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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
Saaristo liikkuu 
Saaristo liikkuu (entinen saaristomarssi) 
järjestetään lauantaista sunnuntaihin 16.1. 
– 24.1. välisenä aikana. Saaristolaiset voivat 
liikkua omavalintaisella paikalla itse 
valitsemanaan aikana ja itse valitsemallaan 
tavalla joko juosten, kävellen, hiihtäen tai 
luistellen.   

Liikutut kilometrit ilmoitetaan 
liikuntapalveluihin joko sähköpostilla 
(maija.puolakanaho@naantali.fi), puhelimitse 
tai verkkosivuilla linkistä 
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021  

Saaristomarssin järjestää Saaristoliikunnan 
työryhmä ja marssiin osallistuu Turun seudun 
suomenkieliset ja ruotsinkieliset saaristo-osat. 
Liikutut kilometrit lasketaan yhteen ja jaetaan 
kunnan asukasluvulla (Rymättylä, 
Merimasku, Velkua, Livonsaari). Kaikkien 
kirjauksia tehneiden kesken arvotaan 
liikuntaan liittyviä palkintoja. 

UIMAKULJETUKSET 
Maksuttomat uimakuljetukset uintikeskus 
Ulpukkaan maanantaisin 11.1. alkaen. 
Huomio myös mahdolliset 
koronarajoitukset. 

• 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. 

 

KOULUIKÄISET 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Syksyn viimeiset kerhot ovat 
viikolla 50, tammikuussa jatketaan viikolla 2 
toimintaa. 
Ilmoittautuminen kevään toimintoihin aukeaa 
tiistaina 1.12.2020 klo 9.00. Maksuttomat 
toiminnat sivulla liikkuvanaantali.fi ja 
maksulliset toiminnat 
verkkokauppa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30   

• Merimasku keskiviikkoisin klo 13–14  
• Karvetti keskiviikkoisin klo 13–14 
• Kultaranta 3.–6.-luokkalaisille 

torstaisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 

• Lietsala tiistaisin klo 14-15 

Kurssit ja muut tapahtumat 

• Megazone-reissu tiistaina 26.1.2021 
5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Rymättylän 
koululta klo 14.30, Teersalosta klo 
14.25, Merimaskusta klo 14.45 ja 
Naantalin keskustasta klo 15, paluu n. 
klo 17.00.17.30. Hinta 10 €. 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021
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Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin klo 
14-15 tatamisalissa yläkouluikäisille 

• Cheerleading 12–14-vuotiaille 
Suopellon koululla maanantaisin klo 
16.45–17.45. Hinta 30 €. 
Ilmoittautuminen www.nvo.fi 

• Kepparikerho Lietsalan koululla 
tiistaisin klo 15–16. Hinta 35 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi  

• Historiakerho yläkoululaisille 
Maijamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

Nuorille avoin palloiluvuoro (sulkkista ja 
futista) K13 Karvetin koululla torstaisin klo 
16-17 (Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

Joululomalla ulkoilua koululaisille 

Ke 30.12. 
Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–14.00 
Teljentien kentällä ja lähimaastossa. 
Elämyspäivään tuodaan erilaisia 
ulkoilumahdollisuuksia, jotka kutsuvat 
seikkailuun. Koululaisten ja perheiden 
tapahtumassa mm. kalastusta, suunnistusta 
ja pelejä, jotka valikoituvat vallitsevan sään 
mukaan.  Tapahtumaan on myös pystytetty 
nuotio grillausta varten. Pukeudu sään 
mukaisesti ja pakkaa omat eväät mukaasi. 
Ilmoittaudu elämyspäivään: liikkuvanaantali.fi 
 
To 31.12. 
Jäädisko klo 12.00–13.45 
Kuparivuorihallissa. Musaa, diskovaloja ja 
kisoja! Ilmoittaudu jäädiskoon: 
liikkuvanaantali.fi. Max. 50 osallistujaa. 
 
Ma 4.1.  
Harrastamisen lajikokeilupäivä klo 11–
14 Teljentien kentällä ja 
lähimaastossa. Koululaisen ja perheiden 
lajikokeilupäivässä pääset tutustumaan eri 
liikuntalajeihin 
ohjaajien opastuksella. Tapahtumaan on 
myös pystytetty nuotio grillausta varten. 
Pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa omat 
eväät mukaasi. Ilmoittaudu lajikokeilupäivään: 
liikkuvanaantali.fi 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 

 
Ti 5.1.  
Lasketteluretki Himokselle. Lähtö 
Rymättylän Salen edestä klo 7.30, 
Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin 
keskustan päätepysäkiltä klo 8.00. Paluu noin 
klo 21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 
20-vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu: 
verkkokauppa.naantali.fi.  Hinta sis. 
kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen 
naantalilaisille: 45 € yli 11-v., 35 € 7–11-v. ja 
alle 6-v. 12 €. 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
 
Muista myös yleiset luistelu- ja mailavuorot 
Kuparivuoren jäähalleilla. Lisävuorot löytyvät 
liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilta sekä hallien 
ilmoitustauluilta! 

