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TERVEYSPALVELUT 

Merimaskun terveysasema 

29.6.-12.7.2020 ja 20.7.-16.8.2020 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot 
sekä lastenneuvola ajanvarauksella tiistaisin 
ja torstaisin. Terveydenhoitaja tavoitettavissa 
puhelimitse arkisin klo 12–13, 02 4362723 

Suljettu 13.-19.7.2020. 

Naantalin terveyskeskus ja 
lastenneuvola palvelevat myös saariston 
asukkaita kesälomien aikana, 
juhannusaattona ja –päivänä 19.–20.6. 
terveyskeskus suljettuna, muutoin avoinna 
normaalisti. 

Diabetesvastaanotto suljettuna 
29.6.–2.8., sulun aikana hoidetaan kiireelliset 
asiat, otathan yhteyttä Naantalin 
terveyskeskukseen arkisin klo 8–16.00, puh 
02 436 2760 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 Syyskauden harraste- ja 
liikuntatoiminta 
Lasten ja nuorten kerho- ja kurssi toiminta 
käynnistyy viikolla viikolla 37. Toiminnat 
päivittyvät verkkosivuille osoitteeseen 
liikkuvanaantali.fi. 

Aikuisten toiminta käynnistyy syyskuun 
taitteessa. Katso ryhmien tiedot ja aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 
Vietä yö ulkona 
Suomen Latu haastaa viidennen kerran koko 
Suomen nukkumaan yönsä ulkona 
29.8.2020. Majoitteena voi olla teltta, tarppi, 
laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on 
nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien 
suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. 
Yönsä voi viettää Metsähotellissa® , 
kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka 
omalla takapihalla. #nukuyöulkona 
 
Naantalissa järjestetään mahdollisesti kolme 
eri paikkaa, missä voi viettää yön ulkona 
yhdessä muiden kanssa: 

• Rymättylässä Majakassa (yhdessä 

Rymättylän Soihdun kanssa) 

• Merimaskussa Apajalla (yhdessä 

Merimaskun Ahdon kanssa) 

• ja mahdollisesti myös Velkualla 

(yhdessä Pro Sinervon ja 

saaristolaisyhdistyksen kanssa) 

 
Seuraa kaupungin kotisivuja ja yhdistysten 
kotisivuja, sieltä saat tarkemmat ohjeet 
tapahtumasta. 
 
Tuolijumppa 
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 8.9.2020.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
Voimaa ja tasapainoa 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa. 
Ryhmässä tehdään tasapainoa ja voimaa 
vahvistavia harjoituksia, ohjaajana 
fysioterapeutti Riina Nummelin. 
Ilmoittautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja 
ryhmän toiminta käynnistyy, mikäli vähintään 
12 henkilöä ilmoittautuu mukaan. 
Osallistumismaksu 20€/syksy ja 20€/kevät. 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi 
nopeasti loppuneet Remonttiraijat ja 
Remonttireiskat yhdistyvät syksyllä ja 
toimintapäivä on perjantai klo 12.30-13.30 
liikuntasalissa. Kauden aluksi ryhmälle 
tehdään kehonkoostumusmittaus, 
leposyketesti ja lihaskunto- ja liikkuvuustestit. 
Ohjelmassa on monipuolista jumppaa ryhmän 
toiveiden mukaisesti. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä käynnistyy, 
mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoittautuu 
mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy ja 
20€/kevät. 
 
Rymättylän kuntosali 
Ajankohtaista 
Rymättylän kuntosalin talvikortti (2019–2020) 
on käytössä myös kesällä 2020. Kesäaika on 
normaalisti 1.6.–31.8. Seuraavan kauden 
vuorot tulee hakea normaalisti. 
Rymättylän kuntosali sijaitsee urheilukentän 
takana olevassa huoltorakennuksessa 
osoitteessa Urheilukentäntie. Kuntosalissa on 
perusvarustus. 
 
Talvikausi 
Kuntosalista voit varata oman vuoron ajalle 
klo 7.00–22.00. Varaukset ja maksut hoituvat 
Rymättylän lähikirjastossa. Kuntosalia ei voi 
varata puhelimitse. 
Talvikausi 1.9.–31.5. 
Varaukset elokuun kolmannesta 
maanantaista (17.8.) lähtien Rymättylän 
lähikirjastosta. Kuntosalin kausimaksu 
maksetaan varauksen yhteydessä. 
Talvikauden kausimaksu on 61 euroa/tunti 
(yksi tunti/viikko/kausi). 
 
