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KAUPUNKI TIEDOTTAA 

 
Naantalin kaupungin avustukset 
yhdistyksille ja yhteisöille 
 
Avustukset ovat haettavina tiistaina 
31.3.2020 klo 15.00 mennessä. 
 
Avustuksia anotaan pääsääntöisesti 
sähköisesti kaupungin verkkosivuilta os.  
www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus 
tai kohdeavustusanomus.  
Kunkin toimialan verkkosivuilla (os. 
www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-
paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset) 
on myös lisätietoja avustusten käsittelystä ja 
toimielinten avustusohjesäännöt. Anomukset 
toimitetaan liitteineen määräaikaan 
mennessä os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, 
PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: 
Käsityöläiskatu 2). 
 
Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja 
yhdistyksille seuraavat toimielimet: 
 

- kaupunginhallitus paikallisille 
yleishyödyllisille yhdistyksille, 
lisätietoja puh. 044 733 4671 
 

- sosiaali- ja terveyslautakunta 
terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tukemiseen, 
lisätietoja puh. 434 5235 

 

- saaristolautakunta saaristo- ja 
maaseutualueen tapahtumiin ja 
toiminnan kehittämiseen, 
lisätietoja puh. 040 900 0866, 

tiina.rinne-kylanpaa(at)naantali.fi 
 
Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja 
yhdistyksille: 
 

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä 
kulttuuritoiminnan tukemiseen, 
lisätietoja puh. 434 5231 ja 434 5381  
 

- ympäristö- ja rakennuslautakunta 
ympäristönsuojelun hyväksi 
toimiville yhdistyksille ja säätiöille, 
lisätietoja puh. 044 733 4618 tai 
040 482 4340 

 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
myöntämä valmennusapuraha on 
haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä. 
Valmennusapurahaa myönnetään yhteensä 
kolmelle nuorelle, kahdelle alle 20-
vuotiaalle ja yhdelle 20-29 vuotiaalle 
naantalilaiselle urheilijalle. Apurahan 
anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja 
perusteltu hakemus, joka toimitetaan os. 
Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 
Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). 
Kuoreen merkintä ”valmennusapuraha”. 
 
Vuoden 2020 yksityistieavustusten 
hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun 
aikana. 
Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun 
loppuun mennessä. 
 
LEADER: 
 
Leader Varsin Hyvän nuorille suunnattu 
MASSII Kestävään kehitykseen -hanke 
jatkuu.  
Toinen hakujakso päättyy 28.2.2020, ja 
jaossa on 15 000 euroa. 

http://www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
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Hankkeesta myönnetään 100-800 euroa 
tukea nuorten itse ideoimaan ja toteuttamaan 
projektiluonteiseen toimintaan ympäristön ja 
ilmaston hyväksi.  
Toimenpiteet voivat olla hyvinkin 
konkreettisia, mukavaa yhdessä tekemistä 
ilmaston ja ympäristön hyväksi.  

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyy www-
sivuiltamme  https://www.varsinhyva.fi/massii/
massiikestavaankehitykseen/ 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
LUUTAPALLOTURNAUS 
yhteisvastuun hyväksi Rymättylän koulun 
kentällä sunnuntaina 9.2. 2020 klo 14.00. 
Joukkueiden ilmoittautuminen Maijalle 
viimeistään 6.2.2020. 
Tule kisaamaan tai kannustamaan! Lisätiedot 
Hannele Keskitalo p. 0401308384 tai Maija 
Puolakanaho p. 0400638398. 
Tilaisuudessa kanttiini, josta voi ostaa kahvia, 
mehua yms. Kaikki kertyneet tulot 
yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa! 
 
LAPSET JA NUORET 
 
Liikunta- harrastekerhot toimivat kouluilla. 

Lisätiedot liikuvanaantali.fi 
  
Ponipäivä Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 18.4.2020 kello 10-17. 
Hinta 35 € (sisältää toiminnat, lounaan ja 
välipalan). Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi  
 
Megazone-päivä keskiviikkona 5.2. Turussa 
5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Naantalin 
keskustasta kello 14.15 ja paluu noin kello 
17. Hinta 10 €. Ilmoittaudu 
verkkokauppa.naantali.fi  
 
Tik Tok-dance yläkoululaisille keskiviikkoisin 
klo 14.15-15 Maijamäen liikuntahallissa ja 
alakoululaisille tiistaisin klo 17.15-18 Kesti-
Maariassa. Hinta 25 €. Ilmoittautuminen 
lsnaantali.fi tai sähköpostilla 
liina@lsnaantali.fi 