Kaipaatko sinä tai perheesi tukea liikuntaan 
ja hyvinvointiin? 
Tammikuussa alkaa HyvinvointiLIIKE-
ohjelma, joka tarjoaa liikuntaa ja 
elämäntapamuutoskursseja aikuisille sekä 
koko perheelle. 

Vanhemmat ja 5–10-vuotiaat lapset 
Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 
arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja 
aikuisilla ja lapsilla on ylipainoa? 
Perheessänne vietetään paljon aikaa ruudun 
ääressä, ruokailutottumukset ovat hakusessa 
eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. 
Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 
tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 
ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 
liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä 
muiden perheiden kanssa. Ryhmässä 
tehdään ja opitaan yhdessä, koko perheen 
voimin. 
Ilmoittautukaa perheenä mukaan Liikkuva ja 
hyvinvoiva perhe -ryhmään 17.1.2021 
mennessä osoitteessa 
www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe 
Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 
tarvittaessa lisätietoa, ja terveydenhoitajat 
voivat kannustaa perheitä osallistumaan 
ryhmään. 
Ryhmä kokoontuu kevään aikana kahdeksan 
(8) kertaa, joka toinen torstai klo17.30–19.00, 
ensimmäinen kerta 28.1.2020.  
 
 

http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
http://www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe
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TYÖIKÄISET 
 
Tammikuussa 
2021 alkaa työikäisille naantalilaisille 
suunnattu elämäntapamuutoksiin ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä 
kokonaisuus. Ryhmässä saat asiantuntijoilta 
tietoa motivaatiosta, ravitsemuksesta, 
liikunnasta ja unesta. Punnitukset järjestetään 
halukkaille joka toinen viikko Maijamäen 
liikuntahallilla ja kehonkoostumusmittaukset 
kolme kertaa kauden aikana. Toimintapäivät 
pidetään 14.1.–3.6.2021 pääsääntöisesti 
torstaisin klo 18.00. Kauden aikana on 
luvassa myös liikuntakokeiluja. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 

Aikuisille liikunnallinen kevät 
 
Pimeäkävelyt metsässä 
Pimeän laskeuduttua suunnataan 
taskulappujen valossa metsäisille reiteille 
kävelylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalampun. 
Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilometriä ja 
kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua 
etukäteen osoitteessa liikkuvanaantali.fi 

• ma 11.1. Kokoontuminen klo 18.00 

Haijaisten toimintakeskukselle, 

Suutarintie 5. Yhteiskävely lähtee 

Silmu-reitille.  

• ma 1.2. Kokoontuminen klo 18.00 

Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. 

Kävely suuntaa Kepuisten metsään.  

• ma 22.2. Kokoontuminen kello 18.00 

Virventien parkkipaikalla. Yhteiskävely 

lähtee Kultarannan kurun reitistölle. 

Päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa on torstaisin 21.1.–29.4. (ei 
vko 8) klo 11 Naantalin eri 
ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu yli 
40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät 
ulkoilusta. Tutustu päiväliikunnalla pirteäksi -
ryhmän ohjelmaan ja ilmoittaudu 
mukaan liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuilla. Hinta 25 €. 
 
Turkulaisilla on Aarnen talli ja meillä 
naantalilaisilla on Telmon talli! 
Yli 60-vuotias mies, tule 
mukaan Telmon talliin! Telmon talli kokoontuu 

torstaisin 14.1.–29.4. klo 12.30–13.30 Kesti-
Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. Tallin 
toiminta on tarkoitettu miehille, jotka haluavat 
liikkua monipuolisesti ohjatussa ryhmässä; 
toiminnassa keskitytään lihaskunnon, 
tasapainon ja liikkuvuuden kehittämiseen 
tosissaan, muttei missään nimessä totisena. 
Lisätietoja saat Maija Puolakanaholta, puh. 
0400 638398 tai 
sähköpostilla maija.puolakanaho@naantali.fi. 
Ilmoittaudu mukaan: liikkuvanaantali.fi  
 
Polar-tsemppiryhmä  
Uusi työikäisille suunnattu liikuntaryhmä, joka 
kokoontuu etänä ja yhteyden otot tapahtuvat 
virtuaalisesti. Ryhmä on kuntoilua 
aloitteleville naantalilaisille. Kahden 
kuukauden mittaisella kuntoilujaksolla 
osallistujat saavat käyttöönsä Polar-
aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Lue lisää 
tammikuussa alkavasta ryhmästä 
www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Tasapainoryhmät  
Kesti-Maarian tasapainoryhmä  
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
Kesti-Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. 
Toiminta järjestetään viikoilla 2–17, mikäli 
osallistujia on vähintään 8 hlö/ryhmä. 
Ilmoittautumiset alkavat 1.12. klo 
9.00 osoitteessa 
liikkuvanaantali.fi. Kevätkauden hinta on 30 
€/ryhmä. (Seniorikortilla ei erillistä maksua, 
mutta ryhmään tulee ilmoittautua). 

• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 12.1.–
27.4. kello 9.00–10.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 
13.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 13.1.–28.4. 
kello 11.45–12.30 (ohjaus: 
Liikuntaseura Naantali ry)  

 
Merimaskun voimaa ja tasapainoa ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa (Iskolantie 
9) keskiviikkoisin klo 15.00–16.00. Ohjaus 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
http://www.liikkuvanaantali.fi/


4 

 

Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa 
11.1.2021 alkaen. Ryhmässä tehdään 
tasapainoa ja voimaa vahvistavia harjoituksia, 
ohjaajana fysioterapeutti Riina Nummelin. 
Ilmoittautuminen 1.12. alkaen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 8 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan. Osallistumismaksu 
30€/kevät. Voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
kuuluu seniorikortin palveluihin eli jos sinulla 
on voimassa oleva seniorikortti, voit osallistua 
tähän ryhmään ilman erillistä maksua. 
 
Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00. Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja Riitta 
K sekä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 12.1.2021.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Remonttiraijat ja Remonttireiskat yhdistyvät 
syksyllä ja toimintapäivä on perjantai klo 
12.30-13.30 liikuntasalissa ja myös ulkona 
koulun ympäristössä. Ohjelmassa on 
monipuolista jumppaa ryhmän toiveiden 
mukaisesti. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä käynnistyy, 
mikäli vähintään 8 henkilöä ilmoittautuu 
mukaan. Osallistumismaksu 20€/kevät. 
Remonttiryhmän ohjaajan toimii Outi 
Ritvanen, ensimmäinen kerta 15.1.2021 
 
Ikäihmisten jouluglögit to 10.12. Hiilolassa  
Aamu ulkoilun lomassa on hyvä poiketa 
hakemaan joulutunnelmaa Naantalin 
museolta ja nauttimaan kupin kuumaa 
glögiä.  
Hiilolan pihapiirissä tarjolla glögiä to 10.12. 
kello 10-12. Lisäksi Itsenäisyyden puistossa, 
Mannerheiminkadulla voi tutustua 
jouluseimeen sekä museossa joulunäyttelyyn 
(huom. museoon ei ole esteetöntä kulkua). 
Jouluglögit tarjoaa liikuntapalvelut ja 
Naantalin museo 

SENIORIKORTTI +65 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kausikortti on 
voimassa 4.1.–30.6.2020. 

Tasapainoryhmät  

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmiä järjestetään 
Kesti-Maariassa ja Rymättylän koululla 
viikoilla 2–17, mikäli osallistujia on vähintään 
8 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset alkavat 1.12. 
osoitteessa liikkuvanaantali.fi tai kaupungin 
palvelupisteissä. Tarkista ryhmät sivulta xx. 

Kuntosali (Maijamäki) 

Toiminta on koronan vuoksi tauolla 
marraskuusta lähtien. Tarkista 
mahdollisuus kuntosalivuoroihin 
liikkuvanaantali.fi-sivuilta. Seniorikortin 
lunastaneille ilmoitetaan muutoksista. 

• maanantai klo 11.30–12.30 
(lämmittelyhuoneeseen voi mennä jo 
klo 11.20) 

• keskiviikko klo 11.30–
12.30 (lämmittelyhuoneeseen voi 
mennä jo klo 11.20) 

Keilaus (Raision keilahalli)Keilaustunti 
kerran viikossa (kertamaksu 4 €).  

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 
• ke klo 11–21 
• la, su klo 11–18 

Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa arkisin 
ennen klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon 
museon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
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seniorikortin kuva, alennus ovelta 
ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

1. Uusi seniorikortin käyttäjä: Täytä 
hakemus korttia varten 
Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia, hae korttia täyttämällä 
seniorikorttihakemus verkossa osoitteessa 
naantali.fi/seniorikortti. Hakemus voidaan 
täyttää myös Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Asiakassuhteen ylläpitoa 
varten hakijasta kerätään muutamia 
perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
ota kortti mukaasi ja käy maksamassa 
sekä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikortti maksetaan ja lunastetaan 
Naantalin kaupungin palveluspisteissä. 
Kevään seniorikortin hinta on 35 € + uusille 
käyttäjille 5 € hankintamaksu. 

