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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 

 
”REMONTTIREISKAT” 

Tuntuuko sinusta, että liikunta on jäänyt viime 
aikoina vähemmälle tai syöminen on vähän 
retuperällä? Tai kaipaako olo muuten vaan 
kohennusta ja motivaatio on hukkateillä? 
Tule mukaan Remonttireiskat –ryhmään! 
Ryhmä on miesten ryhmä – naisia ryhmässä 
on vain kaksi Anne ja Maija, joiden 
ohjeistuksessa kuljetaan kohti parempaa 
oloa. 
Remonttireiskat kokoontuvat torstaisin klo 
18.00 (joskus myös klo 17.00, jos 
harrastemme sisäliikuntaa Rymättylän 
liikuntasalissa).   
Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 
19.9. klo 18.00 Rymättylän Katavakodin 
alakerran askartelutilassa.  Kokoontumisen 

aiheena on Remonttireiskojen tavoitteiden ja 
aiheiden kuuleminen sekä 
kehonkoostumusmittaus. Sisäosuuden 
jälkeen teemme pienen kävelylenkin. 
Jos koet, että haluat tulla mukaan ryhmän 
toimintaan, ilmoittaudu www.liikkuvanaantali.fi 
Remonttireiskojen järjestelyissä mukana 
liikuntapalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, 
Rymättylän Soihtu 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 

Koko Naantali oli tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen (1.5.–23.6.2019).  Tänä 

vuonna kampanjassa poljettiin yli 2 miljoonaa 
kilometriä 30 Lounais-Suomalaisessa 
kunnassa.  
Naantalissa tehtiin 1 751 kirjausta (1 kirjaus = 
10 kilometriä) ja jäimme tällä kertaa oman 
sarjamme (kunnat, joissa yli 5 000 asukasta) 
toiseksi viimeiseksi. Ensi vuodeksi jää 
kirittävää! 
 

 
Sarja yli 5 000 asukasta  

Eura 11880 5580 47,0 

Eurajoki 9452 3727 39,4 

Harjavalta 7058 16493 233,7 

Huittinen 10093 22637 224,3 

Kankaanpää 12500 8683 69,5 

Kemiönsaari 6800 2560 37,6 

Kokemäki 7381 11412 154,6 

Laitila 8646 7234 83,7 

Lieto       

Masku       

Mynämäki 7765 10941 140,9 

Naantali 19281 1751 9,1 

Nakkila 5520 1401 25,4 

Parkano 6469 3306 51,1 

Pori 84391 32493 38,5 

Rauma 39500 15744 39,9 

Säkylä 6875 3820 55,6 

Ulvila 13300 9270 69,7 

Uusikaupunki 15660 689 4,4 

 

Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja: 
Naantali voitti myös haastepyöräilyn 
yhteisessä arvonnassa polkupyörän ja pyörän 
onnellinen omistaja on Tanja Helminen. 
 
Muut palkinnot voi noutaa palvelupisteestä: 
T-paita  Risto Suuronen, 
Merimasku 
T-paita  Sirkka Sainio, 
Merimasku 
T-paita  Rakel Peltola, 
Merimasku 
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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. 
 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhot 
syksyllä 2019 

Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja 
harrastekerhotoimintaa järjestetään viikot 37–
50 (ei arkipyhinä eikä koulujen loma-aikoina), 
mikäli ryhmään osallistuu vähintään 10 
henkilöä. Kerhot on tarkoitettu 2.-6. -
luokkaisille paitsi aamu- ja iltapäivätoimintaan 
osallistuville (kts. mahdolliset poikkeukset 
kerhon kohdalta). Ilmoittautuminen alkaa pe 
16.8. klo 18.00 liikkuvanaantali.fi, ellei 
toisin mainita. 
Liikuntakerhot alakouluilla  
Liikuntakerhossa kehitetään henkilökohtaisia 
perusliikuntataitoja tutustuen eri 
liikuntamuotoihin niin sisällä kuin ulkona 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 Kultaranta ma klo 14.00-15.00 

 Karvetti ke klo 13.00-14.00 

 Kuparivuori ti 14.00-15.00  

 Taimo ke 14.00-15.00 

 Rymättylä ke 14.30-15.30  

 Merimasku ke 13.00-14.00 

  Velkuan liikuntakerhosta lisätietoja 

koululta 

Harrastekerhot alakouluilla 

Harrastekerhossa pääset kokeilemaan eri 
harrastemuotoja muun muassa musiikkia ja 
kädentaitoja. Yhteistyötä tehdään toimijoiden 
kanssa. 

 Velkua ke klo 13.00-14.00 

 Rymättylä ma klo 14.20-15.10 

 Kuparivuori ke klo 14.00-15.00 

 Karvetti ke klo 14.00-15.00 

 Lietsala 3.-6.lk ke klo 14.15-15.00  

 Lietsala 1-2.luokkalaisille ke klo 

13.00-14.00 kerran kuukaudessa 

(11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.) 

 Merimasku alkaa myöhemmin 

sovittuna ajankohtana. Seuraa 

ilmoittelua.  

Muut kerhot ja klubit 
Karvetin elämyskerho 1.-3.lk ke 25.9.-

11.12. klo 13.00-13.45 (Kerhoa ei ole 9.10. 
eikä 20.11.). Kerhoon otetaan enintään 8 
lasta. Kokoontumispaikka on Karvetin 
Monitoimitalo (Ripikatu 10), mutta 
enimmäkseen ollaan ulkona. Säänmukainen 
varustus. Kerhossa vahvistetaan ja 
harjoitetaan yhteenkuuluvuutta sekä arjessa 
tarpeellisia liikunta- ja rauhoittumistaitoja 
lasten toiveet ja tarpeet huomioiden. 
Ohjauksesta vastaa soveltavan liikunnan 
ohjaaja yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Lisätiedot 
heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
Velkuan koululla futiskerho pe 6.9.-13.12. 
klo 14.00-15.00 
Velkuan koululla tanssikerho maanantaisin 

klo 15.00-16.00 (yläasteikäiset) ja ke 14.00-
15.00 (alakouluikäiset). Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet koululta.  
Velkualla Tunneseikkailu-kerho, 

heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
Suopellossa Monilajiklubi yläasteikäisille 

lisäinfo www.liikkuvanaantali.fi 
Muut toiminnot ja kurssit 
Ilmoittautuminen toimintoihin alkaa pe 16.8. 
klo 18.00 liikkuvanaantali.fi verkkokaupassa, 
ellei toisin mainita. 
Katutanssitunti 3.-6.luokkalaisille 
Merimaskun koulun liikuntasalissa ke 11.9.-
27.11. klo 14.00-14.45, hinta 25€.  
Rymättylän koululla tanssitunnit ti 10.9.-
26.11. klo 12.45-13.30 1.-2. -luokkalaisille 
sekä ti 10.9.-26.11. 13.30-14.15 3. ja 5. –
luokkalaisille, hinta 25€. 
Sirkus 6-8 –vuotiaille 7.9.-30.11.2019 la klo 
10.00-11.00 ja 9-11 -vuotiaille klo 11.00-

