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MARRASKUU 2019 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
INFLUENSSAROKOTUKSET 2019-2020 
MERIMASKUN TERVEYSASEMALLA 
 
Influenssarokotteet saapuvat tänä vuonna 
tavanomaista myöhemmin.  
 
Rokotuspäivät ilman ajanvarausta 
 
Ke 20.11. klo 8-11, ensisijaisesti 
lapsiperheille 
Ke 27.11. klo 14-17.30 
 
Rokotuksia ajanvarauksella myös muina 
päivinä sähköisellä ajanvarauksella  
tai puhelimitse 02 4362 723.  
 
Jalkahoitaja Paula Lindfors Katavakodilla 
12.11. ja 13.11.. Tarvittaessa myös 
kotikäynnit. 
Soita ja varaa aikasi p. 050 3000 903. 

 

NUORISO JA LIIKUNTAPALVELUT 

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. 
 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille 
uimataitoisille uintikeskus Ulpukassa 
tiistaisin 5.11.-3.12. (5 kertaa). Kerhon 
hinta on 25 €, sisältää sisäänpääsyn, 
ohjatun uimatuokion, vapaata uintia sekä 
kuljetuksen. 
 Uimakerhoon otetaan enintään 30 
osallistujaa. Kuljetus järjestetään 
Rymättylästä ja Merimaskusta, mikäli 
osallistujia vähintään 4. Toiminta 
toteutetaan mikäli osallistujia vähintään 
10. Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 
18.10  klo 18.00 verkkokauppa.naantali.fi  
 
Linja-auton aikataulu: 
klo 14.20 Rymättylän koulu, levennys 
Piimätiellä 
klo 14.35 Merimaskun koulu 
klo 14.50 Naantalin päätepysäkki  
Kyytiin pääsee Aurinkotien varrella olevilta 
pysäkeiltä. Pysäkillä oltava ajoissa! 
Paluu takaisin lähtee klo 16.45 Ulpukasta 
samaa reittiä. 
HUOM: hyvä uimataito on ehdoton 
edellytys osallistumiselle. Uimatuokio on 
uimataitoa kehittävää vesipeuhua ja 
leikkejä.  
Lisätietoja: Liikuntapalvelut/Saarni 
0504649908 
 
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 
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Lapselle ja aikuiselle yhdessä 

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. 
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 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 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. 

 
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 
 
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. 
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Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, 
kesäaikaan tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 

Nuorisopalvelut syksy 2019 
www.naantali.fi/nuoriso  
Nuorisovaltuustovaalit 2019: 
Nuori uskalla vaikuttaa asioihin! 
Naantalissa järjestetään 
nuorisovaltuustovaalit marraskuussa 
viikolla 46. Vaaleissa voivat asettua 
ehdolle ja äänestää kaikki 2001–2006 
syntyneet nuoret, joiden kotipaikka 
vaalivuoden alussa on Naantalin 
kaupunki. 
Nuorisovaltuusto 
Nuorisovaltuusto ottaa kantaa asioihin, 
tekee esityksiä lautakunnille ja 
kunnanhallitukselle, joilla voitaisiin 
parantaa nuorten elinoloja Naantalissa. 
Nuorisovaltuusto välittää muiden nuorten 
ideoita ja aloitteita eteenpäin. 
Nuorisovaltuusto osallistuu aktiivisesti eri 
tapahtumien ja toimintojen suunnitteluun. 
Ennakkoäänestys 4.11.-10.11. 

 Pääkirjaston nuorten osastolla 

Tullikatu 13, Naantali 

ma 4.-ti 5.11. klo 14-18.30 

 Karvetin monitoimitalossa, Ripikatu 

6, Naantalin 

ke 6. ja su 10.11. klo 17.30-20 

Äänestys 11.11.-14.11. 

 Naantalin yläkouluissa, lukiossa ja 

Rasekossa järjestetään 

opiskelijoile mahdollisuus äänestää 

yhtenä koulupäivänä, joka 

ilmoitetaan nyöhemmin 

koulukohtaisesti.  

 Pääkirjaston nuorten osastolla 

Tullikatu 13, Naantali 

ma 4.-ti 5.11. klo 14-18.30 

 Karvetin monitoimitalossa, Ripikatu 

6, Naantalin 

ke 6.11. klo 17.30-20 

Tulosten julkistaminen pe 15.11. 

Lisätietoja: 
https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaa
lit-2019 
Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja Kaisa-Lena 
Rauharinne puh. 050 339 0553. 
Nuokkarit avoinna  

MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ke klo 17-21 
su klo 16-21 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23  

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 
NUORISOTYÖNTEKIJÄT 
TAVATTAVISSA NAANTALIN 
PÄÄKIRJASTON NUORTEN 
OSASTOLLA (Tullikatu 13, Naantali) MA 
JA TI KLO 14-19.  
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun 
kirkossa 
Lauantai 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu 
Merimaskun seurakunta kutsuu 
pyhäinpäivän messuun viimeisen 12 
kuukauden aikana omaisensa 
menettäneitä surutien kulkijoita. 
Jumalanpalveluksen yhteydessä luetaan 
kaikkien poisnukkuneiden nimet ja suntio 
sytyttää kullekin oman kynttilän. 
Ehtoollisjumalanpalveluksessa 
seurakunnan kanttori Tiina Lustig johtaa 
veisuuta ja Koraalikuoroa. Pappina 
palvelee kirkkoherra Markku Ahlstrand. 
Diakoni Katja Zidbeck avustaa. Messun 
jälkeen seurakuntakodilla nautitaan 
kotoisasti kirkkokahvit. 
 