HUOM! Seniorikortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 

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

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat. Muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai 
ostaessasi lippua. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 

SOVELTAVA LIIKUNTA KEVÄT 2021 

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 

joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii 
soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa. Tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista sekä 
lisätietoa soveltavasta liikunnasta löydät 
verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta 
 
Ilmoittautuminen kevään soveltavan liikunnan 
toimintoihin alkaa keskiviikkona 1.12.2020 klo 
9.00 Naantalin kaupungin verkkokaupassa, 
ellei toisin mainita. 

LAPSET JA NUORET 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45.       Paikka: Suopellon koulun 
liikuntasali, Rimpikuja 4 (kulku Suopellon 
koulun takapihalta).               Hinta: 30€ / hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62  
Harrastepalloilussa pelataan erilaisia 
pallopelejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla 
on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 

lapsille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 13.15–14.00 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
13.15–14.00 (5 krt) Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
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avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 
9962535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 
hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

AIKUISET 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45. 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Soveltava tasapainoa ja voimaa -

ryhmä 
Aika: tiistaisin 19.1.–27.4.2021 klo 10.00–
10.45 
Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnilla 
harjoitetaan monipuolisesti tasapainoa, 
lihaskuntoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota. 

Soveltava kuntoryhmä nuorille 

aikuisille ja työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) sekä 
lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöille, 
joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin.  

Soveltava vesijumppa 

mielenterveyskuntoutujille   
Aika: keskiviikkoisin ke 20.1.–7.4.2021 klo 
12.30–13.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 

Soveltava vesijumppa päivä- ja 

iltaryhmä 
Aika: 1.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.00–13.45  
           2.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.45–14.30 (myös omaishoitajille- ja 
hoidettaville) 
           Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021 klo 
19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja, 
iltaryhmässä Annukka Aarnio 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu 
henkilölle, jolla on neurologinen sairaus, 
lihassairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 
josta on pysyvä haitta eikä hän pysty 
osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 

aikuisille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 14.00–14.45 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
14.00–14.45 (5 krt). Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 
9962535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 
hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:tiinachoko@gmail.com
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psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 
 

SOVELTAVAN LIIKUNNAN TAPAHTUMAT 
LAPSILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE 
 
Ke 30.12. Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–
14.00 Teljentien kentällä ja lähimaastossa. 
Elämyspäivään tuodaan erilaisia 
ulkoilumahdollisuuksia, jotka kutsuvat 
seikkailuun. Koululaisten ja perheiden 
tapahtumassa on uusia ja 
perinteisiä pihapelejä, jotka valikoituvat 
vallitsevan sään mukaan. Tapahtumaan 
pystytetään myös nuotio grillausta varten. 
Pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa omat 
eväät mukaasi.  
Ilmoittaudu elämyspäivään: liikkuvanaantali.fi 
 
To 31.12. Jäädisko klo 12.00–13.45 
Kuparivuorihallissa. Musaa, diskovaloja ja 
kisoja! Ilmoittaudu jäädiskoon: 
liikkuvanaantali.fi. Max. 50 osallistujaa. 
 
Ma 4.1. Harrastamisen lajikokeilupäivä klo 
11–14 Teljentien kentällä ja 
lähimaastossa. Koululaisen ja perheiden 
lajikokeilupäivässä pääset tutustumaan eri 
liikuntalajeihin 
ohjaajien opastuksella. Tapahtumaan 
pystytetään myös nuotio grillausta varten. 
Pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa omat 
eväät mukaasi. Ilmoittaudu lajikokeilupäivään: 
liikkuvanaantali.fi 
 
Ikärajaton Menoa muksuille -
tapahtuma erityislapsille ja -nuorille 
perheineen 
Aika: sunnuntaina 10.1.2021 klo 15.00–16.30 
Paikka: Maijamäen koulun Tatamisalissa, 
Venevalkamantie 2 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 
Järjestäjänä: Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut yhteistyössä Liikuntaseura 
Naantali ry:n ja Raision kaupungin 
liikuntapalveluiden kanssa 
Tapahtumassa omatoimista sekä myös 
ohjattua liikunnallista tekemistä, mm. 
temppurata ja erilaisia pelejä. Oma aikuinen 
avustaja mukana. 
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Aika: tiistaisin 19.1., 16.2., 23.3. ja 20.4. klo 
16.15–17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) 

ja lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. 
 