12.00 Lietsalan koululla, Hinta 30€. Max. 15 
osallistujaa / kurssi. Ilmoittautuminen 
Naantalin opiston sivujen kautta. 

Golf –kurssi 9-14 -vuotiaille Aurinko Golf:ssa 

21.-22.9.19 klo 15.30-20.00. Hinta 30€ 
(sisältää opetuksen ja välineet).  

Yläkouluikäisille suunnattu tanssitunti ti 
10.9.-26.11. klo 15-16. Paikka keskustan 
alueella, joka tarkentuu myöhemmin. Hinta 
25€.  

Keilaus-kurssi (5 krt) yläkouluikäisille ma 

23.9.-21.10. klo 17-18 Raision 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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keilauskeskuksessa. Hinta 16€ (sisältää 
ohjauksen, radan ja kengät).  

Keppihevostyöpaja la 5.10 klo 11-15 

Rymättylän 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. 

ElämysSporttis 5-9–vuotiaat ti 10.9.-26.11. 

klo 16.15-17.00 Kesti-Maariassa 
(Maariankatu 2). Hinta 20€, enintään 12 lasta. 
Toiminnan ytimenä on jokaisen lapsen 
luonnollisten ja yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen sekä kohtaaminen ja sisäisen 
liikuntamotivaation herättäminen. 
Soveltavaa palloilua kehitysvammaisille 
ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 Suopellon 
koululla. Hinta 30€. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitettu 
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville lapsille, nuorille ja 
aikuisille.  

Kouluikäisten erityislasten Musiikki 
yhteistä on – musiikillinen ryhmä (10 kertaa 

to 12.9.-21.11. klo 14.45-15.45 (ei syyslomalla 
vko 42 17.10.) Kuparivuoren koululla. Hinta 
50€.  

Ponipäivä 7-12-vuotiaille la 30.11. klo 10.00 

-16.00 Ponikummun tallilla, hinta 50€. Päivä 
sisältää ratsastusta, ponien hoitoa, 
hevostaitoja ja hevostietoutta, runsaan 
välipalan jälkiruokineen sekä muuta mukavaa 
yhdessä oloa Ponikummun talli miljöössä. 
Päivään mahtuu enintään 12 lasta           

Tulossa syksyllä myös Turun yliopiston 
järjestämä Tiedekerho Kuparivuoren 
koululla ja mahdollisesti uusi soveltava 
ratsastus -kurssi.  Seuraa ilmoittelua 
liikkuvanaantali.fi. 

Lapselle ja aikuiselle yhdessä 

Soveltava aikuinen-lapsi keilaus -kurssi (5 
kertaa) ke 25.9, 2.10, 9.10, 23.10, 30.10 klo 

17.30-18.30 Raision Keilailukeskus 
(Varppeenkatu 24). Hinta 32€ /aikuinen-lapsi. 
Kurssille mahtuu 5 aikuinen-lapsi paria. 
Mukana oma tuttu aikuinen. 
PerheSporttis alle kouluikäiselle lapselle 
aikuisen kanssa ti 3.9.-10.12. klo 17.00-

17.45 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2). Hinta 
40€. Max. 12 perhettä. Tunti tarjoaa yhteistä 
laatuaikaa esteettömästi liikunnallisten 
leikkien, temppuiluiden, musiikkiliikunnan ja 
pelailujen parissa. Toiminta toteutetaan 
yhteistyössä kaupungin soveltavan liikunnan 
ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen 
Liikuntaseura Naantali ry, LiiNa, sivuilta. 
”Menoa muksuille” –soveltavan liikunnan 
tapahtuma tarkoitettu erityislapsille 
perheineen (ikärajaton) Tatamisalissa su 
15.9. klo 14-15.30 ja su 26.1. klo 10-11.30. 
Oma aikuinen 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 ja Raision kaupungin kanssa. 
Raisiossa järjestettävät ”Menoa muksuille” –
päivät ilmoitetaan myöhemmin.  
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. 
Maksutonta Leikkipuistojumppaa aikuisille 

Kirkkopuistossa (Maariankatu 2) to 15.8.klo 
10-10.45 ja ke 21.8.-25.9.klo 10-10.45. 
Leikkipuistojumppaan ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Jumpassa hyödynnetään 
leikkipuiston välineitä ja vastuskuminauhaa 
toiminnallisiin liikkeisiin. Jumppa on kiva 
tilaisuus tavata myös muita pienten lasten 
vanhempia. Lapset ovat huoltajan vastuulla. 
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Leikkipuistojumppaa tarjotaan aikuisille 
Rajattomasti liikuntaa kuntien alueella! 
Toiminta perustuu Liiqquu 
Leikkipuistojumpat®-konseptiin. 
Syksyn 2019 alkeisuimakoulu yli 5-
vuotiaille järjestetään 14.-16.10, 21.-24.10., 
28.-30.10. 

Raision Uintikeskus Ulpukassa. 
Opetuskertoja on yhteensä 10. Uimakoulu on 
tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille naantalilaisille, 
jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin 
järjestämään alkeisuimakouluun. Allasaika on 
30 min. 

 alkeisryhmä soveltavan liikunnan 

ryhmä 1 kokoontuminen klo 17.00-

18.15 (6 lasta ja oma avustaja 

mukana. Saattajakortilla avustajan 

sisäänpääsy on automaattisesti 

ilmainen. Jos avustajalla ei ole 

saattajakorttia, ole yhteydessä 

heidisusanna.suominen@naantali.fi.) 

 alkeisryhmä 2 kokoontuminen klo 

18.15-19.15. 