 
Tanssitunnit alakouluikäisille Rymättylän 
koululla tiistaisin klo 13.30-14.15. Hinta 25€. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Nikkarikerho 3.-6.-luokkalaisille torstaisin klo 
14.20-15.50 Rymättylän koulun teknisen työn 
luokassa 6.2.-2.4. välisenä aikana. 
Kerholaiset suunnittelevat ja tekevät erilaisia 
puuesineitä. Kurssin hinta on 10 €, maksimi 
osallistujamäärä 10. Ohjaajana toimii Hannu 
Heinonen. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
Kepparikerho torstaisin klo 17.15-18 
Rymättylän koulun liikuntasalissa 27.2.-16.4. 
Kepparikerhossa suunnitellaan ja toteutetaan 
erilaisia este- ja hyppyratoja. Ota oma 
keppihevonen mukaan ja tule liikkumaan. 
Kerhon hinta on 10 € ja ohjaajana toimii Tia-
Maria Lineri. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi  
Junnutieteilijät 2.-6.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 14-14.50 Merimaskun 
koulussa 24.2.-27.4.Junnutieteilijät tutustuvat 
erilaisten askartelujen kautta fysiikan ja 
matematiikan maailmaan. Aiheina mm. kitka, 
tasapaino ja sähkö. Kerhon hinta on 10 € ja 
maksimi osallistujamäärä on 12. Kerhoa 
ohjaa Tatjana Krushynska. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
Kepparikurssi  
jatkuu Lietsalan koululla keskiviikkoisin klo 
15-16. Hinta 35 €. Ilmoittautuminen 
lsnaantali.fi tai sähköpostilla 
liina@lsnaantali.fi 
 
Cheergym 11-14-vuotiaille  
Suopellon koulussa maanantaisin klo 16.45-
17.45. Hinta 30€.  Ilmoittautuminen 
Cheergymiin NVO:n sivujen kautta 
 
Ukulelekurssi torstaisin 20.2.–9.4. klo 18–19 
Karvetin monitoimitalolla 10–18-vuotiaille 
nuorille. Maksuton. Ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi 
 
Nuorten kuukausiturnaukset keväällä 2020 
Voit osallistua yhteen tai useampaan 
turnaukseen kevään aikana. Kustakin 
turnauksesta palkitaan voittaja/sarja sekä 
tämän lisäksi palkitaan kaikkein parhaiten 
turnaussarjassa ansioitunut, fair play -
pelaajat ja aktiivisimmin osallistunut peluri. 
Sarjat: junioreiden sarja alakouluikäisille ja 
nuorten sarja yläkouluikäisille. 

https://www.varsinhyva.fi/massii/massiikestavaankehitykseen/
https://www.varsinhyva.fi/massii/massiikestavaankehitykseen/
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi
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Turnausohjelmat: 
Maaliskuu: vr-lasiturnaus Monitoimitalolla 
(Ripikatu) maanantaisin 9., 16. ja 23.3. klo 
14–16.30 välillä. Huhtikuu: Wii-turnaus 
Monitoimitalolla maanantaisin 20. ja 27.4. klo 
14–16.30 välillä. 
Toukokuussa pöytätennis, kesäkuussa sup-
lautailu ja heinäkuussa frisbeegolf (lisätiedot 
huhtikuun aikana liikkuvanaantali.fi ja 
naantali.fi/nuoret 
 
Harrastepalloilu 3.-6.luokkalaisille  
Tiistaisin 4.2.-28.4. klo 15-16 Suopellon 
koulun liikuntasali Rimpikuja 4, Naantali. 
Huom! Kulku Suopellon koulun takapihalta. 
Harrastepalloilu on tarkoitettu lapsille, joilla on 
vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen kanssa 
tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi isommassa 
ryhmässä harrastaminen voi tuottaa 
haasteita. Pelataan erilaisia pallopelejä esim. 
sählyä, jalkkista ja ryhmän toiveet 
huomioiden. Kaikki pääsevät pelaamaan! 
Varusteina vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarusteet, juomapullo, oma maila 
ja lasit. Mailan ja lasit saa myös lainata 
paikan päällä. Ryhmä toteutetaan 
pienryhmänä max.12 lasta. Ohjaajia on aina 
kaksi mukana ryhmässä. Ryhmä on 
maksuton. Ilmoittautuminen 
liikkuvanaantali.fi. Lisätietoja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa) 
Aika: lauantaisin 14.3.-11.4.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60€ sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa) 
Aika: lauantaisin 18.4.-16.5.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60€ sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
 
Ratsastukset toteutetaan Metsälehdon tilalla 
Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, Mynämäki. 
Kursseille mahtuu max. 3 ratsastajaa. Oma 
avustaja mukana tai kysy avustajan 
mahdollisuutta suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 996 
2535. Lisätietoja toiminnasta yhteyden otot 
soveltavan liikunnan ohjaajaan/040 6837454. 
 

