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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
SAARISTO LIIKKUU 
Saaristo liikkuu (entinen saaristomarssi) 
järjestettiin 18.-26.1.2020 saariston alueella. 
Tulokset: 
 

1. Taivassalo 2.14 km/asukas 

2. Kustavi 1,92 km/asukas 

3. Kemiönsaari 1,05 km/asukas 

4. Parainen 0,47 km/asukas 

5. Naantalin saaristo-osat             0,42 

km/asukas 

6. Masku 0,32 km/asukas 

Kaikkien suorituksia tehneiden kesken 

arvottiin seuraavat palkinnot, jotka ovat 

noudettavissa siitä palvelupisteestä, mikä on 

mainittu nimen jälkeen: 

Pipo Helena Honkaranta 

(Merimasku) 

Pipo Eija Ekebom (Merimasku) 

Pipo Eeva-Maria Söderholm (Velkua) 

Pipo Pertti Aho (Rymättylä) 

Pipo Helli Saarinen (Rymättylä) 

Pipo Minna Putus (Rymättylä) 

 
TULOSSA! HYVINVOINTIA LUONNOSTA- 
PATIKOINTIRETKI KUHANKUONOLLE. 
Päiväretki Kuhankuonon retkeilyreitistölle la 
25.4. Lähtö Naantalista klo 9.00, retken kesto 
n. 8h. 

Noin 9 km kävelyreitti, jonka varrella 
pysähdytään huoltamaan kehoa metsäjoogan 
merkeissä sekä lounas- ja kahvitauoille. 
Retkelle on yhteiskuljetus, mukaan mahtuu 
17 yli 15v. osallistujaa. 
Tarkemmat tiedot retkestä, ilmoittautuminen 
ja hinnat kaupungin verkkosivuilla sekä 
huhtikuun tiedotteessa. 
 
LUUTAPALLOTURNAUS 
YHTEISVASTUUN HYVÄKSI 
Mukana oli tänä vuonna seitsemän joukkuetta 
ja turnaus pelattiin Rymättylän 
lähiliikuntapaikan monitoimikentällä. 
Yleisöäkin oli saapunut runsaasti paikalle 
kannattamaan omaa joukkuetta ja nauttimaan 
kioskin antimista. 
Luutapalloturnaukselle kerättiin tänä vuonna 
227euroa. Kaunis kiitos kaikille pelaajille, 
huoltajille ja kannustajille! 
Hyvässä hengessä pelatun turnauksen 
voittajaksi itsensä luutaili Mamman Mussukat 
-joukkue, joka sai kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. 
Tulokset: 

1. Mamman Mussukat 

2. Poikon Pojat 

3. Rippikoululaiset 1 

4. TSKU 

5. Mummola 

6. Kuralan karvakorvat 

7. Rippikoululaiset 2 

 
KUNTOLAATIKKOARVONTA 
Kaikkien kuntolaatikkovihkoihin merkintöjä 
tehneiden kesken arvottiin seuraavat 
palkinnot: 
Anita Mäkilä  vaaleanpunainen SOC 
muovinen juomapullo 
Maiju Pietilä vaaleanpunainen SOC 
muovinen juomapullo  
Markku Heinonen, liikkuva naantali pipo 
Leena Costiander, tuubihuivi + 
spiraaliheijastin 
Simo Häyhö, sukat 
Voitot voi noutaa palvelupisteestä. 
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LAPSET JA NUORET 
 
Liikunta- harrastekerhot toimivat kouluilla. 

Lisätiedot liikuvanaantali.fi 
 
Tiedekerho 4.-6.-luokkalaisille Karvetin 
koululla keskiviikkoisin 4.3.-8.4. klo 17-18.  
Tule mukaan tutustumaan tieteen 
ihmeelliseen maailmaan. Kerhossa aiheina 
ovat mm. avaruus, värikäs kemia ja erilaiset 
eliöt.  Kerho toteutetaan yhteistyössä 
Varsinais-Suomen LUMA-keskuksen kanssa. 
Hinta 25€. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
Ponipäivät Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 28.3. ja 18.4.2020 kello 
10-17. Hinta 35 €/päivä  (sisältää toiminnat, 
lounaan ja välipalan). Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi  
 
TikTok-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 
 
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  
 
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. 
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, 
kaikki pääsevät pelaamaan! 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. 
 
