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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 
Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen  
(harjoitusjakso 1.-31.4. ja kampanja-aika 1.5.-
21.6.) 
Haastepyöräily kannustaa lounaissuomalaisia 
koulu- ja työmatkapyöräilyyn sekä harraste- 
ja vapaa-ajanpyöräilyyn. Naantalin saaristo-
osat ovat jo pitkään liikkuneet 
haastepyöräilyn merkeissä, ja tänä kesänä 
toiminta laajentuu koko Naantalin alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km 
yhtäjaksoista pyöräilyä 
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä on 

”höllennetty” siten, että jos 
yhteen suuntaan matkaa on 5 
km ja takaisintulo 5 km, voi 
kokonaismäärän 10 km merkitä 
yhdeksi suoritukseksi 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen 
kutakin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoittaa 
Lounais-Suomen liikunta ja 
urheilu ry:n nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) tai 
mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haastepyo
raily kautta 

Voit ilmoittaa kilometrit myös sähköpostilla 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin 
liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
LIIKUNTAPALVELUT TARJOAA LIIKETTÄ 
JA ILOA ARKEEN NYT YOUTUBESSA 
Naantalilaisille tarjotaan keväällä 2020 
videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja 
hyvinvointiin kotona ja kotiympäristössä. Voit 
tutustua tarjontaan 
www.naantali.fi/liikuntavideot. Lisäksi 
kannattaa ottaa seurantaan Liikkuva Naantali 
-Facebook -sivut.  
 
RYMÄTTYLÄN KUNTOSALI 
Rymättylän kuntosali sulkeutui kevään 
vuorojen osalta koronaviruksen vuoksi 
maaliskuussa. Kuntosali avautuu jälleen 
maanantaina 1.6. ja käytössä on koko 
kesäajan talvivuorot. Eli jos sinulla on ollut 
vuoro/vuoroja talviaikana, ne jatkuvat 
keskeytymättä koko kesäajan.  
Seuraavaksi haetaan elokuussa seuraavan 
kauden 2020-2021 talvivuoroja. 
Jos et aio käyttää kesällä kuntosalivuoroasi, 
ole ystävällinen ja ilmoita siitä sähköpostilla 
Maija Puolakanaholle. 
 
Koululaisten kesälomatoiminta 
Koululaisten kesälomatoimintoihin on tullut 
muutoksia poikkeustilanteen takia. Naantalin 
liikunta- ja nuorisopalvelut ovat reagoineet 
tilanteeseen, ja lasten ja nuorten kesäloman 
toiminnot järjestetään hallituksen asettamien 
suositusten mukaisesti. Osa toiminnoista on 
jouduttu perumaan tai siirtämään 
myöhempään ajankohtaan, mutta uusiakin 
toimintoja on tullut tilalle!  

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
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Naantalin kaupungin verkkosivuilla pääset 
tutustumaan toteutuviin toimintoihin: 
www.naantali.fi/kesa2020. Sivuilta löytyy mm. 
saaristossa järjestettävät, Sporttiaamut, 
teatterikerho ja Rantapäivät. Mukana myös 
soveltavan liikunnan toimintoja niin lapsille, 
nuorille, perheille kuin aikuisille. 
On tärkeää, ettei toimintoihin osallistuta 
lievästikään sairaana. 
Liikuntapaikat käytössä 
Liikuntapaikkoja tulee käyttää kesälläkin 
kokoontumisrajoituksia noudattaen. 
Tenniskentät, rantalentopallokentät, Karvetin 
tekonurmikenttä sekä muut palloilukentät 
avattiin 14.5. 
Voit varata tenniskentille pelivuoroja 
sähköisen varausjärjestelmä Juliuksen kautta 
kaupungin verkkosivuilla tai Nunnalahden 
uimarannan kioskista sen ollessa auki. 
Rantalentopallokenttien varaukset tehdään 
kenttien vieressä oleviin varauskirjoihin. 
Tarkemmat ohjeet kenttävarauksiin löydät 
verkkosivuilta osoitteesta liikkuvanaantali.fi > 
Liikuntapaikat ja ulkoilukohteet > Tennis ja 
beachvolley. 
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. 
Seikkailuratoja nuorille! 
Kesän aikana nuorille on tulossa 
interaktiivisia seikkailurastiratoja ympäri 
Naantalia. Ratoja tehdään niin Manner-
Naantaliin, Rymättylään, Merimaskuun kuin 
Velkualle. Kesä-, heinä- ja elokuun 
ensimmäisenä päivänä Nuori Naantali -
somekanavissa ja kaupungin verkkosivuilla 
julkaistaan uusittavien ratojen koodit. Radoilla 
on luvassa muun muassa suunnistus-, 
toiminta- sekä tietotehtäviä.  