Lumen tullessa soveltavaa alppihiihtoa 
Hirvensalossa maanantaisin klo 18.00-
19.00 
Iloski ry järjestää soveltavaa alppihiihtoa 
maanantaisin klo 18.00-19.00. Välineiden 
sovitus alkaa vuokraamolla klo 17.30 alkaen. 
Aloitus yhdessä vuokraamon 
edestä. Yhteystiedot Elina Vermola puh. 050 
3200 520 tai Jaana Engblom puh. 044 062 
9674 
 
Soveltavan ”Menoa muksuille” –
tapahtuma erityislapsille perheineen  

Aika: sunnuntaina 29.3.2020 klo 15.00–16.30 
Paikka: Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2, Naantali) 
Oma aikuinen avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa tekemistä 
muun muassa temppurata ja pelejä. Toiminta 
on valvottua, mutta ei ohjattua. Tapahtuma 
on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Järjestäjänä Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut, Liikuntaseura Naantali (LiiNa) 
ja Raision kaupungin liikuntapalvelut. 
Lisätietoja: soveltavan liikunnan ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454 
 
Ipanarieha  
alle kouluikäisille  

 Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa 
sunnuntaisin 12.1.-22.3.2020 (ei 8.3.). 
klo 15.00–16.45 (os. Venevalkamantie 
2, Naantali)  

 Rymättylän koulun salissa lauantaisin 
11.1.–14.3.2020. klo 14.00–15.30 (os. 
Piimätie 1, Rymättylä).  

Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja 
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla 
sekä 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. 
 
Kevät kaudella järjestetään uusia 
harrastekursseja. Niistä löytyy tietoa 
liikkuvanaantali.fi ja Facebook-sivuilta. 
 
 
 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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Koululaisten talviloma 2020 
 
ma 17.2 
 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ma ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Jäädisko koko perheelle klo 13–14.45 
Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja 
Merimaskusta järjestetään kuljetus. Muista 
ilmoittautua, katso tarkemmat tiedot: 
liikkuvanaantali.fi.  
 
ti 18.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä 
koululaisille klo 12–14 Rymättylän koulun 
liikuntasalissa. Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa. 
Pelejä ja leikkejä koululaisille klo 12–14 
Maijamäen liikuntahallissa. 
 
ke 19.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Temppuilua, jättitrampoliini, pelejä ja 
leikkejä klo 12–14.30 Maijamäen 
tatamisalissa. Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa. 
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 12–14 
Rymättylän koulun pihalla. Säävaraus. 
Ohjelmassa pulkkamäki ja makkaranpaistoa. 
Mikäli ei ole lunta, järjestetään Rymättylän 
liikuntasalissa toimintaa. Lisätiedot: 
liikkuvanaantali.fi.  
 
to 20.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta.  
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 11.30–
14 Suovuoren puistossa, Suopellon koulun 
takana. Säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki, 
hiihtoa ja makkaranpaistoa. Mikäli ei ole 
lunta, järjestetään Suopellon koulun salissa 
temppurata klo 12–14. Seuraa ilmoittelua 
Liikkuva Naantali -Facebook-sivuilla sekä 
verkkosivuilla. 

Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle 
Turkuun torstaina 20.2. Retki on maksuton, ja 
se on tarkoitettu 11–17-vuotiaille 
naantalilaisille nuorille. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset 9.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 
Lisätiedot: naantali.fi/nuoriso 
 
pe 21.2.   
Laskettelureissu Sappeelle. Lähtö 
Rymättylän keskustasta Salen edestä 
(Vanhatie) klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 
7.45 ja Naantalin keskustasta 
(Käsityöläiskatu 8) klo 8.00. Paluu n. 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 
12 € alle 6-v. 
Yökahvila Monnarilla (Ripikatu 6) 21.2. klo 
18–23. Perjantai-illan yhdessä oloa 7.lk.–17-
vuotialle nuorille. Teemana talviloma special. 
Hiihtolomalla Tunneseikkailu-leiri   

1.–4.-luokkalaisille  

 
Aika: maanantai-tiistai 17.–18.2. klo 9.00-
16.00.  
Paikka: Perhehuvila Kuin koti ja miljöö 
(Linnavuoren yhdystie 2). Toiminta 
toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. 
Hinta: naantalilaisille 45€ ja 
ulkopaikkakuntalaiset 65€. Huom! 
Verkkokaupassa omat linkit naantalilaisille ja 
ulkopaikkakuntalaisille. Lisätietoja 
liikkuvanaantali.fi ja soveltavan liikunnan 
ohjaaja heidisusanna.suominen@naantali.fi, 
040 683 7454. 
 
KEVÄÄN MAKSUTTOMAT 
UIMAKULJETUKSET 
Kevät kauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 13.1.–
25.5.2020 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.  

https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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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. 
 
Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2020 
seuraavat alennukset naantalilaisille 

 Sauna- ja allasosaston käyttö -40 % 
hinnasta. Alennus on voimassa 
kaikkina päivinä lukuun ottamatta 
aattoja ja juhlapyhiä, heinäkuuta sekä 
viikkoja 8 ja 52. 