Osallistumismaksu on 45 € sisältää lapsen 
sisäänkäyntimaksun, allasopetuksen ja 
vakuutuksen). 
Ilmoittautuminen alkaa Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa keskiviikkona 
18.9.2019 klo 18.00.  
Syyslomalla liikunnallista toimintaa 
koululaisille 
to 17.10.  
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) klo 
9–12 Maijamäen liikuntahallissa  
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu klo 12–14 
Tatamisalissa 
Temppuilua ja jättipomppu klo 12–14 
Rymättylän liikuntasalissa. 
 
pe 18.10. 

Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
Maijamäen liikuntahallissa klo 9–12 
Jäädisko klo 13–14.45 Kuparivuorihallissa 
 
to-pe 17.-18.10.19  

TunneSeikkailu- päiväleiri klo 9-15 1.-

3.luokkalaisille Perhehuvila Kuin koti 

Luonnonmaalla (Linnavuoren yhdystie 2). 

Hinta 40€. Toiminta toteutetaan 

moniammatillisena yhteistyönä. Enintään 10 

lasta. Jokainen lapsi pyritään huomioimaan 

mahdollisimman yksilöllisesti. Lisätietoja 

soveltavan liikunnan ohjaaja 

heidisusanna.suominen@naantali.fi. 

Lisäksi syyslomalla avoimia 
luisteluvuoroja jäähalleilla 
(liikkuvanaantali.fi) 
 
NUORILLE LASTEN 
LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS (6H) 

Oletko haaveillut liikunnan apuohjaajana tai 
ohjaajana toimimisesta? Järjestämme 
syksyllä 2019 nuorille oman lasten 
liikunnanohjaajakoulutuksen Suopellon 
koululla lauantaina 14.9.2019 klo 10-16. 
Koulutus on maksuton ja sisältää käytännön 
harjoittelua, luentoa, aamiaisen, 
salaattilounaan ja Liikkuva Naantali t-paidan. 
Kouluttajana toimii LiikUn kouluttaja. 
Alaikäraja noin 16 vuotta. Järjestäjänä 
Liikuntapalvelut yhteistyössä Lounais-
Suomen liikunta ja urheilu ry kanssa. 
Lisätietoja maija.puolakanaho@naantali.fi. 
Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi.  
 
SYKSYN 2019 SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TARJONTA AIKUISILLE  
Soveltavaa palloilua kehitysvammaisille 
ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 Suopellon 
koululla. Hinta 25€. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitettu 
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville henkilöille. 
 
Soveltavat vesijumpat Aurinkosäätiön 

palvelutalon altaalla maanantaisin ja 
torstaisin alla olevan aikataulun mukaan. 
Syksyn kurssin hinta 45€ (10 kertaa). 
Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Soveltava 
vesijumppa on tarkoitettu henkilölle, joka ei 
pysty osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin 
vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen 
vuoksi. Torstain 1.ryhmä on tarkoitettu 
ensisijaisesti neurologisille 
pitkäaikaissairaille.  
 
1.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 19.15-20.00 
2.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 20.00-20.45  
3.ryhmä ma 2.9.-4.11.19 klo 11.45-12.30  
 
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit ti 

3.9.-12.11. (ei 17.9.) klo 10.00-10.45 Kesti-
Maaria (Maariankatu 2). Hinta 10€. Ryhmä on 
tarkoitettu henkilölle, jolla on liikuntarajoite, 
sairauden vuoksi heikentynyt toimintakyky tai 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
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toistuvaa kaatumista. Tunnille voi tulla 
pyörätuolin sekä oman avustajan kanssa. 
Tämä musiikkiliikuntatunti on päivää piristävä 
sekä kehoa ja mieltä monipuolisesti huoltava 
ja vahvistava tunti, jossa harjoitetaan 
monipuolisesti kehonhallintaa, koordinaatiota, 
lihaskuntoa ja tasapainoa käyttäen tuolia 
apuvälineenä. Jokainen saa tehdä harjoitteita 
omista lähtökohdistaan.                     

Neuromoto-ryhmä ke 4.9.-4.12.19 klo 11.00-
11.45 Kesti-Maaria (Maariankatu 2). Hinta 40€ 
(sisältäen jäsenmaksun). Ryhmä soveltuu 
hyvin erityisesti varhaisvaiheen muistisairaille 
sekä reuma- ja lihassairauksia sairastaville 
henkilöille. Neuromotossa on vaihtuvat 
tuntiteemat kuntouttavasta joogasta tanssiin ja 
lihaskuntoon. Toteutetaan yhteistyössä LiiNa 
ry ja Naantalin terveyskeskuksen kanssa. 
Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi. 

Soveltava keilaus -kurssi (5 kertaa) to 26.9, 
3.10, 10.10, 24.10, 31.10 klo 17.00-18.00 
Raision Keilailukeskus (Varppeenkatu 24). 
Hinta 22€ henkilö (sisältää ohjauksen, 
harjoittelun ja kengät). Kurssille mahtuu 10 
henkilöä. Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Tarvittaessa mukana 
oma avustaja.  
Soveltavan liikunnan treffit ke 11.9., 16.10., 

13.11. ja 4.12. klo 15:30-16.30 Kesti-Maaria 
(Maariankatu 2). Kokeilemme yhdessä 
erilaisia sovellettuja liikuntamahdollisuuksia. 
Myös ryhmän toiveet huomioidaan. 
Toiminnan tavoitteena on kokeilujen kautta 
löytää yhteinen, arkea tukeva harrastus, 
liikunnan ilo ja uusia tuttuja. Ryhmä on 
tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
liikunnassa sairauden, liikuntarajoitteen, 
vamman tai toimintakyvyn heikentymisen 
takia. Mukana saa olla tarvittaessa oma 
avustaja ja sopii hyvin myös 
omaishoidettaville ja –hoitajille. Toiminta on 
maksutonta.  
Tulossa syksyllä myös kävelyfutista ja 
kuntosaliopastusta sekä mahdollisesti 
uusi soveltava ratsastus -kurssi. Seuraa 
ilmoittelua liikkuvanaantali.fi. 