Liikuntatilat/Korona-aika 
 
Kulttuuri, liikunta ja harrastukset ovat tärkeitä 
kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvoinnille 
ja erityisesti näinä vaikeina aikoina. 
Naantalissa ei tehdä lajikohtaisia listauksia eri 
harrastuksista vaan edellytämme 
terveysturvallisuutta parantavia muutoksia 
kaikessa toiminnassa. Moni näin on jo 
tehnytkin ja yhdessä, suunnitelmallisesti 
toimimalla, voimme pitää palvelut turvallisesti 
avoinna ja seuratoiminnan pyörimässä.  
 
Sivistysviraston toimesta on määritelty 
jokaiseen harrastustiloihin 
maksimiosallistujamäärät (liikuntatapahtumat 
ja muu toiminta). Määrät löytyy 
www.naantali.fi -sivuilta. 
 
Kaikkeen harrastustoimintaan osallistutaan 
ehdottoman terveenä 
 
Lajiliitot 
Lajiliitot ovat ohjeistaneet liikuntaseuroja ja 
näitä ohjeita on hyvä noudattaa kaikessa 
seuran toiminnassa.  Liikuntahallilla 
ohjeistetaan joukkueita käyttämään 
pukuhuoneita, koska vaihtuvia ryhmiä voi olla 
yhtä aikaa kuusi ja ei ole turvallista kaikkien 
kokoontua ahtaalle käytävälle. 
 
Kasvomaskit  
Sisäliikuntatiloissa edellytetään 2.11.2020 
alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 
kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskia tulee 
käyttää muulloin kuin urheilu- ja 
liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin 
käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät 
terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. 
Asiakkaat hankkivat kasvomaskinsa itse ja 
maskin tulee olla puettuna saavuttaessa 
sisäliikuntatiloihin. Maskia tulee käyttää 
aulatiloissa, saapumis- ja 
kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, 
katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa. 
 

http://www.naantali.fi/
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Ryhmien kohtaamisia tulee välttää 

• lopeta oma tuntisi niin hyvissä ajoin 
(vähintään 10 minuuttia ennen 
varsinaista loppumisaikaa), että ehdit 
ryhmäsi kanssa ulos ennen kuin 
seuraavat käyttäjät tulevat sisälle 
➢ seuraavan vuoron käyttäjä 

odottaa ulkona niin kauan, että 
liikuntatila, käytävä ja 
pukuhuoneet ovat tyhjät, jos ei ole 
mahdollisuutta mennä omaan 
pukuhuoneeseen 

➢ samassa pukuhuoneessa ei voi 
olla kahden eri ryhmän henkilöitä 

• Maijamäen liikuntahallin osalta 
henkilökunta antaa lisäohjeita 
pukuhuoneista ja kulkemisista 
➢ liikuntatilaan tullaan vasta sitten, 

kun oma harjoitus tai tunti alkaa, 
ei aikaisemmin 

➢ pukuhuoneista siirrytään ripeällä 
aikataululla liikuntatilaan 

 
Tarpeeton oleskelu liikuntatilojen käytävillä ja 
pukuhuoneissa on kiellettyä. Pukuhuoneisiin 
ja käytäville ei voi tulla odottelemaan oman 
vuoron alkua tai vaihtamaan kuulumisia 
muiden liikkujien/saattajien kanssa.  Lapsen 
on toivottavaa saapua sisätiloihin yksin (ihan 
pienimmillä voi olla saattaja 
mukana).  Lapsen saattajalta edellytetään 
kasvomaskin käyttöä. Pukuhuoneissa oloaika 
tulee minimoida mahdollisimman lyhyeksi, 
joten ohjeista ryhmäsi henkilöitä vaihtamaan 
liikuntavaatteet jo kotona,  jolloin siirtyminen 
liikuntatilaan käy nopeasti. Mahdollisuuksien 
mukaan suihkussa käydään vasta kotona. 

 
Turnaukset ja pelit 
Edellytys on, että pienissä liikuntatiloissa 
(esim. Karvetin ja Suopellon liikuntasalit) 
turnaukset ja pelit pelataan ilman 
katsojia.  Liikuntatilassa ovat vain pelaajat ja 
toimihenkilöt. Maijamäen liikuntahallissa ja 
jäähalleissa pelejä ja turnauksia voi 
toistaiseksi järjestää, mikäli turvallisuudesta 
pystytään huolehtimaan (käsihygienia, 
riittävät turvavälit ja kasvomaskit) ja 
huomioimaan katsojarajoitukset.  Myös 
liikuntatilaan saapumisen turvallisuuteen 
tulee kiinnittää huomiota.  Muistutetaan myös, 
että liikuntahallin käytäville ei voi kokoontua.  
 