 Eläkeläisille 10,00 €, voimassa ma–pe 
kello 8–15, aattopäiviä, juhlapyhiä ja 
heinäkuuta lukuun ottamatta. 

AIKUISTEN TOIMINNAT KEVÄT 2020 
REMONTTIREISKAT 
Remonttireiskat kokoontuvat Rymättylän 
koulun liikuntasalissa 

 tiistaisin klo 19.00-20.00, 

ensimmäinen kerta kevätkaudella 

tiistaina 7.1. 

 perjantaisin klo 13.30-14.30, 

ensimmäinen kerta kevätkaudella 

perjantaina 17.1. 

Tunneilla liikutaan ryhmän toiveiden 
mukaisesti. 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille 
miehille, jotka haluavat liikkua porukassa. 
Tavoitteena on kehittää omaa 
kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa ja 
liikkuvuutta. Pyrimme monipuolisuuteen ja 
osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
millaista liikuntaa kunakin kerralla teemme. 
Luvassa on mahdollisesti sulkapalloa, 
kehonhuoltoa, ulkoilua ja mitä kaikkea 
keksimme omia rajoja kuunnellen.  
Jos innostuit ja haluat tulla mukaan 
toimintaan, laita sähköpostia 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvojaharjoittelija Enni. 
REMONTTIRAIJAT 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille 
naisille, jotka haluavat liikkua porukassa. 
Tavoitteena on kehittää omaa 
kestävyyskuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa ja 
liikkuvuutta. Pyrimme monipuolisuuteen ja 
osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
millaista liikuntaa kunakin kerralla teemme. 

Luvassa on mahdollisesti sulkapalloa, 
kehonhuoltoa, ulkoilua ja mitä kaikkea 
keksimme omia rajoja kuunnellen.  
Ryhmälle tehdään myös 
kehonkoostumusmittaus ja muita testejä, jos 
ryhmä niin haluaa. 
Remonttiraijat kokoontuvat maanantaisin 
Rymättylän koulun liikuntasalissa klo 13.30-
14.30, ensimmäinen kerta maanantaina 13.1. 
Jos innostuit Remonttiraijojen toiminnasta, 
ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvoja harjoittelija Enni. 
 
KUNTOSALIOHJAUSTA Rymättylän 
kuntosalissa keskiviikkoisin klo 11- 12. 
Kuntosalitoiminnan ensimmäinen kerta on 
keskiviikkona 15.1.2020. 
Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
 
Kuntosaliohjaus on tarkoitettu kaikille 
kuntosaliharrastuksesta kiinnostuneille (voit 
olla aloittelija tai harrastaja) ja 
kuntosalilaitteiden opastusta tarvitseville. 
Kaikenikäiset ja kuntoiset ovat tervetulleita 
mukaan. 
Ohjaus on maksutonta ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvoja harjoittelija Enni. 
 
Päiväliikunta Suosittu päiväliikunnalla 
pirteäksi -ryhmä aloittaa viikolla 9! Toimintaa 
on torstaisin 27.2.–14.5. klo 11–12 Naantalin 
eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu 
yli 40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät 
ulkoilusta. Hinta 20 €. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
Ystävänpäivätanssit pe 14.2. klo 13–14.30 
Urheilutalolla. 
Liikunnalliset ystävätreffit pe 14.2. klo 10–
12 Apteekkisydän-apteekissa. Mm. 
kehonkoostumusmittauksia ja tietoa 
terveydestä 
 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
7.1.–29.4.2020 Kesti-Maarian liikuntatilassa. 
Toiminta järjestetään, mikäli osallistujia on 
vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Tiistain ja keskiviikon tasapainoryhmät 
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• tiistain tasapainoryhmä kello 
9.00–10.00 (ohjaus: liikuntapalvelut) 
• keskiviikon tasapainoryhmä 
kello 10.00–11.00 (ohjaus: liikuntapalvelut) 
• Keskiviikon VoiTas-ryhmä kello 
11.45–12.30 (ohjaus: Liikuntaseura Naantali 
ry) 
Kevätkauden hinta on Kesti-Maarian 
tasapainoryhmissä 30 €/ ryhmä 
(seniorikorttilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua).  Ilmoittaudu 
liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilla tai kaupungin 
palvelupisteeseen. 
 
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
ikääntyville 
Merimaskun koulun liikuntasalissa 
keskiviikkoisin 8.1. alkaen klo 15.00–16.00, 
ohjaus Eliisa Ansamaa. Toiminta on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa 
Tuolijumppaa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa keskiviikkoisin 8.1.–13.5. klo 
13.00–13.45/14.00 Tuolijumppaan ovat 
tervetulleita niin naiset kuin miehetkin. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat 
sekä liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja 
harjoittelussa torstaina 16.1. ja 30.1. kello 15-
17. Mukaan tarvitset sisäliikuntaan sopivan 
asusteen sekä sisälenkkarit tms. Maksutonta 
toimintaa 
 
AIKUISTEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TOIMINNOT KEVÄT 2020  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, 
sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua 
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän 
liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. 
 