Lisätiedot kaikista soveltavan liikunnan 
ryhmistä soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 

Suominen 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. 
 
LIIKUNNALLINEN STARTTI SYKSYYN 
AIKUISILLE  
Suuri kuntotestausilta 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 17.9. 17.00–
19.30. Maksuttomaan kuntotestausilta, jossa 
mitataan mm. kehonkoostumusta, 
puristusvoimaa, tasapainoa. Lisäksi infoa 
liikunnasta, ravinnosta ja painonhallinnasta. 
Kuntosaliohjausta  

Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja 
harjoittelussa to 3.10. kello 15.30-17.30 ja ti 
29.10. kello 15.30-17.30 
Kävely- ja juoksutestit 

UKK-kävelytestit ke 9.10. klo 15.30–17.00 
Kuparivuoren urheilukentällä, testissä 
kävellään 2 km matka. Tervetuloa 
testaamaan syyskuntosi sekä saamaan 
liikuntavinkkejä. 
Cooperin testijuoksu (12 min) to 10.10. 
Kuparivuoren kentällä lähdöt 16.00 ja 17.00. 
Liikkujan apteekki  

Tapahtuma-aikana saa tietoa liikunnasta ja 
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä 
mahdollisuuden 
kehonkoostumusmittaukseen. 
Naantalin apteekissa pe 15.11. klo 12-14 
Rymättylän apteekissa 21.11. klo 15.00–
16.30 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
16.9.-10.12. Kesti-Maarian liikuntatilassa 
sekä keskustan alueen ulkoliikuntapaikoilla. 
Toiminta järjestetään viikoilla 38-50, mikäli 
osallistujia on vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Ilmoittautumiset alkavat 16.8.  

 tiistain ryhmä kello 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä kello 10.00-11.00 

Syyskauden hinta on 30 €/ ryhmä. 
(seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua).   

 Keskiviikkoisin toimii myös 

Liikuntaseura Naantali ry:n järjestämä 

VoiTas klo 11.45 – 12.30. Ryhmään 

tulee ilmoittautua www.lsnaantali.fi –

sivujen kautta (seniorikorttilaiset 

http://www.lsnaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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voivat osallistua ilman erillistä 

maksua). 

 Merimaskun voimaa ja tasapainoa –

ryhmä ikääntyville. Merimaskun 

koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin 

21.8. alkaen klo 15.00-16.00, ohjaus 

Eliisa Ansamaa.  Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 

maksutonta, ei ilmoittautumisia. 

Harrasteryhmä 

Harrasteryhmä on tarkoitettu juuri eläkkeelle 
jäänneille aikuisille. Toiminta koostuu 
erilaisista liikunnallisista hetkistä, joissa 
tutustutaan eri lajeihin. Toimintaa järjestetään 
viikoilla 38-50 maanantaisin kello 12-13, 
mikäli osallistujia on vähintään 10 hlö. 
Ilmoittautumiset 16.8. alkaen 
liikkuvanaantali.fi. Syyskauden hinta 30 €. 
Luontoliikuntaryhmä 

Luontoliikuntaryhmä tutustuu luonnossa 
liikkumiseen ja eri taitoihin, jotka tukevat 
retkeilyä. Luontoliikuntaryhmässä on joka 
kerralle eri teema. Luontoliikuntaryhmässä 
pääset kokeilemaan ryhmän kanssa erilaisia 
luontoliikunnassa hyödyllisiä asioita eri 
ulkoilumuotojen lisäksi. Ryhmä kokoontuu 
19.9.-7.11. torstai aamupäivisin kello 9.30-
11.30, mikäli osallistujia on vähintään 10hlö. 
Toiminta tapahtuu ulkona eri alueilla 
Naantalia riippuen päivän teemasta sekä 
päätösretken teemme Kuhankuonolle. 
Ilmoittautumiset ryhmään 16.8. alkaen 
liikkuvanaantali.fi. Hinta 15 €/syyskausi.  
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa 

Liikuntaystävätoiminta Rymättylän koulun 
liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 13.00-14.00 
4.9.-4.12. Tuolijumppaan ovat kaikki 
tervetulleita. Ohjaajina toimii Rymättylän 
vertaisliikuttajat  sekä liikuntapalveluiden 
liikunnanohjaajat. Toiminta on maksutonta, ei 
ilmoittautumisia. 
 
Ukkojen ja Akkojen jumppa 

Jumppaa ikääntyville torstaisin 5.9.-12.12. 
kello 15-16 Kuparivuoren urheilutalolla. 
Yhteistyössä Naantalin vanhusneuvosto 
 
SENIORIKORTTI 65+ SYYSKAUDELLA 
1.8.-31.12.2019 
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. 
Kevään seniorikortti on voimassa 1.8.–

31.12.2019. Hinta 25€. Kortti on 
henkilökohtainen. 

HUOM: Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

Ohjattu keilaus senioreille 
Ohjattua keilausta marraskuussa 4.11.–
25.11. Raision keilakeskuksella torstaisin 
kello 13.00–14.00. Keilausmaksu 4€/kerta 
suoritetaan keilakeskukselle. 
Ilmoittautuminen ryhmään osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Toiminta toteutetaan, 
mikäli osallistujia on vähintään 8. 
 
Seniori Petangue 

Ohjattua toimintaa 16.9.–7.10. maanantaisin 
Kirkkopuiston petangue-kentällä kello 9.30–
10.30. Ryhmässä pelataan ulkona 
petanqueta. Voit olla joko vasta alkaja tai jo 
enemmänkin pelannut. Ilmoittautuminen 
ryhmään osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
Ryhmä toteutetaan, mikäli osallistujia on 
vähintään 8. 
  