Sunnuntai 03.11. klo 10 messu 
Sunnuntai 10.11. klo 10 
sanajumalanpalvelus  
Sunnuntai 17.11. klo 10 messu 
Sunnuntai 24.11. klo 10 
sanajumalanpalvelus  
 
Kerhot ja piirit seurakuntakodilla 
 
Avoin perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 
10-12 
Tiina Paavola, Katja Zidbeck. 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaalit-2019
https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaalit-2019
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Torstai 7.11. klo 13 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..  
 
Maanantai 11.11. klo 12:30. Naantalin 
vanhusten tuki ry.  
Kokoontuu syyskaudella yhteistyössä 
seurakunnan kanssa, joka kuukauden 
toinen maanantai. Ohjaajat Irmeli Vainio ja 
Pirkko-Liisa Heinonen. Tervetuloa mukaan  
Torstai 28.11. klo 13 Merimaskun 
seurakunnan päiväpiiri.  
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri - 
nimellä kerran kuussa torstaisin 
kokoontuva kerho korvaa jatkossa 
Kaffepaussin ja Kultaisen iän kerhon. 
Tänään Visa Auvinen kertoo aiheesta 
”Merimaskun raittiusseuran ja kirkon 
yhteistoiminta”. Kahvitarjoilu. Kaikki ovat 
lämpimästi tervetulleita! 

 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS  

 
 

Merimaskun Omakotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen 

  
SYYSKOKOUS 

Tiistaina 12.11.2019 klo 18.30 
Merimaskun koulun ruokasalissa 

 
Kokouksessa esillä sääntömääräiset ja 

muut esille tulevat asiat. 
Vierailijana: Naantalin Energiasta Karri 

Jokinen. 
 
Kahvitarjoilu!   Tervetuloa! 
        
 Hallitus       
 
www.omakotiliitto/merimasku.fi 
www.facebook/merimaskunoky/ 
 

SPR MERIMASKU 

 
 
SPR Merimaskun osaston syyskokous 
 
Merimaskun Urheiluseura Ahdon 
toimitsijakoppi Merimaskun pururata 
(Merimaskun päiväkotia vastapäätä 
Iskolantiellä kyltti Pururata) 
Keskiviikkona 6.11.2019  klo 18.  
Kahvitarjoilu.  
 
Tervetuloa!   
 Hallitus 
  

MERIMASKU-SEURA 

 
 
Myötätuulta Merimaskussa lehdet 

vuosilta 1992-2018 löytyvät nyt kaikki 
sähköisinä näköispainoksina Merimasku-
Seura ry:n kotisivuilta 
http://www.merimasku.fi/Myötätuulta/ 
Vuoden 2019 Myötätuulta Merimaskussa 
on lähdössä painoon ja jaetaan 
Merimaskun jokaiseen talouteen 
paperisena kuten ennenkin. 
 
Vieläkö muistat rukiinpuintitapahtuman 

Lahdelmassa vuonna 2003? Lyhennelmä 
paikalla kuvatusta videosta löytyy nyt 
kotisivuiltamme. 
 
Olemme mukana myös ”Joulu saapuu 
Merimaskuun” tilaisuudessa 23.11.2019 
Maamiesseurantalolla. 
Myyntipöydältämme löydät tutut 
tuotteemme uusista isännänviireistä 
alkaen. 
 
Kollolan pihapiiriin ilmestyy myös vanhan 

perinteen mukaisesti jouluseimi joulukuun 
alussa. Avajaista ja muista asioistamme 
löydät lisätietoja kotisivuiltamme: 
www.merimasku.fi  

http://www.omakotiliitto/merimasku.fi
http://www.facebook/merimaskunoky/
http://www.merimasku.fi/Myötätuulta/
http://www.merimasku.fi/
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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 aamuperhetoimintaa joka 
perjantai Merimaskussa! Perhekahvila- ja 
puistotoiminta tarjoavat kotona aikaa 
lasten kanssa viettäville mahdollisuuden 
tutustua muihin samassa 
elämäntilanteessa oleviin. Lapsille 
leikkiseuraa ja aikuisille juttuseuraa! Liity 
seuraan omien aikataulujesi puitteissa! 
 

Aamuperhekahvila perjantaina 01.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 

Aamuperhepuisto perjantaina 08.11 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 

Aamuperhekahvila perjantaina 15.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 22.11 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 29.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 

 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 17.11 klo 12.00 alkaen 
Merimaskun koulun ruokalassa. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntömääräiset asiat sekä vahvistetaan 
yhdistyksen säännöt. Tervetuloa mukaan! 
 