Liikuntapalveluilla liikettä ja iloa kesään 
youtubessa 
Videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja 
hyvinvointiin kotona ja kotiympäristössä eri-
ikäisille ja kuntoisille. Nuoret voivat kesällä 
ottaa mallia mm. parkourvideoista. Tutustu 
tarjontaan www.naantali.fi/liikuntavideot. Ota 
myös seurantaan Liikkuva Naantali -
Facebook -sivut. 
 
Soutuveneet ja sup-laudat lainattavissa 
Suotuveneitä ja sup-lautoja voi vuokrata 
Nunnalahden kioskilta kesäkuun alusta 
alkaen kioskin aukiolon puitteissa. Kioski on 
avoinna 1.6.–16.8. arkisin klo 8–20 ja 
viikonloppuisin klo 10–18. Lue lisää 

liikkuvanaantali.fi > Toimintaa ja tapahtumia > 
Lainattavat liikuntavälineet. 
Sporttikärry kiertää Naantalissa liikuttamassa 
viikoilla 27 ja 28 
Liikunnanohjaajat kiertävät Sporttikärryn 
kanssa, johon on kerätty liikuntavälineitä kesä 
heinäkuun taitteessa. Pelaamaan voi tulla 
yksin tai perheen kanssa. Poikkeustilan 
vuoksi ilmoittautuminen alla olevan linkin 
kautta. Toiminta on maksutonta. Säävaraus: 
toimintaa ei järjestetä sateella.  
to 25.6. ja 2.7. Velkua Teersalon ranta klo 
11.30-14.00 
Ilmoittautumislinkki: 
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020 
Naantalin liikuntapalvelut/Anu Saarni 050 464 
9908 
Harrasteseikkailuleiri 
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa 
toteutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri ke-
to 12.–13.8. klo 9–16 
Maijamäen liikuntahallilla ja 
ympäristössä (Venevalkamantie 2). Hinta 
40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja vakuutuksen. 
Leiri on esteetön ja osallistua voi myös 
lapset, joilla on erityistarpeita 
liikkumisessa esim. vamman, sairauden tai 
aistiherkkyyksien vuoksi. Max 
30 osallisistujaa. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
Sirkuspäivä 
Akrobatiaa, tasapainoilua rola bolalla, 
jongleerausta huiveilla ja palloilla sekä 
temppuja diaboloilla Karvetin koulun 
liikuntasalissa, Teräskatu 2, torstaina 6.8. klo 
10-13. Sirkuspäivä on suunnattu 9-vuotiaille 
ja siitä ylöspäin. Ohjaajana on teatteri-
ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkusohjaaja Tuuli 
Hokkanen. Hinta 10 €. Maksimi 
osallistujamäärä on 10 henkilöä. Omat eväät 
mukaan. Ilmoittautuminen sirkuspäivään 
verkkokaupassa.  
Motocross-kokeilua 
Motocross-kokeilut 7-12-vuotiaille 3.8., 4.8. ja 
5.8. klo 17.00-20.00 Lemussa. Osallistuja voi 
ilmoittautua vain yhteen kolmesta 
kokeilukerrasta! Kokoontuminen Lemun 
portilla (grillikioski), Kustavintie 1167 klo 
17.00, josta siirtyminen ajoradalle omilla 
kyydeillä. Kokeiluilta päättyy ajoradalla klo 
20.00, josta poistutaan omilla kyydeillä. 
Yhden illan hinta 25€ (sis. pyörän, kypärän, 
ajo-opetuksen ja ratamaksun). Ohjauksesta 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
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vastaavat Turun Moottorikerho ry:n ohjaajat. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
Kepparileiri 
Päiväleiri 7–10-vuotiaille ma-ti 10.–11.8. klo 
9–16. Leiri toteutetaan esteettömästi ja sinne 
voi osallistua myös lapset, joilla on 
erityistarpeita liikkumisessa. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla maksutta 
mukana, jos on tarvetta. 
Hinta naantalilaisille 40 
€ ja ulkopaikkakuntalaisille 60 €. Leirit 
toteutuvat, mikäli osallistujia vähintään 
10. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset Liikuntaseura 
Naantali liina@lsnaantali.fi 