Ilmoittautuminen soveltavan liikunnan 
toimintoihin verkkokauppa.naantali.fi, ellei 
toiminnon kohdalla toisin mainita. Lisätiedot 
kenttään tulee merkitä sairaus tai vamma, ja 
miten se vaikuttaa liikkumiseen sekä 
arkitoimiin. Merkitse myös mahdollinen oma 

avustaja, joka on mukana. Kurssimaksut ovat 
henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle 
henkilölle. Mikäli ilmoittautumisessa on 
haasteita, ole yhteydessä soveltavan 
liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454.  
 
Loppukevään ja kesän soveltavan liikunnan 
toiminnot päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuille.  
 
Soveltava vesijumppa 
mielenterveyskuntoutujille (30min) 
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. 
Myllykiventie 5. Naantali). Hinta 30€ / henkilö 
(12 kertaa). Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. Vastuuohjaajana soveltavan 
liikunnan ohjaaja Heidi Suominen. 
 
Soveltava vesijumppa (45min) 
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. 
Paikkana on Aurinkosäätiön palvelutalon 
allas (Myllynkiventie 5, Naantali), ryhmät 
kokoontuvat seuraavasti: 

 keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.00–

13.45 (12 kertaa) 

  torstaisin 9.1.–26.3. klo 19.15–20.00 

(12 kertaa) 

Hinta 35€ / henkilö / ryhmä (12 kertaa). 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. 
Vastuuohjaajana keskiviikon ryhmässä 
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 
Suominen ja torstai-iltana Annukka Aarnio. 
 
Uutta! Soveltava vesijumppa 
omaishoitajille ja -hoidettaville  
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.45–14.30 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. 
Myllynkiventie 5, Naantali). Hinta 35€ / pari (12 
kertaa). Ryhmään mahtuu 6 paria. 
Ilmoittautuessa omaishoitaja ilmoittaa vain 
omaishoidettavan kurssille ja lisää lisätiedot 
kenttään omaishoidettavan sairauden, 
vamman tai toimintarajoitteen sekä omat 
tietonsa. Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti.  

http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
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Vastuuohjaajana ryhmässä kaupungin 
soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi Suominen. 
 
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit 
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 10.00–10.45 Kesti-
Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 15€ / 
henkilö. Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on liikuntarajoite, sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky tai toistuvaa 
kaatumista. Tunnille voi tulla pyörätuolin sekä 
oman avustajan kanssa.  
 
Kävelyfutis-kurssi (10 kertaa) 
Torstaisin 16.1.–19.3. klo 15.30–16.30 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. 
Rimpikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti 
Suopellon koulun takapihan ovesta. Hinta 20€ 
/ henkilö. Varusteina vaaleat sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarustus, juomapullo. Mukana saa 
olla oma avustaja. Kävelyfutis soveltuu 
matalan aloituskynnyksen sekä pienen 
loukkaantumisriskin vuoksi hyvin henkilöille, 
joilla on erityisohjauksen tai sovellutusten 
tarve esimerkiksi liikuntarajoitteen, vamman 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Vastuuohjaajana jalkapallovalmentaja Telmo 
Manninen. 
 
Soveltava palloilu eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 
Maanantaisin 13.1.–27.4. klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. 
Rimpikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti 
Suopellon koulun takapihan ovesta. Hinta: 30€ 
/ henkilö. Tarkoitettu kehitysvammaiselle 
henkilölle, joka selviää tunnilla itsenäisesti tai 
henkilökohtaisen avustajan kanssa. Mukana 
saa olla tarvittaessa oma avustaja. 
Vastuuohjaajana jalkapallovalmentaja Telmo 
Manninen ja yleisavustajat. 
  
Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille (5 
kertaa) 
Lauantaisin 18.4.–16.5. klo 14.00–14.45 
paikkana Metsälehdon tila, (os. Vuoristotie 7, 
23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta 100 € / 
henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. Ratsastajalla on oltava joko oma 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 996 
2535. 
 
Neuromoto-ryhmä  

Keskiviikkoisin 8.1.–29.4. klo 11.00–11.45 
Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 
40€ / henkilö sisältäen jäsenmaksun. 
Varusteina pehmeät sisätossut, 
sisäliikuntavarusteet ja vesipullo. 
Vastuuohjaajana soveltavan liikunnan ohjaaja 
Heidi Suominen. Ilmoittautuminen 
Liikuntaseura Naantalin verkkosivujen kautta 
www.lsnaantali.fi 
 
Avoimet ”soveltavan liikunnan treffit”  
Keskiviikkoisin 15.1., 12.2., 11.3., 22.4. ja 3.6. 
klo 15.30–16.30 Kesti-Maariassa (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristössä. 
Soveltavan liikunnan treffit on tarkoitettu 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve liikunnassa sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman tai toimintakyvyn 
heikentymisen takia. Kokeilemme yhdessä 
erilaisia sovellettuja liikuntamahdollisuuksia 
sisällä ja ulkona. Jokaisella kerralla on eri 
teema, josta kerrotaan etukäteen. Toiminta on 
maksutonta,eikätarvita 
ennakkoilmoittautumista. Mukana saa olla 
oma avustaja ja treffit sopivat hyvin myös 
omaishoidettavilleja-hoitajille. 
Vastuuohjaajana toimii soveltavan liikunnan 
ohjaaja yhdessä yleisavustajan kanssa. 
Lisätietojaliikkuvanaantali.fija 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. 
 