Aikuisten Tasapainoryhmät ja 
Liikuntaseura Naantali ry:n järjestämä 
VoiTas-ryhmä Kesti-Maariassa kuuluvat 

seniorikorttiin mutta ryhmiin tulee ilmoittautua. 
Katso ilmoittautumistiedot aikuisten 
liikuntatarjonnasta. 
Raision uintikeskus Ulpukka 

 uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa 

 kortti oikeuttaa uimiseen arkisin ennen 
klo 14.00 ja maanantaisin klo 17.00 
jälkeen (mahdollistaa uimakuljetuksen 
käytön) 

 käyttöoikeus kerran päivässä 

 kuntosaliohjaus Ulpukan kuntosalissa; 
ohjauspäivät 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. klo 
11.00 alkaen. Seniorikortilla sisälle ja 
sisäliikuntavaatteet päälle (uikkareissa ei 
kuntosalissa voi liikkua).  Kuntosalin 
jälkeen voit mennä vielä uimaan. 

 vesijumppa Ulpukassa keskiviikkoisin 
4.9. alkaen klo 14.00-14.40, 
vesijumppaan ei tarvitse ennakkoon 
ilmoittautua, ohjausmaksu 3€ maksetaan 
Ulpukan kassalla, jonka jälkeen voi 
osallistua jumppaan 
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Kuntosaliharjoittelu 

Kuntosaliharjoittelu omatoimisesti Maijamäen 
liikuntahallin kuntosalissa 1.8.-31.12.2019: 
 Maanantaisin klo 11.30-12.30 

 Keskiviikkoisin klo 13.45-15.00 
Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen (esim. 
ylioppilaskirjoitusten aika). Ovet avataan 15 
minuuttia ennen harjoittelun alkamista. 
 
 
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia). 
Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 
seniorikorttia, niin Korttia haetaan täyttämällä 
seniorikorttihakemus tästä. Asiakassuhteen 
ylläpitoa varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. Mikäli sinulla on ollut aiemmin 
seniorikortti: ota kortti mukaasi ja käy 
palvelupisteessä maksamassa ja 
aktivoimassa korttisi. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Syksyn seniorikortti 
maksetaan ja lunastetaan Naantalin 
palvelupisteistä; 25€ 1.8.-31.12.2019 ja 
lisäksi kortin hankintahinta 5€. Mikäli sinulla 
on jo seniorikortti syyskaudelta, ei sinun 
tarvitse maksaa 5€ hankintamaksua 
uudestaan eikä täyttää sähköistä 
seniorikorttihakemusta.  

HUOM: Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. 
Latauksen yhteydessä seniorikortin haltijan 
henkilöllisyys tarkistetaan Ulpukassa, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana 
ensimmäisellä kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat, muihin toimintaryhmiin riittää, että 

henkilö näyttää korttia osallistuessaan 
liikuntatoimintaan tai ostaessaan lippua. 

Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leirit ja retket: 

KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki Särkänniemeen Karmivaan 
karnevaaliin 17.10.2019. Hinta 30 €/hlö. Alle 
12-vuotiaalla oltava täysi-ikäinen huoltaja 
mukana. Tarkemmat tiedot retkestä: 
www.naantali.fi/tapahtumat  
YÖTÖN YÖ 
Yötöntä yötä vietetään Mannerlahden 
leirikeskuksen tunnelmallisessa huvilassa pe 
8.11. illasta la 9.11. puoleen päivään. Leiri on 
tarkoitettu 5.-7. luokkalaisille. Hinta: 20 €/hlö. 
Tarkemmat tiedot leiristä: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten 
laavulla ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle 
järjestetään ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset www.naantali.fi/nuoriso   
Kerhot: 

KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 1.10.-3.12.2019 
klo 15.30-17.30 Maijamäen koulun 
(Kristofferinkatu 1) opetuskeittiössä. Kerho on 
tarkoitettu 3.-9. luokkalaisille ja ohjaajina 
toimivat Naantalin Martat. Hinta 20 € sis. 
ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen. 
Ilmoittautumiset (26.9. mennessä) ja 
lisätietoja: www.naantali.fi/nuoriso  
Nuokkarit avoinna  

MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ti ja ke klo 17-21 
su klo 16-21 (6.10. alkaen) 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23 (4.10. alkaen)  

MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  
RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 
LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 

https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.naantali.fi/nuoriso
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Ajat ovat toistaiseksi voimassa. Loka- tai 
marraskuussa aukioloaikoihin tulevista 
muutoksista ilmoitetaan 
verkkosivuillamme ja koulujen 
ilmoitustauluilla. 

www.naantali.fi/nuoriso  
 
Vietitkö nuoruutesi Naantalissa? Löytyykö 
sinulta valokuvia tuolta ajalta? 
Naantalin nuorisopalvelut kerää valokuvia 
1950-2010-luvuilta 60-
vuotisvalokuvanäyttelyä varten. Näyttely on 
tarkoitus pitää tämän vuoden loppupuolelle. 
Valokuvat tulee toimittaa 30.9. mennessä 
kaupungin palvelupisteisiin tai Karvetin 
monitoimitalolle kirjekuoressa, missä on 
omistajan nimi ja yhteystiedot sekä jokaisen 
valokuvan taakse omistajan nimi 
(nimikirjaimet) ja lyhyt selostus valokuvasta 
(paikka, vuosiluku ja keitä kuvassa on). 
Kirjekuoren päälle teksti ”Nuorisopalvelut 
valokuvanäyttely”. Kuvat palautetaan 
omistajalleen näyttelyn päätyttyä. 
Lisätietoja: 
Kaisa-Lena Rauharinne 
puh. 050 339 0553 
kaisa-lena.rauharinne@naantali.fi 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
 
Su 1.9. klo 10:00 Messu  
 
Su 8.9. klo 10:00 Sanajumalanpalvelus 
 
Su 15.9. klo 10:00 Messu  
 
Su 22.9. klo 10:00 Sanajumalanpalvelus 
  
Su 29.9. klo 10:00 Sanajumalanpalvelus 
 
Kerhot ja piirit seurakuntakodilla 
 
Ma 9.9. klo 12:30  
Naantalin vanhusten tuki ry:n kerho.  
Kokoontuu, yhteistyössä seurakunnan 
kanssa, syyskaudella joka kuukauden toinen 
maanantai. Ohjaajat Irmeli Vainio ja Pirkko-
Liisa Heinonen. Tervetuloa mukaan !.  
 
To 12.9. klo 13:00  

Käsityöpiiri  
Kudomme erivärisistä lapuista Äiti Teresa 
peittoja (väriterapiaa parhaimmillaan).  
Pieni kahvihetki rupattelun, suolaisen ja 
makean kera antaa taas lisäpuhtia 
kutomiseen. Hyvä mielen saa kun voi olla 
osallinen jostain tärkeästä. Peitot lähetetään 
SPR:n välityksellä kriisialueille lämmittämään 
pieniä tai isoja avuntarvitsijoita..  
 