Monitaidepajat 
Soittoa, laulua, piirtämistä, teatteriharjoitteita 
ja tanssia 7–12-vuotiaiden monitaidepajoissa 
ma-ke 3.–5.8. klo 10–3.30 Naantalin opiston 
kuvataidekoulun tiloissa (Kalevanniemen 
koulutalo, Opintie 2). Hinta 30 € sis. 
taidemateriaalit. Sään 
salliessa toimintaa myös ulkona. Omat eväät 
mukaan. Ohjaajina musiikkipedagogi, MuM E
rla Pulli ja kuvataideopettaja, TaM Jenny 
Verta. Harrastetakuu tuettu 
kurssi! Lisätietoja Naantalin opistosta. 

Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, jotka 
ovat ostaneet kortin ennen 13.3.2020.  

Seniorikortin etuudet syksy 2020 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020. 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden kortti 
on voimassa 3.8.–31.12.2020 seniorikortin 
saa hintaan 35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n 
aloitusmaksu). Syyskauden kortin voi 
lunastaa Naantalin kaupungin asiointipisteistä 
1.7.2020 alkaen. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löydät 
tämän sivun lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) katso 
aikataulut liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) 

Torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• 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 
seniorikortin kuva, alennus ovelta 
ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, jotka 
ovat ostaneet kortin ennen 13.3.2020. Näiden 
henkilöiden ei tarvitse uudelleen aktivoida 
korttiaan syyskaudeksi. 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin 
ollut korttia, hae korttia täyttämällä 
seniorikorttihakemus. 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 

mailto:liina@lsnaantali.fi
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen 
tapahtuu Naantalin kaupungin 
palvelupisteissä. Seniorikortti maksetaan ja 
lunastetaan Naantalin palvelupisteistä. 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, muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai 
ostaessasi lippua. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 
 
Soveltava liikunta ja alustava lasten, nuorten 
ja aikuisten syksyn ohjelma 2020 
 
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 liikunta vaatii 
soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana, 
jos on tarvetta. Avustajan ei tarvitse suorittaa 
maksua. Uusia toimintoja voi tulla myös 
kauden aikana. Seuraa ilmoittelua 
www.liikkuvanaantali.fi -> Soveltava liikunta. 
 
Naantali on mukana myös pilotti kaupunkina 
Liikuntatieteellisen Seuran valtakunnallisessa 
soveltavan liikunnan 
kumppanuushankkeessa 
”Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan 
liikunnan kehityskumppanuutta” viiden muun 
kaupungin lisäksi. Hankkeessa vahvistetaan 
verkostoa muun muassa seura- ja 
järjestösuuntaan soveltavan liikunnan 
toteuttamisessa ja edistämisessä niin 

paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Lisätietoja 
soveltavan liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi tai 
liikkuvanaantali.fi. 

Ilmoittautuminen soveltavan 

liikunnan toimintoihin 
Ilmoittautuminen lasten, nuorten ja aikuisten 
soveltavan liikunnan syksyn toimintoihin 
Naantalin verkkokaupassa 
verkkokauppa.naantali.fi, ellei toiminnon 
perässä toisin mainita. Kurssimaksut ovat 
henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle 
henkilölle. Avustajatoiminta ja saattajakortti 
katso tiedot sivulta www.liikkuvanaantali.fi tai 
ole yhteydessä soveltavan liikunnan 
ohjaajaan.  
 
Taidekokemuksia erityislapsille (5-12 – 
vuotiaat) ja perheille -kurssi 
keskiviikkoisin 2.9.-25.11. klo 17.30-18.30 
Kalevanniemen koulu luokka A 114 (os. 
Opintie 2). Tervetuloa yhteiselle taidetunnille 
kokemaan taide-elämyksiä yhdessä. 
Ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto. 
 
Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille 
tiistaisin syyskuusta alkaen klo 15-
16 Suopellon koulun liikuntasali (os. 
Rimpikuja 4). Maksuton. 
 
