.4.2013
Lue lisää
Tiedotuspiste Europe Direct Varsinais-Suomi neuvoo EU-asioissa
Kuinka EU toimii? Miten ja miksi se perustettiin? Mitä oikeuksia sinulla on, kun muutat toiseen EU-maahan
asumaan tai tekemään työtä? Jos sinulla on ongelmia EU:n kanssa, kuka voi auttaa sinua? Tiedotuspiste
Europe Direct Varsinais-Suomi auttaa kansalaisia löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiin.
15.4.2013
Lue lisää
Tuulensuunkadulle on asennettu nopeusnäyttötaulu
Tuulensuunkadulle on asennettu 28.3.2013 nopeusnäyttötaulu. Nopeusnäyttö siirrettiin Vadstenankadulta,
jossa se oli rauhoittamassa liikennettä noin kuukauden ajan.
12.4.2013
Lue lisää
Rymättylän alikulkukäytävän korjaus haittaa liikennettä toukokuun loppuun asti
Rymättylän alikulkukäytävän korjaus haittaa sekä kevyttä liikennettä että maantien 189 liikennettä.
10.4.2013
Lue lisää
Kultarannan lähikirjasto palvelee asiakkaita huhtikuun loppuun saakka
Kultarannan lähikirjasto suljetaan. Kirjaston viimeinen aukiolopäivä on tiistaina 30.4.
28.3.2013
Lue lisää
Terveyskeskuksen yöpäivystyspaikka muuttuu 26.3.13
Naantalin terveyskeskuksen yöpäivystyspaikka on muuttunut 26.3.13 ja yöpäivystysajat muuttuvat 2.4.13
http://www.naantali.fi/tiedotteet/fi_FI/tiedotteita/
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28.3.2013
Lue lisää
Salorannan kesäleirit 2013
Ilmoittautumiset Salorannan kesäleireille alkavat 2.4.2013 klo 18.00.
25.3.2013
Lue lisää
Naantalin taidehuoneen näyttelyt kesällä 2013
Kesän 2013 taiteilijat on valittu taidehuoneen viidelle näyttelyjaksolle.
11.3.2013
Lue lisää
Kasvitarhapalstoja vuokrattavana viljelykäyttöön - korjatut vuokrahinnat
Kasvitarhapalstoja voi vuokrata viljelykäyttöön 2.5. lähtien, mikäli vuokrattavia palstoja on jäljellä. Palstojen
vuosivuokria on tarkistettu ja ne poikkeavat Rannikkoseudussa 8.3.2013 ilmoitetuista hinnoista.
8.3.2013
Lue lisää
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 4.3.-7.4.2013
Vastaa kyselyyn ja vaikuta kirjastopalveluihin!
4.3.2013
Lue lisää
Naantalin Oppaiden sukkapalkinto Naantalin Musiikkijuhlien Tiina Tunturille
Naantalin Oppaiden ”sukkapalkinto” ojenneettin tänä vuonna Naantalin Musiikkijuhlien Tiina Tunturille.
21.2.2013
Lue lisää
SLOW - hitaasti kirjastossa
Helmi-maaliskuussa Naantalin ja Raision kaupunginkirjastoissa keskitytään hitaan ja leppoisan elämän
malliin.
19.2.2013
Lue lisää
Naantalin sisäiseen linja-autoliikenteeseen muutoksia 16.2.2013 alkaen
Muutokset vaikuttavat TLO:n saariston suuntaan ajamiin vuoroihin reitillä Naantali-Merimasku-Rymättylä
(reitti 112). Myös palveluliikenteen lauantain aikatauluihin tulee muutoksia.
15.2.2013
Lue lisää
Maksutonta koulutusta
Tarjolla on vielä monta tuntia maksutonta koulutusta.Löydä oma polkusi!
16.1.2013
Lue lisää
Naantali 570 vuotta - kaupungin juhlavuosi näkyy viestinnässä
Vuonna 2013 Naantali täyttää 570 vuotta. Juhlavuosi näkyy erityisesti kaupungin viestinnässä merkkivuotta
varten suunnitellun logon muodossa. Juhlavuoden logon on suunnitellut naantalilainen taiteilija Paul Brück.
16.1.2013
Lue lisää
Naantalin museon kuukauden esineet vuonna 2013 nähtävillä pääkirjastossa
Naantalin museo on vuodesta 2009 esitellyt kuukausittain esineitä, valokuvia tai arkistomateriaalia
kokoelmistaan. Usean muun museon tavoin Naantalin museo haluaa tällä tavalla tuoda esiin kokoelmiaan
ja esineitä, jotka eivät ole museossa pysyvästi näytteillä.
11.1.2013
Lue lisää
http://www.naantali.fi/tiedotteet/fi_FI/tiedotteita/