Uimakoulut merenrannassa 

Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen alkaa Naantalin 
verkkokaupassa verkkokauppa.naantali.fi 3.6. 
klo 18.00. Uimaopetuksesta vastaa Suuri 
Sydän -yritys. 

29.6.–10.7. päivittäin maanantaista 
perjantaihin 10 kertaa kahden viikon ajan 
(säävarauksella). 

• Nunnalahden uimaranta klo 12.00–
12.30 ja 12.45–13.15 

• Maskulaisten uimaranta, Rymättylä 
klo 14.15–14.45 

13.-17.7. päivittäin maanantaista perjantaihin 
5 kertaa (säävarauksella). Porhonkallion 
uimaopetuksen päätteeksi on sauna. 

• Porhonkallion uimaranta klo 13.45-
14.15 ja 15.00-15.30 

Merimaskun uimakoulun Apajalla järjestää 
Merimaskun MLL. Lisätietoa ja 
ilmoittautumisohjeet Facebookissa MLL 
Merimaskun yhdistys -sivuilla. 

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.  
ma 22.6. ja 29.6. Karvetin kenttä klo 10-12, 
Merimaskun kenttä klo 13.30-15.30 
ti 23.6. ja 30.6. Kalevanniemen ranta klo 10-
12.30 ja Rymättylä Maskulaisten ranta klo 14-
16  
ke 24.6. ja 1.7. Suovuoren ulkoilualue klo 10-
12.30 ja Taimon ranta klo 14-16 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naantali.fi/kesa2020
http://www.naantali.fi/kesa2020
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
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MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10.00  
 
Su 7.6. klo 10.00 Messu 
Markku Ahlstrand, Tiina Lustig 
 
Su 14.6. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus 
Markku Ahlstrand, Tiina Lustig 
 
La 20.6 klo 18 Iltakirkko  
 
Su 21.6. klo 13 Messu  
rov. Pertti Ruotsalo, Päivi Vartija 
 
Su 28.6. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus 
Markku Ahlstrand, Tiina Lustig 
 
 
Tervetuloa Merimaskun seurakunnan 
perheiden ja lasten toimintaan, joka alkaa 
taas syksyllä elo- ja syyskuun taitteessa 
(Koronatilanteen niin salliessa) 
Päiväkerho: 
3-5 vuotiaiden kerhot kokoontuvat 
maanantaisin klo 10-12.30 ja keskiviikkoisin 
klo 13-15.30 (iän mukaan yksi tai kaksi kertaa 
viikossa). 
Kerhossa on ulkoilua, alkuhetki, toimintaa, 
leikkiä, evästauko, satuja ja yhdessäoloa. 
Ilmoittautumiset sähköpostiin tai 
tekstiviestillä: Tiina Paavola, lapsi- ja 
perhetyöntekijä, tiina.paavola@evl.fi 
040 130 8394 
 
Perhekerho: 
Kokoontumiset tiistaisin klo 10-12. 
Kerhossa on alkuhetki, toimintaa, tarjoiluja ja 
leikkiä. Ilmoittautumisia ei tarvita.  
 
Perhepäivähoitajat: 
Kokoontumiset parittomien viikkojen 
keskiviikkoina klo 9-11. 
 
Muut kerhot ja piirit: 
Diakonian kerhot ja piirit alkavat syyskuussa 
Koronatilanteen niin salliessa. 
Seuraa ilmoitteluamme paikallisissa lehdissä 
sekä verkkosivuillamme 
 
Lasten kesäleiri Hunkerissa on siirretty ensi 
kesälle. 

MERIMASKUN AHTO             

 
Seuran kesällä toimivat joukkueet 
aloittavat toimintansa 1.6. alkaen.  
Joukkueiden tarkemmat harjoitusajat ja 
paikat nettisivuillamme.  
 
Pesäpallojoukkueisiin sekä Ahto Ajax- 
jalkapallojoukkueeseen mahtuu hyvin 
lisää pelaajia ja harrastajia, joten 
tervetuloa mukaan! 
 
Lisätietoa toiminnastamme nettisivuilla. 
Seuraa meitä myös Facebookissa ja 
Instagramissa. 
 
 
 

 
 
 
MLL:n perhekahvilatoiminta on edelleen 
tauolla. Toivottavasti taas syksyllä tavataan 
kahvilan merkeissä ☺  
Järjestämme heinäkuun kahdella 
ensimmäisellä viikolla rantauimakoulun 
Apajalla 29.6.–10.7.2020! Uimakoulua meille 
tulee vetämään Henna-Maria Sula. Sauna on 
myös käytössämme (ei 10.7). 
 