AVIn ja THL:n ohjeisiin turvallisuudesta on 
syytä perehtyä. 
  
Valvontavastuu on ehdottomasti tilaisuuden 
järjestäjällä. 
 
Muistutetaan vielä, että liikuntaa harrastetaan 
vain terveenä, jos tunnet olosi lievästikään 
flunssaoireiseksi (sairaaksi), jää kotiin. 
 
Yhdistyksiä kannustetaan ideoimaan 
turvallisia harjoituksia, joissa lähikontakteja ei 
synny sillä riittävät etäisyydet ovat tärkeitä 
kaiken ikäisten toiminnassa. 
 
Muista edelleenkin hyvä käsihygienia ja 
turvavälit.  
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Joulunajan jumalanpalvelukset 
Merimaskun kirkossa 
 
Sunnuntai 29.11. klo 10 ensimmäisen 
adventin sanajumalanpalvelus 
(kirkkokahvit seurakuntakodilla) 
 
Torstai 24.12. klo 16 Perheiden lyhyt 
jouluhartaus.  
 
Perjantai 25.12. klo 7 Jouluaamun 
jumalanpalvelus.  
 
Lauantai 26.12. klo 16 Tapaninpäivän messu.  
 
 
Joulukuun muut jumalanpalvelukset  
Sunnuntai   6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän 
messu. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeltenlasku  
hautausmaalla, jonka jälkeen glögitarjoilu 
kirkonmäellä. 
 
Sunnuntai 13.12. klo 10 
Sanajumalanpalvelus. 
 
Sunnuntai 20.12. klo 10 Messu 
 
Musiikkia Joulun aikaan 
 
Sunnuntai 13.12. klo 14 Lasten kauneimmat 
joululaulut.  
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Tilaisuus järjestetään ulkona, 
seurakuntakeskuksen pihalla turvavälit 
huomioiden. 
 
Sunnuntai 20.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut.  
Tilaisuus järjestetään ulkona, 
seurakuntakeskuksen pihalla turvavälit 
huomioiden. 
 
Keskiviikko 25.12. klo 21 Jouluista musiikkia. 
Tiina Lustig. 
 
Kerhot ja piirit seurakuntakodilla 
Vanhusten tuki ry:n Merimaskun kerhon 
joulujuhla maanantaina 14.12. klo 12.30. 
Kokoontumisrajoituksien takia 
ennakkoilmoittautuminen Irmeli Vainio puh. 
040 7045908. Kerho jatkuu 11.1. 
Torstai 3.12. klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu. 
Käsityöpiiri jatkuu torstaina 14.1. klo 13 
Perjantai 4.12. klo 13 Avoin keskusteluryhmä 
kokoontuu seurakuntakodilla Irmeli Vainion 
johdolla. Tervetuloa virkistymään keskustelun 
parissa ja vaihtamaan ajatuksia.  
Merimaskun seurakunnan päiväpiirin vuoden 
ensimmäinen kokoontuminen torstaina 21.1. 
klo 12.30 kahvitarjoilu ja klo 13 ohjelma 

Lapsille ja perheille  

Maanantaisin klo 10.00-12.00 Avoin 
perhekahvila seurakuntatalolla, tarjolla 
kahvia, mehua ja keksejä. 

Tiistaisin klo 10.00-12.00 Avoin perhekerho 
seurakuntatalolla, tarjolla kahvia, mehua ja 
pientä suolaista.  

Perhekahvilan ja perhekerhon syyskausi 
päättyy tiistaina 15.12. klo 10 jouluhartauteen 
kirkossa, tämän jälkeen jouluista tarjoilua 
seurakuntakodilla. Perhekahvila jatkuu 
maanantaina 11.1. klo 10 ja perhekerho 
jatkuu tiistaina 12.1. klo 10  

Perhekahvilaan ja perhekerhoon ovat 
tervetulleita kaikki lapset äidin, isän tai muun 
lapsia hoitavan aikuisen kanssa. Näihin ei 
tarvitse ilmoittautua ja mukaan voi tulla silloin 
kun se itselle sopii. 

Naantalin kaupungin avoin lapsiparkki 
kokoontuu Merimaskun seurakuntatalon 

päiväkerhotiloissa keskiviikkona 9.12. klo 
14.00-16.30. Toiminta on maksutonta ja se 
on tarkoitettu yli 10 kuukauden ikäisille 
lapsille. Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan 
edellisenä päivänä eli tiistaina 8.12 klo 8.00-
16.00 puh. 044 733 4506.    