Joulu saapuu Merimaskuun! Olemme 
mukana lauantaina 23.11 järjestettävässä 
Joulu saapuu Merimaskuun -
tapahtumassa. Tue toimintaamme 
ostamalla piparkakkutalo myyjäisistä! 
 

Oletko sinä etsimämme kylämummi tai 
kylävaari? Haluaisitko antaa aikaasi 
pienille lapsille ja heidän perheilleen? MLL 
järjestää ensimmäistä kertaa ikinä 
isovanhempi-ikäisille suunnatun ja paljon 
toivotun kylämummi- ja kylävaari 
toiminnan koulutuksen Merimaskussa 

maanantaina 2.12.2019 klo 14—16 
seurakunnan tiloissa (kukolaistentie 36). 
Koulutus on ilmainen ja sisältää 
kahvitarjoilun. Lisätietoja koulutuksesta ja 
ilmoittautumiset: Jonna Nurminen, 
koordinaattori, Jonna.nurminen@mll.fi, 
044 0770 892 
 

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt 
ajan tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät 
meidät haulla MLL Merimasku. 
 

MERIMASKUN VPK 

 
Ohjelmaa koko perheelle…Tervetuloa 

Päivä paloasemalla -tapahtumaan 

Merimaskun paloasemalle. 

23.11.2019 klo 11-14                        

Osoite: Merimaskuntie 339 

Päivän aikana mm. 

 Tutustumista paloautoihin 

 Mukavia tehtävärasteja 

 Arvotaan hienoja palkintoja 

Kahvi-/mehutarjoilu 
 
 
 
 
 

mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
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MERIMASKUN REIMARIT 

 
Partiolaisten adventtikalenteri joulun 
odotukseen! 
 
Partiolaiset myyvät myös joulukortteja 
Mauri Kunnaksen kuvituksella, paketissa 
on 6 korttia ja se maksaa 5€. Hanki 
helposti korttisi ajoissa meiltä! 
 
Osta kalenterit ja kortit partiolaiselta, 
verkkokaupasta tai ole yhteydessä: 
silva@mere.fi. 
 
Olemme mukana myös Joulu saapuu 
Merimaskuun tapahtumassa. Järjestämme 
perinteisesti arpajaispöydän ja paistamme 
pihalla makkaraa ja lättyjä tulella. Toki 
meillä on mukana myös kalentereita! 
 
Merimaskulaisille partiolaisille viikoittaista 
toimintaa, sekä leirejä ja tapahtumia.  
 
Kalenterin voit ostaa myös 
verkkokaupasta, osoitteesta: 
www.adventtikalenteri.fi ja valitse 
verkkokaupasta lippukunnaksi 
Merimaskun Reimarit. Adventtikalenteri 
maksaa tänä vuonna 10€. 
 
 
 

ELOKUVIIN 

  
Tervetuloa leffaan Rymättylän koulun 
liikuntasaliin sunnuntaina 3.11.2019 kello 
13:30. Lipun hinta 9 €. MLL Rymättylän 
puffetista leffaherkut. 
 
HUOM! Näytettävä elokuva on vaihtunut. 
Playmobil elokuvaa ei tullut ohjelmistoon, 
pahoittelut. Saimme tilalle elokuvan Perhe 
Addams 
 
 
 

 
 

KONSERTTIIN! 
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.  
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:silva@mere.fi
http://www.adventtikalenteri.fi/
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Marianne Maans, ammattikansanmuusikko, 
suomenruotsalaisen kansanmusiikkiperinteen 
asiantuntija 
Marjaana Puurtinen, varsinaissuomalaisen 
kansanmusiikin voimahahmo ja tuntija. 
Varaukset www.visitnaantali.com tai 02 4359 
800 Liput: 5 €, naantali.fi verkkokaupasta ja 
ovelta.  
 
Duo Maans & Puurtinen 
 
 
Aika: 8.11.2019 klo 19.00 
 
 
Paikka: Rymättylän koulu 
Kesto: n. 1 h.  
 
 
 
 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

ma, ti ja to 13-19 
ke ja pe 9-15 
torstaina 20.6. 10-15 

 
puh. 02 4345 545, 044 733 4683 
e-mail kirjasto.merimasku@naantali.fi 
 
Kysely Merimaskun ja Rymättylän 

palvelupisteiden toiminnasta 

Voit vastata palvelupistekyselyyn marraskuun 

aikana Merimaskun ja Rymättylän 

palvelupisteissä sekä kaupungin 

verkkosivuilla. Vastaamalla pääset 

vaikuttamaan palvelupisteiden toimintaan! 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

Joulukuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.11.2019 

mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 
 
 
 
 
 
 
 
Julkinen tiedote  kaikkiin jakelupisteisiin 
 
 
 
 
 

http://www.visitnaantali.com/
mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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