Lumen tullessa soveltavaa alppihiihtoa 
Hirvensalossa maanantaisin klo 18.00-
19.00 
Iloski ry järjestää soveltavaa alppihiihtoa 
maanantaisin klo 18.00-19.00. Välineiden 
sovitus alkaa vuokraamolla klo 17.30 alkaen. 
Aloitus yhdessä vuokraamon 
edestä. Yhteystiedot Elina Vermola puh. 050 
3200 520 tai Jaana Engblom puh. 044 062 
9674 
Seniorikortti 65+ kevät 2020 
Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kevätkauden 1.1.–
30.6.2020 seniorikortin saa hintaan 35 € (+ 
uusille käyttäjille 5 €:n aloitusmaksu). Kortti 
on henkilökohtainen eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön.  
 
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

 Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 

seniorikorttia, hae sitä täyttämällä 

hakemus Naantalin verkkosivuilla. 
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Hakemus voidaan täyttää myös 

Naantalin kaupungin palvelupisteissä. 

 Mikäli sinulla on ollut aiemmin 

seniorikortti, ota kortti mukaasi ja käy 

maksamassa sekä aktivoimassa 

korttisi palvelupisteessä. 

Huom! Kortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 
 
Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut 
seniorikorttisi Naantalin kaupungin 
palvelupisteestä. Latauksen yhteydessä 
seniorikortin haltijan henkilöllisyys 
tarkistetaan Ulpukassa, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana 
ensimmäisellä kerralla. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 
 
Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) 

 tiistain ryhmä klo 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä klo 10.00–11.00 

Kevätkauden hinta 30 €. Seniorikorttilaisille 
maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 
ryhmään. Ilmoittaudu osoitteessa 
www.liikkuvaantali.fi 
 
Kuntosali (Maijamäki) 

 maanantaisin klo 11.30–12.30 

(lukiolaisia voi olla samaan aikaan) 

 keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 

(Huom! Kuntosali pois käytöstä remontin 
vuoksi 6.4 alkaen) 
 
Keilaus (Raision keilahalli) 
torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 
 
Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 
Uintikeskus Ulpukka on avoinna 26.6.2020 
saakka, sen jälkeen alkaa kesäseisokki. 
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). 
 
Vesijumpat  

tiistaisin ja perjantaisin 7.1.–29.5. klo 7.00–
7.30 sekä keskiviikkoisin 8.1.–27.5. klo 14–
14.40 
vesiliikuntamaksu 3€, ei ilmoittautumista. 
 
Kuntosaliohjausta 8.1., 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. 
klo 11.00–14.00 
 
Kulttuuri- ja museopalvelut 
•Vapaa pääsy Naantalin museoon museon 
aukioloaikoina 
•Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta ostetuista 
lipuista. 
 
Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille 
ja valmentajille 
Naantalin kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, 
EM- tai MM-mitaleita vuonna 2019 voittaneet 
naantalilaiset urheilijat (nuoret, aikuiset, 
veteraanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) ja 
valmentajat yhteiseen kahvitilaisuuteen 
torstaina 11.6.2020 klo 18.00 Naantalin 
kaupungintalolle. 
Huomioitavaa on, että urheilijan tai 
valmentajan ei tarvitse edustaa naantalilaista 
urheiluseuraa, riittää, että henkilö on 
naantalilainen (kotipaikka Naantali 1.1.2019). 
Lisäksi edellytyksenä on, että urheilija tai 
valmentaja edustaa sellaista seuraa tai 
lajiliittoa, jotka ovat SLU:n jäsenjärjestöjä. 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 
18.5.2020 mennessä osoitteessa 
liikkuvanaantali.fi. Mahdolliset tiedustelut 
kahvitilaisuudesta puh. 0400 638 398. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan 
urheilijan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, 
laji, seuraa ja millaisesta saavutuksesta on 
kyse. 
 
Tervetuloa! 
 