 

MERIMASKUN AHTO             

 
Merimaskun Ahto ry kiittää kaikkia jäseniä 
vuodesta 2020. Poikkeuksellisesta vuodesta 
huolimatta jäsenmäärämme kasvoi viime 
vuodesta. Kiitos kaikille, jotka olette 
kanssamme liikkuneet tai kannattajajäsenenä 
tukeneet toimintaamme. 
Suurin osa toiminnoista jää tauolle joulukuun 
aikana ja jatkuvat taas tammikuussa. Kevään 
aikataulut löytyvät nettisivuiltamme ja 
tammikuun tiedotteesta. 
Toivotamme kaikille rentouttavaa joulun aikaa 

ja onnea tulevalle uudelle vuodelle! 

 

 
 
MLL:n aamuperhetoimintaa järjestetään 
vielä muutaman kerran tämän vuoden 
puolella ☺ Mahdollisista muutoksista 
ilmoitamme Facebook-sivullamme. 
Löydät meidät haulla MLL Merimasku. 
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. 
Tulethan toimintaan mukaan vain 
terveenä, muista myös ladata 
koronavilkku-sovellus puhelimeesi.  
 

Aamuperhepuisto perjantaina 04.12. klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 

Aamuperhekahvila perjantaina 11.12. 
klo 09.30-11.30 Seurakuntakodilla, 
pikkujoulut! Tonttulakit mukaan. 
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Aamuperhepuisto perjantaina 18.12. klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 

 
Kiitos kuluneesta vuodesta - 
rauhallista joulunaikaa sekä iloista uutta 
vuotta 2021! 
 
Toivottaa MLL Merimaskun hallitus 
 

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

 
 

Kollolan kotiseututalon pihapiiriin rakentuu 

jälleen jouluseimi Merimasku-Seuran ja 

Merimaskun teatterin yhteistyönä. 

   

 Tervetuloa pysähtymään seimen äärelle ja 

nauttimaan hetkestä joulumusiikin soidessa 

taustalla ! 
Merimasku-Seura ry kiittää kuluneesta 
vuodesta 2020!  

Huolimatta erikoisesta vuodesta, muistoihin 
jäi monta hauskaa ja toimeliasta tapahtumaa 

yhdessä tehden. 
 

Toivotamme kaikille tunnelmallista joulun 

aikaa ja onnellista tulevaa vuotta 2021! 
 

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 
 
Röölän Joulutori 12.12. klo 12-15.00 
Kirkkoherra Petri Sirén avaa Röölän 
Joulun, eläinten joulusiunaus 
klo 12.00. 
 
-Riisipuuroa (2€) ja sekahedelmäkiisseli (1€) -
niin kauan kuin riittää.  
Mantelinsaajalla palkinto Röölän kirja Elämää 
Röödilässä! 
Kahvi ja puuro Kylähuoneella. 
 
-Klo 12.30 Joulupukki ja joulumuori piipahtaa 
kyselemässä joululahjatoiveita, 
 
-Klo 13.00 Kauneimmat joululaulut, 
Rymättylän seurakunta 
 
 
Joulutorimyyjät: Käsitöitä, leivonnaisia, 
joululaatikot, sinappi, Naantalin Hunaja, 
Näkövammaiskäsitöitä; kassit, korit, sisustus- 
ja lahjatuotteet kotimaisesta 
kierrätysmuovipäreestä  
sekä käsintehdyt nahkavyöt, avaimenperät, 
korut, koiranpannat ja taluttimet 
kasviparkitusta, ekologisesti tuotetusta 
nahasta. 
Ovikoristeita, Pieni kahvitehdas, 
Kalankypsennyspeti, Artisokkaa, 
omenamehua, Valkosipulia, kalaherkkuja, 
Vanhan ajan joulutorttuja, Sillikonttorin silliä, 
Kortteja, koruja, karkkikuusia, luonnon 
materiaaleista koristeita, 
Makuhunajaa, Pipoja, pantoja jne….. 
Toivotamme Hyvää Joulua ja Terveyttä 
ensi vuodelle! 
Kiitoksin Röölän Kylätoimikunta 
 
Onko sinun tarinasi Röölästä vielä 
kertomatta? 
Mitä muistat Röödilän Myllystä tai 
sillitehtaasta, kaupoista ym.? 
Onko sinulla kuvia menneistä vuosista? 
Ota yhteyttä puh. 044974 8711 tai 
 roola@roola.fi 

http://www.merimasku.fi/
mailto:roola@roola.fi
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Jokaisen tarina on merkityksellinen,  
muistiin kirjattava. 
Mylly täyttää ensi vuonna 110 vuotta. 
 