Alkeisryhmä1 - 29.6.–10.7.2020 klo 16.00–
16.30 (3-5v, vanhempi mukana) 
Alkeisryhmä 2 - 29.6.–10.7.2020 klo 16.30–
17.00 (yli 5v, ilman vanhempaa) 
Jatkoryhmä 1 - 29.6.–3.7.2020 klo 17.00–
18.00 (uimataito 10 m) 
Jatkoryhmä 2 - 6.7.–10.7.2020 klo 17.00–
18.00 (uimataito yli 10 m) 
 
HUOM! Alle 5-vuotias tarvitsee 
uimakouluun mukaansa aikuisen. 
 
Hinnat:  
MLL Merimaskun yhdistyksen jäsen 5 €. 
Ei jäsen 25 €. 
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Ilmoittautuminen aukeaa 8.6.2020 klo 
10.00. Tiedustelut sekä ilmoittautuminen 
sähköpostiin 
ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, 
joten toimithan nopeasti ilmoitettuna 
ajankohtana paikan varmistamiseksi ☺ 
 

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

PELASTA PÖRRIÄINEN! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Merimasku-Seura ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous 
pidetään  15.6.2020 klo 18.00 
kotiseututalo Kollolan pihapiirissä 
 
Merimaskun Teatterin katsomo mahdollistaa 
isommallekin joukolle turvaetäisyydet. 
  
Mikäli sää ei suosi ko. iltana 
ulkoilmatilaisuuksia, kokous pidetään 
Merimaskun Maamiesseuran talolla. 
  

Kokouksessa esillä ovat sääntömääräiset 
vuosikokousasiat, kuten 
  - vuoden 2019 toimintakertomus ja 
tilinpäätös  
  - vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio 
  - vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus 
  - henkilövalinnat vuodelle 2020 
 
  - kokouksessa julkistetaan myös 
 vuoden 2020 LOSSIVAHTI  
ja hänelle luovutetaan kunniakirja sekä 

Lossikapula. 
  
Tervetuloa kokoukseen päättämään ja 
keskustelemaan Merimasku-Seuran asioista. 
_______ 
 
Jo tutuksi tullut kesänäyttely eri teemoineen 
ei todennäköisesti ja valitettavasti toteudu 
tänä kesänä  Kollolassa. 
 
Kollolan kotiseututalo ja navetan kahvio 
pyritään pitämään auki heinäkuun 

keskiviikkoiltoina klo 18-20 ja tarvittaessa 
myös muina päivinä ja aikoina. 
 
 Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tutustua 
taloon ja vaikka pitää kokouksen erilaisessa 
ympäristössä. 
Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme, josta 
löydät myös ajankohtaiset tapahtumatiedot ja 
ohjelmamuutokset. 
 
Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  
 

 

mailto:ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com
mailto:ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com
http://www.merimasku.fi/
http://www.merimasku.fi/
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Omakotitalkkari – apua asumiseen 
 

Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, 
Merimaskussa ja Naantalissa. 

 
 

Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa 

tehdä ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee 
omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi 

mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. 

kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain 
ulkotöitä!) 

 
Koronaepidemian aikana tarjoamme 

talkkarin toimesta myös asiointipalvelua  
kauppa ym. tarpeisiin. 

 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 

Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 
 

Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja 
matkakulut 0.43€/km 

Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 
 

Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko Ojala 
puh. 045 8715126. 

 
Lisätietoja: Merimaskun Omakotiyhdistys: 
Seppo Ansamaa 0400 522974 

 
www.omakotiliitto.fi/merimasku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 
 
 
 

Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dikseli  

Rööläntie 394, 21150 Röölä.  

 

Kesäkuusta 9.6. alkaen avoinna klo 12-

18.00.  

Maanantaisin kiinni sekä juhannuksena. 

Liput 4€, alle 16 v. pääsee ilmaiseksi. 

 

Kylähuone kesälauantaisin avoinna alk. 

13.6. klo 12-15.00 

Juhannuksena kiinni. 

 

Röölän Kylätoimikunta ry 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 

Dikselin Näyttämö 

Rööläntie 394, 21150 Röölä 

Röölän Kylähuone,  

Rööläntie 375, 21150 Röölä 

 

Puh. 044 974 8711 

roola@roola.fi 

www.roola.fi 

 

Röölä Fasessa: www.facebook.com/rantapiha 

Dikseli 

fasessa: https://www.facebook.com/dikseli/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
mailto:roola@roola.fi
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
https://www.facebook.com/dikseli/
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MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
Tarkasta aukiolot kirjaston internet-sivuilta 
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto/merimaskun-lahikirjasto 
Puh. 02 4345 545  
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
 
 

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   

3/20 7.8. 3.9. 

4/20 30.10. 26.11. 

 

HUOM! Heinä-Elokuun tiedotteen aineisto 
tulee toimittaa viimeistään 15.6.2020 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 
puh: 040 4823507 
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