Menoa muksuille -tapahtuma erityislapsille 
perheineen su 20.9.2020 klo 15-16.30 
Tatamisalissa. Maksuton ja avoin, ei 
ennakkoilmoittautumista. 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 13.15-14.00 Metsälehdon 
tila (os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, 
Mynämäki). Hinta: 60€ lapsi sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Kurssille mahtuu max. 3 
ratsastajaa. 
 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi 
lapsille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 
5.9.-3.10.2020 klo 14.00-14.45 Metsälehdon 
tilalla (os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, 
Mynämäki). Hinta: 60€ lapsi sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Kurssille mahtuu max. 3 
ratsastajaa. 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.naantali.fi/opisto
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Erkkajooga® -kurssi kehitysvammaisille 
nuorille ja aikuisille maanantaisin 
31.8.2020 – 23.11.2020 (ei viikolla 42) klo 
18-19 Kalevanniemen koulu (os. Opintie 2) 
luokka A114. Kurssimaksu 30 € henkilö. 
tunti yhdistää joogan liikeharjoittelua, 
läsnäolo- ja rentoutusharjoituksia, 
musiikkia ja vähän 
meditaatiotakin. Toiminta toteutuu, jos 
minimissään 7 osallistujaa. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto.  
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille maanantaisin 
syyskuusta alkaen klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasali (os. 
Rimpikuja 4). Hinta 30€ / henkilö. 
 
Soveltava voimaa ja tasapainoa -
ryhmä tiistaisin syyskuusta alkaen klo 10-
10.45 Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). 
Hinta 15€ / henkilö. 
 
Neuromoto-ryhmä syyskuusta alkaen 
keskiviikkoisin klo 11-11.45 Kesti-Maariassa 
(os. Maariankatu 2). Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
kautta www.lsnaantali.fi 
 
Soveltavat vesijumpat (12x) Aurinkosäätiön 
palvelutalon altaalla (os. Myllykiventie 5) 
syksyllä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 
12.30-13.00 mielenterveyskuntoutujille 
(Huom! Hinta 30€ henkilö)  
sekä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 13-
13.45 ja klo 13.45-14.30 soveltava 
vesijumppa myös omaishoidon pareille ja 
torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 19.15-20. 
Hinta 35€/ henkilö. Lisätiedot 
www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Kävelyfutis-kurssi torstaisin syyskuusta 
alkaen klo 15.30-16.25 Suopellon koulun 
liikuntasali (os. Rimpikuja 4). Hinta 20€ / 
henkilö. 
 
Aikuisten soveltava ratsastus -kurssi 5 
kertaa lauantaisiin 5.9.-3.10. klo 11.45-
12.45 Metsälehdon tilalla (os. Vuoristotie 
7, 23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta: 
100€ henkilö sisältäen ohjauksen, 
taluttajan ja varusteet. Kurssille mahtuu 
max. 3 ratsastajaa. Oma avustaja 
tarvittaessa mukana. 
 

Avoimet soveltavan liikunnan 
treffit keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 3.9., 
21.10., 18.11. ja 9.12.2020 Kesti-Maarian 
salissa. Avoin ja maksuton.  
 
Muutoksista, uusista toiminnoista, 
kerhoista, leireistä ja muista 
yhteistyötoiminnoista lisätietoja 
liikkuvanaantali.fi. 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  
 

 
 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 

sunnuntaisin klo 10.00su 5.7. klo 10 messu. 
Markku Ahlstrand, Tiina Lustig 
su 12.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. Markku 
Ahlstrand, Tiina Lustig 
su 19.7. klo 10 messu. Markku Ahlstrand, 
Tiina Lustig 
su 26.7. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Pertti Ruotsalo 
su 2.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Heikki Kivekäs 
su 9.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Heikki Kivekäs 
su 16.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Heikki Kivekäs 
su 23.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Heikki Kivekäs 
su 30.8. klo 10 sanajumalanpalvelus. rov. 
Heikki Kivekäs 
 
Kirkolliset toimitukset elokuussa Heikki 
Kivekäs. 
Kirkko on auki kesä-heinäkuussa 
sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen klo 
11-13. 
 
Päiväkerhot ja perhekerho 
ma 31.8. klo 10-12.30 alkaa lasten 
päiväkerho seurakuntakodilla, 
Ilmoittautumisia kerhoon otetaan vielä 
vastaan. Ilmoittautua voit sähköpostiin 
tiina.paavola@evl.fi tai tekstiviestillä 040 130 
8394 
Lasten päiväkerhot kokoontuvat syksyllä 
2020 ma ja ke 10-12.30 huom! keskiviikon 
uusi aika. 
Perhekerho aloittaa toimintansa 1.9 klo 10 ei 
ilmoittautumisia. Tervetuloa kaikki mukaan! 
 

http://www.lsnaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:tiina.paavola@evl.fi
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Diakonian kerhot ja piirit aloittavat 
syyskuussa. 
 