KONSERTTEJA RYMÄTTYLÄSSÄ 

 
Vain pimeässä näkyvät tähdet  
-jouluinen runolaulukonsertti Rymättylän 
kirkossa su 13.12. klo 16 
  
Tervetuloa virittäytymään lempeästi joulun 
tunnelmaan kuunnellen Maaria Leinosen 
joulurunoja ja suomalaisia joululauluja. 
Konsertin järjestää MuRu-ryhmä, esiintyjinä 
Eveliina Heinonen, Teija Söderholm, Erla 
Pulli ja Kari Sassi. Konsertti järjestetään 
Rymättylä-Merimasku Lions Clubin tuella, 
konsertti on ilmainen mutta korona 
järjestelyiden vuoksi kirkkoon otetaan vain 50 
katsojaa. Lisätiedot eveliina@kokemo.fi / 
0504651415 
 
 
Turun VPK:n puhallinorkesterin 
Joulukonsertti Rymättylän kirkossa 
lauantaina 19.12.2020 klo 18.00.  
Konsertissa tullaan kuulemaan perinteikästä 
Joulumusiikkia puhallinorkesterin esittämänä. 
Konsertin johtaa kapellimestari Reijo Borman. 
Ohjelmia 15€ ennakkoon varattavissa 
puhallinorkesterin jäseniltä  
tai sähköpostilla orkesteri@turunvpk.fi 
sekä kirkon ovelta tuntia ennen tapahtumaa 
 
Tapahtumassa tulemme huomioimaan 
turvavälit sekä suosittelemme kaikille 
kasvomaskin käyttöä. 
  

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
Merimaskun kirjasto ja palvelupiste 
Puh. 02 4345 545  
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
Aukioloajat 
maanantai, torstai 13-19 
tiistai, keskiviikko, perjantai 9-15  
arkipyhäaatot 10-15 
 
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 
kirjaston tiloissa tiistaina 22.12. klo 19.20 

keskustelemaan kirjasta Jan Guillou: Uinuva 
uhka. Lukupiirin vetäjänä toimii 
merimaskulainen tietokirjailija Anne Pentti. 
Tervetuloa!  
 

NAANTALIN KAUPUNGIN 
YHTEYSTIEDOT 

  
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 
Puhelinvaihde 02 4345 111 
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, päivämäärät) 
 
 

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: 

1/2021: Aineistopäivä 8.1., jakelu 4.2. 
2/2021: Aineistopäivä 2.4., jakelu 29.4. 
3/2021: Aineistopäivä 6.8., jakelu 2.9. 
4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 

 

HUOM! Tammikuun tiedotteen aineisto 
tulee toimittaa viimeistään 11.12.2020 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 
puh: 040 4823507 

 
 

mailto:eveliina@kokemo.fi
mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi


 

 

 

 12 

 

 

TIEDOTE    NAANTALIN SAARISTOKUNNAT 

 

 

 
 

 

Kokemustiedon keruu alueen sosiaali- terveyspalveluista 

Asukkaiden kokemustiedonkeruu kuuluu osana ESR:n-rahoituksena toteutettavaa KemuSote 
hanketta. 
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja 
työhyvinvointia sekä tätä kautta mahdollistaa työurien pidentäminen sosiaali- ja 
terveysalalla. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa tietoa osuuskuntatoimintamallin 
soveltuvuudesta ensisijaisesti haja-asutusalueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä.  
 
Kokemustiedon keruulla toivotaan saavutettavan saariston asukkaiden näkökulmat, jotka 
kattavat ajatuksia tarpeista, toiveista ja unelmista. Käyttäjätutkimuksella kartoitetaan asukkaiden 
näkökulmia lähipalveluiden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi.  
 
Aineistonkeruun suorittaa Turun Ammattikorkeakoulun Master School opiskelija joulukuun 2020 

aikana.  Aineistoa kerätään Saaristokuntien palvelupisteillä seuraavina ajankohtina, aukioloaikojen 

puitteissa: 

 
Merimasku 3.12 
Rymättylä 4.12 
Rymättylä 10.12 
Velkua-Livonsaari 11.12 
  
Kerätty aineisto on luottamuksellista, eikä sisällä henkilötietojen keräämistä. 

Lisätietoa KemuSote hankkeesta:   
 
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-
ja-muutoskyvykkyys-sote-a/ 
 
Yhteystiedot: 
___________________________________ 
Sini Eloranta yliopettaja 
Turun ammattikorkeakoulu  
Terveys ja hyvinvointi 
Master School, www.turkuamk.fi 
p.040 355 0514 
_________________________________ 
Veera Österlund 
Turun ammattikorkeakoulu 
Design Thinking Research- tutkimusryhmä 
Master School- opiskelija 
veera.osterlund@edu.turkuamk.fi 
p. 050-4638634 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/
http://www.turkuamk.fi/
mailto:veera.osterlund@edu.turkuamk.fi
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