 
Tervetuloa nuokkarille 
 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ke klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ke klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille)  
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla (Tullikatu 
11, Naantali) 
ma ja ti klo 14–19 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle 
Turkuun torstaina 20.2. Retki on maksuton, ja 
se on tarkoitettu 11–17-vuotiaille 
naantalilaisille nuorille. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Sitovat 
ilmoittautumiset 9.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 
Lisätiedot: naantali.fi/nuoriso 
Opi ukulele soiton alkeet helposti ja 
mukavasti – ilman yksin opettelun 
vaikeutta!  
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock, heavy 
metal. Oma ukulele mukaan. Kurssi on 
maksuton ja se järjestetään joka torstai 20.2.-
9.4.2020 klo 18-19 Karvetin monitoimitalolla. 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 
naantalilaisille 10-18-vuotiaille nuorille. 
Kursille otetaan 12 ensin ilmoittautunutta. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 
Ilmoittautumiset 19.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi  
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja 
mukavasti – ilman yksin opettelun 
vaikeutta!  
Voit tulla mukaan sekä akustisella että 
sähkökitaralla. Opit mm. perussoinnut, 
säestyksen eri tyylilajeissa ja melodiasoiton 
tabulatuureista. Opetusta siivittävät tutut 
kappaleet, toiveita saa esittää. Tyyleinä mm. 
pop, rock ja heavy metal. Oma kitara 
mukaan, lainakitaroita sopimuksen mukaan. 
Kurssi on maksuton, ja se järjestetään 
torstaisin 6.2.- 16.4.2020 klo 17.15-18.45 
Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on tarkoitettu 
ensisijaisesti naantalilaisille 10–18-vuotiaille 
nuorille. Kurssille otetaan 12 ensin 
ilmoittautunutta. Opettaja: Musiikkitieteen FM 
Juhani Mistola.  

Ilmoittautuminen 3.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
 
Nuorisopalvelut talvi 2020 
Kerhot: 
 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 4.2.–14.4.2020 
klo 15.30–17.30 Maijamäen koulun (os. 
Kristofferinkatu 1) opetuskeittiössä. Kerho on 
tarkoitettu 3.–9.-luokkalaisille ja ohjaajina 
toimivat Naantalin Martat. Hinta 20 € sis. 
ohjauksen, materiaalit ja vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen alkaa Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa verkkokauppa.naantali.fi 
keskiviikkona 12.12.2019 klo 18.00. 
KITARAKURSSI 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja mukavasti 
– ilman yksin opettelun vaikeutta! Voit tulla 
mukaan sekä akustisella että sähkökitaralla. 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock ja heavy 
metal. Oma kitara mukaan, lainakitaroita 
sopimuksen mukaan. Kurssi on maksuton, ja 
se järjestetään torstaisin 6.2.- 16.4.2020 klo 
17.15-18.45 Karvetin monitoimitalolla. Kurssi 
on tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille 10–
18-vuotiaille nuorille. Kurssille otetaan 12 
ensin ilmoittautunutta. Opettaja: 
Musiikkitieteen FM Juhani Mistola. 
Ilmoittautuminen alkaa 12.12.2019 klo 18:00 
osoitteessa: https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
Sunnuntai 2.2. klo 10 messu.  
Sunnuntai 9.2. klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Sunnuntai 16.2. klo 10 messu.  
Sunnuntai 23.2. klo 10 sanajumalanpalvelus.  
 
Kerhot ja piirit seurakuntakodilla 
 
Maanantai 10.2. klo 12:30 Naantalin 
vanhusten tuki ry:n kerho  
 
Tiistaisin avoin perhekerho klo 10-12 
(Perhekerho lomalla viikolla 8) 

http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20
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Torstai 13.2. klo 13 Käsityöpiiri 
 
Torstai 27.2. klo 12:30 Merimaskun 
seurakunnan päiväpiiri 
”Toimittajan /somettajan huoneentaulu” Juha 
Haapakoski 
 
Perjantaisin avoin keskusteluryhmä. pe 7.2., 
21.2. ja 28.2. klo 13:00. Kirkkoherran 
työhuone. 
Tule miettimään vanhenemista ja omia 
tuntemuksiasi vapaassa keskusteluryhmässä. 
Pienryhmä kokoontuu kahden viikon välein. 
Kokoontuminen kestää noin 1,5 tuntia. 
Ryhmässä ovat mukana psykologi Pirkko 
Niemelä sekä Merimaskun pappi Markku 
Ahlstrand. Ryhmään voi ilmoittautua joko 
puhelimitse tai sähköpostilla. Markku 
Ahlstrand, 040 1308391, 
markku.ahlstrand@evl.fi.  
 
 

MERIMASKUN AHTO             

 
Lasten hiihtokilpailut Taattisten 
talvitapahtumassa su 23.2.  
Ilmoittautuminen klo 12, startti klo 12.30. 
(SÄÄVARAUS!) 
 
Uutta keväällä 2020 
 
To klo 17.15-18.00 
Lasten tanssiliikunta 3-6v.  
To klo 18.15-19.00 
DanceMix  7-10v. 
Merimaskun maamiesseurantalolla. Lisätietoa 
nettisivuillamme. 
 