MERIMASKUN AHTO             

 
Syyskauden toiminnot alkavat elokuun 
loppupuolella/ syyskuun alussa. Alkavien 
ryhmien tarkemmat tiedot ja ajat päivitetään 
nettisivuillemme heinäkuun aikana. 
Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa elokuussa. 
 
Ota seurantaan Ahdon facebook- sivut, niin 
saat aina ajantasaisimmat tiedot 
toiminnastamme. 
 
 

 
MLL:n väki on kesälaitumilla! Heinäkuussa 
toimintamme on tauolla ja starttaamme taas 
kahvila- ja puistotoimintaamme elokuussa. 
Vapaamuotoisia kesätreffejä puistoon, 
rannalle ja muihin kesäpuuhiin sovitaan 
perheiden kesken MLL:n ”Kesäkivaa 2020” 
Whatsapp-ryhmässä. Lähetä meille 
puhelinnumerosi esimerkiksi Messengerin 
kautta, niin liitämme sinutkin mukaan 
ryhmään!  
 
Muistathan, että kauttamme voit vuokrata 
lapsille pomppulinnaa, sekä telttaa ja 
retkikeitintä perheen yhteiselle telttaretkelle! 
Tarkemmat tiedot löydät sivuiltamme 
Facebookista. 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 

 

 
 

Kollolan kesä 2020 
 

Kesänäyttely ja Kollolan keskiviikkoillat eri 

juontajineen ja teemoineen eivät valitettavasti 

toteudu tänä kesänä. 

 

Kollolan kotiseututalo ja navetan kahvio 

pidetään auki heinäkuun keskiviikkoiltoina 

klo 18-20 ja tarvittaessa myös muina päivinä 

ja aikoina. 

Kahviossa ei ole kahvi tai muutakaan 

elintarvikemyyntiä, mutta voit ottaa omat 

eväät mukaan ja nauttia ympäristöstä niiden 

kera. 

 

ke 29.7. klo 18.00 pidetään perinteinen 

yhteislauluilta teatterin katsomossa.  

Meitä laulattaa jälleen Pertti Virtanen. 

 

Lipunmyyntikojuun on rakennettu pieni 

näyttely, joka kertoo Anna Tuomisesta, 

Kollolan viimeisestä asukkaasta. Siihen voit 

tutustua ikkunasta ympäri vuorokauden. 

 
 

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 

Tervetuloa lainaamaan ja palauttamaan 

aineistoa sekä noutamaan varauksia!  

Asiakaskoneet pidetään toistaiseksi suljettuina 

ja pitkäkestoista oleilua kirjaston tiloissa tulee 

välttää.  
                                      
 

NAANTALIN KAUPUNGIN YHTEYSTIEDOT 

  

mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
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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 
 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

3/20 7.8. 3.9. 

4/20 30.10. 26.11. 

 

HUOM! Syyskuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 17.8.2020 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 
 
 

 
 
leikkaa tästä: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Ehdotus Naantalin kauneimmaksi pihaksi 2020 
 
Pihan osoite (pakollinen tieto) 
 
Pihan omistaja/haltija (jos tiedossa) 
 
Oma nimesi* 
 
Osoitteesi* 
 
Puhelinnumerosi* 
 
Voit kirjoittaa perusteluja ja muita tietoja halutessasi kupongin kääntöpuolelle. Palauta 
lipuke johonkin Naantalin kaupungin asiointipisteeseen (kaupungintalo, Merimasku tai 
Rymättylä) viimeistään maanantaina 20.7.2020 klo 15.00 mennessä. Toimikunnan valitsemat 
Naantalin kauneimmat pihat palkitaan Naantali-päivänä 23.8.2020. Kaikkien pihaa 
ehdottaneiden kesken arvotaan palkintoja. *  yhteystiedot tarvitaan, mikäli haluat osallistua 
palkintojen arvontaan 
Terveisin Naantalin kaupungin kotipihatoimikunta  

 
 

  
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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