To 26.9. klo 13:00 
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri 
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri - nimellä 
kerran kuussa torstaisin klo 13 kokoontuva 
kerho, korvaa jatkossa Kaffepaussin ja 
Kultaisen iän kerhon. Tänään kerhossa 
vierailee Heikki Kivekäs. Kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita !.  
 
Tiistaisin perhekerho klo 10-12. 
 
Ajankohtaista 
Kirkonpäivystäjien kiitospäivällinen. To 19.9. 
klo 17:30 seurakuntakodilla 
Kesän 2019 kirkonpäivystäjät kokoontuvat 
yhteiselle kiitospäivälliselle.  
 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen  
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, 
Merimaskussa ja Naantalissa.  

Tarvitsetko apua kodin ja/ tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa 
tehdä ja olet       yhdistyksemme jäsen, apuun 
tulee omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi 
mukaan,  pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. 
kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 
Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä!  
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja 
matkakulut 0.43€/km Talkkarin työaika ma - 

pe klo 9.00 -15.! 

 
Työtilaukset: Omakotitalkkari Hannu 
Roivanen puh. 045 871 5126.  

Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 

Pirkka Turkki 050 4542245 

www.omakotiliitto.fi/rymattyla 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.omakotiliitto.fi/rymattyla
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MERIMASKUN KOIRAKERHO

 
Merimaskun koirakerhon koulutuksia ja 
tapahtumia syksyllä 2019 
Merimaskun koirakerhon toiminta käynnistyy 
taas kesätauon jälkeen. Tarjolla on syksyllä 
mm. Agilityä, Petokoulutusta ja 
peltojälkipäivä. Lisäksi suunnitteilla on 
pentukurssi ja yhteislenkkejä. Koirakerho 
järjestää muutakin toimintaa mm. Tokoa, 
luentoja ja retkiä kysynnän ja mielenkiinnon 
mukaan. 
Peto 

aika: 5.-26.9. torstaisin klo 18-19 (4 kertaa) 
paikka: koirakerhon koulutuskenttä 
(Killaistentie 20, Merimasku) 
kouluttaja: Niina Vilhonen 
hinta: ilmainen, sisältyy jäsenmaksuun (vain 
jäsenille) 
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  

Petokoulutus on hyvää jatkoa esim. 
pentukurssille. Koulutukseen voivat osallistua 
tasosta riippumatta kaikki koirakot, joilla on 
edes hieman jotakin koulutustaustaa. 

Agility / alkeet 
 

aika: 3.-24.9. tiistaisin klo 16:45-17:45 (4 
kertaa) 
ryhmän koko: 4 koirakkoa 
paikka: Vanton tilan pieni agilityhalli 
kouluttaja: Anni Suovuori 
hinta: 40€/koirakko (ei jäsenet 60€) 
ilmoittautuminen: jäsenet 19.8. mennessä 

(ei jäsenet 20.-26.8.) 
 
Agility / jatko 
 
aika: 3.-24.9. tiistaisin klo 17:45-18:45 (4 
kertaa) 
ryhmän koko: 4 koirakkoa 
paikka: Vanton tilan pieni agilityhalli 
kouluttaja: Anni Suovuori 
hinta: 40€/koirakko (ei jäsenet 60€) 
ilmoittautuminen: jäsenet 19.8. mennessä 
(ei jäsenet 20.-26.8.)  
Kaikki ilmoittautumiset kerhon sähköpostiin 
mmkoirakerho@gmail.com. Koulutus 
toteutuu, jos ryhmä tulee täyteen. Kerrothan 
ilmoittautumisessa oman ja koirasi nimen, 
kummalle kurssille ilmoittaudut sekä hieman 

harrastustaustaasi. Ensisijainen 
ilmoittautumisoikeus kerhon jäsenillä, 
ulkopuolisia otetaan mukaan, jos paikkoja 
riittää. Maksathan siis jäsenmaksun 
viimeistään ilmoittautuessasi! 
 
Peltojälkipäivä 

Syksyn peltojälkipäivä on jatkoa keväällä 
järjestetylle peltojälkipäivälle. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin. 

 
Kerhon virallinen syyskokous järjestetään 

22.9. klo 11.00 Ravintola Naapurin tiloissa 
(kahvitarjoilu) Tule mukaan vaikuttamaan 
koulutuksiin ja tapahtumiin!  
Lisätietoa Merimaskun koirakerhon 
toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista 
löydät Facebook-sivultamme, 
www.merimaskunkoirakerho.fi tai 
sähköpostitse mmkoirakerho@gmail.com. 
  

MERIMASKU-SEURA 

 
 

Myötätuulta Merimaskussa lehdet vuosilta 

1992-2018 löytyvät nyt kaikki sähköisinä 
näköispainoksina Merimasku-Seura ry:n 

kotisivuilta. Mikäli kaipaat jotain paperisena, 
ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 

 

Uusi erä isännänviirejä on saapunut. Hinta 
edelleen 60 €. Osto-ohjeet kotisivuilla. 
 
Syystalkoot Kollolassa sunnuntaina 

29.9.2019 alkaen klo 12. 
Rakennusten ja pihojen siivousta ja 

kunnostusta. Puutarhan syystöitä, iloista 
yhdessäoloa. Voit ottaa mukaasi omia 

puutarhatyökaluja mutta Seuraltakin löytyy 
jotain. Kahvia, muuta juotavaa ja pientä 

purtavaa tarjolla. 
Tervetuloa viettämään syksyistä iltapäivää 

kanssamme.  

 
Merimasku-Seura järjestää jo perinteisen 
muisteluiltapäivän  

sunnuntaina 13.10.2018 alkaen klo 10 
jumalanpalveluksella Merimaskun kirkossa. 
Heti jumalanpalveluksen jälkeen Visa 
Auvinen esittelee kirkkoa ja sen historiaa. 
Esittelyn jälkeen varsinainen muistelutilaisuus 
kahvitarjoiluineen seurakuntakodilla. 

mailto:mmkoirakerho@gmail.com
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Kaikki tervetulleita! 