Muut kevään ryhmät: 
 
Merimaskun koulu  
 
Ma 17.30-18.00 Liikuntakerho 3-4v. 
      18.00-19.00 Liikuntakerho 5-6v. 
 
Ti   17.00-18.30 Pesisjuniorit 
      18.30-19.30 Naisten treenimix 
      19.30-20.30 Miesten treenimix 
 

Ke 17.30-18.30 Jalkapallokoulu (2012-2014 
synt.) 
      18.30-19.30 Ahto Ajax  
      19.30- 21.00 Miesten sähly 
  
To 17.00-18.00 Lasten sähly (2012-2014 
synt.) 
     19.30-20.30 Jooga 
 
Su  16.00-17.00 Naisten sähly 
      18.00-20.00 Lentopallo 
 
Merimaskun maamiesseurantalo  
 
Ma 19.00-20.00 Pilates 
 
Suopellon koulu 
 
La 17.00-18.30 Pesisjuniorit 
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen toimintaan 
nettisivuillamme. Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa. 
 

JALKAHOITOA 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla Rymättylässä 
 ti 18.2. ja ke 19.2. 
 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors 050 3000 
903 
 

 
MLL:n aamuperhekahvilat ovat 
kokoontumispaikka kaikille lasten kanssa 
kotona aikaa viettäville. Mukana on lapsia 
vauvoista eskariin. Ulkoilemme parittomilla 
viikoilla Hellemaan puistossa, ja parillisilla 
viikoilla kokoonnumme seurakuntatalon 
kerhohuoneeseen leikkien ja yhteisten 
touhujen merkeissä. Mukaan voit tulla kerran 
tai vaikka joka viikko, toiminta on kaikille 
avointa ja maksutonta! 
 
Aamuperhekahvila perjantaina 07.02 klo 
09.30-11.30 Seurakuntatalolla 
Aamuperhepuisto perjantaina 14.02 klo 10-
11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 21.02 Ei 
perhekahvilaa (Talviloma) 

mailto:markku.ahlstrand@evl.fi
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Aamuperhepuisto perjantaina 28.02 klo 10-
11.30 Hellemaan puistossa 
 
Helmikuussa järjestämme 
pulkkailutapahtuman sään salliessa. Seuraa 
ilmoitteluamme Facebookissa! 
 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 
 
 

LIONS CLUB RYMÄTTYLÄ-MERIMASKU ry 

 
Nuottasilakkamarkkinat 2020 
La 29.2.2020 klo 10.00 -15.00 
Nuottasilakkamarkkinat Röölän rannassa. 
Myyntipaikkojen varaukset puh. 040-5786 
323/ Martti Jaanto. 
Hinta alkaen 20 € myyntipaikka, suuremmat 
myyntipaikat erillisen sopimuksen mukaan. 
Nyt mahdollisuus myös sisäpaikkoihin. 
Järj. Lions Club Rymättylä-Merimasku ry  
 
 

 
 
 

RYMÄTTYLÄ-MERIMASKUN 
RIISTANHOITOYHDISTYS 

 
Rymättylä-Merimaskun 
riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään 
ma 3.2.2020 klo 18.30 leirikeskus 
Viherlahdessa, Merimaskussa. 
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkistus 
aloitetaan klo 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
AUKIOLOAJAT 
ma ja to 13-19 
ti, ke ja pe 9-15 
puh. 02 4345 545, 044 733 4683 
e-mail kirjasto.merimasku@naantali.fi 
 

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: 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

2/20 2.4. 30.4. 

3/20 7.8. 3.9. 

4/20 30.10. 26.11. 

 

HUOM! Maaliskuun tiedotteen aineisto 
tulee toimittaa viimeistään 12.2.2020 

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

puh: 040 4823507 

 
 

mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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Perinteinen  
(jo vuodesta 2006) 

 

       
 

MERIMASKUSSA 
Taattistenjärvellä 

 
Sunnuntaina 23.2.2020 kello 12.00 - 15.00 

 
Ohjelmassa: 
* Lasten hiihtokilpailut, ilmoittautuminen 12.00,  
  startti 12.30. (säävaraus) 

 * Pönttötalkoot, 
   mahdollisuus rakentaa lintupönttö kotiin vietäväksi. 
 

     Nuotiolla myydään:                  
    * Makkaraa                     
    * Mehua 
    * Nokipannukahvia 
 

Poniratsastusta klo 12.00-14.00 (3€/kierros) 
 

Tervetuloa nauttimaan talvisesta kevätpäivästä! 
 
                            Järj. Merimaskun Omakotiyhdistys, Merimaskun Ahto,       

Taattistenjärven suojeluyhdistys, 
Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys, 

Sariolan elämystalli SÄÄVARAUS 
 
 

      Lisätietoja: Seppo Ansamaa 0400 522974, Marika Lineri 040 7090153 
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