 
Merimasku-Seura ry:n syysretki 

suuntautuu tänä vuonna Raumalle: 
 
Ol niingon gotonas-Raumal! 
 

Retkipäivä lauantai 7.9.2019 
 

Lähtö klo 8.30 OP:n pihalta, tutustutaan 

mm.Vanhaan Raumaan, Pyhän Ristin 
kirkkoon, Merimuseoon, Kiikartorniin ja 

Nokan Taidetorppaan. 
Paluu Merimaskuun n. klo18.00 

 
Matkan hinta 30€ (sis. bussin, ruokailun ja 

opastukset) 
 

Ilmoittautuminen ja mahdollisten 
jäännöspaikkojen kysely 

Anne-Maj:lle, puh 0407372 779 tai 

annemajpalmgren@gmail.com  
 

Lisätietoja ja tarkemman matkaohjelman 
löydät kotisivuiltamme: 

www.merimasku.fi  
Sivuilta löydät myös kuvia ja kertomuksia 

menneistä tapahtumista parilta viime vuodelta 
ja paljon muuta asiaa. 

S-postia voit lähettää meille kaikenlaisissa 
asioissa osoitteeseen: 

merimaskuseura@merimasku.fi  

 

 
MLL:n aamuperhekahvilat ovat taas 
startanneet! MLL:n perhekahvilat ovat 

kokoontumispaikka kaikille lasten kanssa 
kotona aikaa viettäville. Mukana on lapsia 
vauvoista eskari-ikäisiin. Ulkoilemme 
parittomilla viikoilla Hellemaan puistossa, 
sekä parillisilla viikoilla kokoonnumme 
seurakuntatalon kerhohuoneeseen leikkien ja 
yhteisten touhujen merkeissä (HUOM! Käynti 
srk talon sivuovesta). Tarkempi 
kertakohtainen ohjelma on luettavissa 
Facebook sivuillamme! 
 
Aamuperhekahvila perjantaina 06.09. klo 
09.30-11.30 Seurakuntatalolla 

Aamuperhepuisto perjantaina 13.09. klo 

10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 20.09. klo 
09.30 -11.30 Seurakuntatalolla 
Aamuperhepuisto perjantaina 27.09. klo 

10:00-11.30 Hellemaan puistossa 
 
MLL lastenvaate ja -tarvikekirpputori!  

Merimaskun maamiesseurantalolla 
sunnuntaina 15.9.2019 klo 11.00-15.00. 

Hinta jäsenille 6,00 eur/pöytä ja muille 12,00 
eur/pöytä. Paikalla myös buffet, pientä 
puuhaa lapsille, sekä pomppulinna 
(säävaraus)! Tiedustelut ja pöytävaraukset 
sähköpostiin - 
ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com. 
Tule myymään ja tekemään löytöjä! 
 

MERIMASKUN AHTO             

 
Maastojuoksukilpailut keskiviikkona 2.10. 
Merimaskun pururadalla.  

Ilmoittautuminen klo 17.30 alkaen ja lähtö 
klo 18. Sarjoja kaiken ikäisille ja kaikki 
palkitaan. 

Tervetuloa mukaan! 

Merimaskun koulun salin lattiaremontista 
johtuen, syksyn toimintoja joudutaan osittain 
muokkaamaan ja osa pääsee alkamaan 
vasta myöhemmin syksyllä. Päivitämme 
toimintatietoja nettisivuillemme sitä mukaa, 
kun remontin aikataulu sekä mahdolliset 
korvaavat tilat selviävät. 

Tutustu tarjontaan ja seuraa tilannetta 
netissä. Seuraa meitä myös Facebookissa ja 
Instagramissa. 

**************************************************** 

ENNAKKOTIEDOTE: 

Joulu saapuu Merimaskuun 23.11.2019 
Voit jo varata myyntipaikkasi: 
hy.myynti@gmail.com 
 

SUUNNISTUSTA 

 
Kuntien suunnistusmestaruuskilpailut Turku 
Rastien yhteydessä keskiviikkona 18.9.2019 
Raisiossa Tikanmaalla, opastus 
Kustavintieltä. Lähtö klo 16.30-18.30 
 

mailto:annemajpalmgren@gmail.com
http://www.merimasku.fi/
mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
mailto:ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com
mailto:hy.myynti@gmail.com
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Tunnetun työryhmän valtakunnallinen 
iltamakiertue Elämän ihmeellisyys 
käynnistyy Merimaskusta:  
Ensi-ilta 27.9. klo 18 Merimaskun 
Maamiesseurantalolla! 

 
Suomessa on parituhatta rakkaudella ja 
talkootyöllä vaalittua satavuotista ja 
vanhempaakin seurantaloa. Niihin on 
vaellettu oppimaan, viihtymään, 
seurustelemaan, tanssimaan ja pitämään 
muuten vaan hauskaa. Suomalaisen 
kansanteatterin arvokas historiakin on 
suurelta osin seurantalojen historiaa. 
Merimaskun Maamiesseurantalossa on nähty 
lukuisat teatteriesitykset, juhlittu seurojen ja 
yhdistysten tilaisuuksissa, vietetty häitä ja 
muita perhejuhlia, syöty hyvin ja tanssittu 
aamupuolelle öitä. 
 
Elämän ihmeellisyys on iltamaperinteitä 
kunnioittava hyväntuulinen ja ajatuspitoinen 
ohjelmakokonaisuus, jonka aiheena on 
kotimaamme, kotiplaneettamme ja 
kotimaailmankaikkeutemme rikas, 
ihmeellinen ja hauras elämä. 
 
Lipunmyynti Merimaskun 
Maamiesseurantalolla alkaa klo 17.00. 
Pääsyliput maksavat 15 euroa. (Eläkeläiset, 
työttömät ja opiskelijat pääsevät sisään 
kympin lipulla ja alle 15-vuotiaat lapset 
ilmaiseksi). 
Ohjelman jälkeen on pieni väliaika ja lopuksi 
tanssia 19.45¬–20.30. 
 
TEKIJÄT: 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Juha Hurme 
Musiikin johto: Tuuli Kainulainen 
Näyttelijät: Roosa Söderholm, Eetu 
Känkänen, Taru Huokkola, Vesa Kivinen, 
Anni Pesonen, Myy Lohi ja Emma Castrén 
Tuotanto: Venla Heinonen, Taru Huokkola ja 
Juha Hurme 
********** 
Paimiossa vuonna 1959 syntynyt Juha Hurme on 
suomalainen teatteriohjaaja ja Finlandia-palkittu 
kirjailija. Hän on opiskellut yliopistossa biologiaa. 

Hurme on toiminut lukuisissa suomalaisissa 
teattereissa. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin 30 
000 euron arvoinen Eino Kalima -palkinto. Hän sai 
palkinnon Kansallisteatterissa ohjaamastaan 
näytelmästä Europaeus. Hurmeen esikoisromaani 
Volvo Amazon ilmestyi syksyllä 2007. Hurmeen 
teos Nyljetyt ajatukset oli Runeberg-
palkintoehdokas vuonna 2015. Se oli ehdolla 
myös Vuoden kirjateko -palkinnon saajaksi. 
Keväällä 2015 teos sai Jarkko Laine -palkinnon. 
Vuonna 2017 Hurme palkittiin Niemi-
romaanistaan kaunokirjallisuuden Finlandia-
palkinnolla. 
********** 

Merimaskun Maamiesseurantalon 
kannatusyhdistys ry 
•Hanna Nurminen, 
hanna.nurminen@koneensaatio.fi 
•Anne Pentti, anne@fandonia.fi,  
p. 044 774 9179 
 
 

 

Kesällä 2019 Naantalin Teatteri esitti Vanhan 
Raatihuoneen pihalla suvinäytelmänä  
Heli Laaksosen kirjoittaman hersyvän 
hauskan Lukkosulaa ja lumpeenkukkia. 
Nyt yleisön pyynnöstä tuomme tämän 
näytelmän myös syksyllä Naantalin 
Teatterille!  
Hersyvät hahmot ja oivaltava teksti o 
semmone kultakimpale, ettei oo tosikaa! 
Varsinki ku Laaksose Heli viäl ajanmukast ja 
naantalilaisti tätä meijä pläjäytyst. 
“ No on tämäki! Ihmine mene kattoma 
omakirjottamas näytelmä, ja siäl yleisös itte 
ylimmäisenä hehhettele ja välil nyyhki... Mut 
ei voi mittä, nii eläväks ja syräntlämmittävän 
hulluks o naantalilaine teatterväki Lukkosulan 
ja lumppenkukkaset saanu. Kiitos! ” Heli 
Laaksonen  
Ke       11.9.    klo 19 
to         12.9.    klo 19 
pe        13.9.    klo 19 
la         14.9.    klo 17 
su        15.9.    klo 17 
ke        18.9.    klo 19 
to         19.9.    klo 19 
la         21.9.    klo 17 
su        22.9.    klo 17 
Kesto n. 2 h  väliajan kanssa. 
  

mailto:hanna.nurminen@koneensaatio.fi
mailto:anne@fandonia.fi
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Tiedustelut: info@naantalinteatteri.fi / p. 044 
717 7070  
Liput 20 e norm. / 18 e S-Etukortilla 
Myynti: www.ideaticket.fi/naantalinteatteri  
Ovet aukeaa 40 min ennen näytöstä 
  
Naantalin Teatteri 
Henrikinkatu 7, 21100 Naantali 
www.naantalinteatteri.fi fb: naantalinteatteri 
 

ELÄKELIITON RYMÄTTYLÄN YHDISTYS 
RY 

Syksyn aktiviteetit alkavat: 
Maanantaikerho 16.09. klo 13 seurakunta- 

kodissa, vieraana diabeteshoitaja       
Akkojen käsityökerho kokoontuu Katava-
kodin askarteluhuoneella joka toinen 
maanantai 23.09. alkaen klo 17.           
Syksyn liikunnat: 
Sauvakävely maanantaisin 02.09. alkaen,  

lähtö torilta klo 10. 
Boccia 03.09. alkaen tiistaisin, koulun 
liikuntasalilla klo 15:30. 
Jumppa keskiviikkoisin 04.09. alkaen, koulun 

liikuntasalilla klo 16.                          
Äijäkerho 11.09. klo 13 Katavakodin ruoka-

lassa. Kaikki äijät taas joukolla mukaan. 

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11. 

Rinki 1: 12.09., 10.10., 07.11., ke 04.12.  
Rinki 2: 26.09., 24.10., 21.11., 19.12. 

Matkavastaava tiedottaa  
Syysretki Lohjan seudulle 23. – 24.09. 

Matkan aikana tutustumme Tytyrin elämys-
kaivokseen, Pyhän Laurin kirkkoon ja 
Kaarteen sotamuseoon ja Mosaiikkiin. 
Matkan hinta on 160 euroa/hlö. Hintaan 
sisältyy kuljetus, majoitus sekä ruokailut. 
Majoitukseen kuuluu myös elämyskylpylän ja 
kuntosalin käytön. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh: 050 4034 
123, Esa 

Vanhusneuvosto: 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 
nettisivuilta, vanhusneuvosto. 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 

Yhteystiedot 

Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin 
puh: 044 354 7754 
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 

kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-
Suomen piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 

 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

ma 13-19 
ti 13-19 
ke 9-15 
to 13-19 
pe 9-15 
 
Kirjastolla on henkilökunnan koulutuspäivä 
perjantaina 13.9.2019, mikä saattaa vaikuttaa 
kirjaston aukioloihin. Lisäämme kirjaston 
verkkosivuille myöhemmin tietoa 
mahdollisesta aukiolomuutoksesta. 
Puh. 02 434 5545 
kirjasto.merimasku@naantali.fi 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

 
Muista lukea NASTA, kaikkiin 
kotitalouksiin  
4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin 
oma tiedotuslehti, johon kootaan myös 
ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivujen 
tapahtumakalenteriin päivitetään lisäksi 
jatkuvasti tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
Ilmestymisaikataulu: 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

4/19    1.11.    28.11. 

 

Lokakuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.9.2019 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 185 3752  

Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia 
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 
 
 
 

mailto:info@naantalinteatteri.fi
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
http://www.naantalinteatteri.fi/
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.naantali.fi/tapahtumat
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