Erityislapsille perheineen soveltavan 
”Menoa muksuille” –tapahtuma  

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 
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etukäteen. Järjestäjänä Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut, Liikuntaseura Naantali (LiiNa) 
ja Raision kaupungin liikuntapalvelut. 
Lisätietoja: soveltavan liikunnan ohjaajalta 
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. 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 

• perjantaisin klo 13.30-14.30 

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 13.20-
14.20 
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 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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ulkoilusta. Hinta 20 €. Ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi 
 
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 
• 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. 
 
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. 
 
Loppukevään ja kesän soveltavan liikunnan 
toiminnot päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuille.  

 
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.  
 
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”  
Keskiviikkoisin11.3., 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 

http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
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sovellettuja liikuntamahdollisuuksia sisällä ja 
ulkona. Jokaisella kerralla on eri teema, josta 
kerrotaan etukäteen. Toiminta on maksutonta, 
eikä tarvita ennakkoilmoittautumista. Mukana 
saa olla oma avustaja ja treffit sopivat hyvin 
myös omaishoidettaville ja -hoitajille. 
Vastuuohjaajana toimii soveltavan liikunnan 
ohjaaja yhdessä yleisavustajan kanssa. 
Lisätietoja liikkuvanaantali.fi ja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. 
 
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. 

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 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 
18.5.2020 mennessä osoitteessa 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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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! 
 
Tanssiva tori -tapahtuma keskiviikkona 
29.4.2020 klo 10.00–14.00 Naantalin torilla  
Tanssi kohottaa kuntoa, virkistää mieltä, 
vähentää stressiä ja parantaa tasapainoa. 
Siksi kevään aikana Naantalissa tanssitaan! 
Juhlistamme kansainvälistä tanssin päivää 
Naantalin torilla yhteisellä Tanssiva tori -
tapahtumalla, jonka teemana on ”Tanssi 
kuuluu kaikille!” Luvassa on tanssiesityksiä, 
ohjattua tanssia, musiikkia ja iloista 
tanssifiilista. Haasta ystäväsi, työkaverisi ja 
läheisesi mukaan tanssin pyörteisiin. 
Tapahtuma on kaikenikäisille. Lisätietoja 
tulossa kevään aikana mm. liikkuvanaantali.fi 
ja Liikkuva Naantali -Facebook sivuilta. 
 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10.00 
 
Maanantai 9.3. klo 12.30 Naantalin 
vanhusten tuki ry:n kerho 
Tiistaisin avoin perhekerho klo 9-12 
Torstai 12.3. klo 12.30 Käsityöpiiri 
Torstai 26.3. klo 12.30 Merimaskun 
seurakunnan päiväpiiri 
 
Merimaskun seurakunnan 

yhteisvastuukeräys 

Yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta 
Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 

Kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään 
vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman 
välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin 
tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina 
ovat Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset 
ry. Tukimuodot käynnistyvät vuoden 2021 
alusta eteenpäin. 

Maailman katastrofialueilla 
Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan 
erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja 
toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista. 

Voit osallistua keräykseen alla olevalla 

tilisiirrolla. (viitenumero on Merimaskun 

seurakunnan) tai 

MOBILEPAY 18172 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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MERIMASKUN AHTO             

 
Sääntömääräinen kevätkokous ke 18.3.2020 
klo 19.00 Ahdon kopilla, Iskolantie 32. 
Tervetuloa! 
 
KEVÄT 2020 
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 
To 17.15-18.00 Lasten tanssiliikunta 3-6v. 
(ryhmä täynnä) 
    18.15-19.00 DanceMix 7-10v. 
Suopellon koulu 
La 17.00-18.30 Pesisjuniorit 
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen toimintaan 
nettisivuillamme. Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa. 
 

JALKAHOITOA 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla Rymättylässä 
 ti 24.3. ja ke 25.3. 
 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors 050 3000 
903 
 
 
 

 
MLL:n aamuperhetoimintaa joka perjantai 
Merimaskussa! Perhekahvila- ja 
puistotoiminta tarjoavat kotona aikaa lasten 
kanssa viettäville mahdollisuuden tutustua 
muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. 
Lapsille leikkiseuraa ja aikuisille juttuseuraa! 
Liity seuraan omien aikataulujesi puitteissa. 
 
Aamuperhekahvila perjantaina 06.03  klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 13.03 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 20.03 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 27.03 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 03.04 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 
 

 
 

Merimasku-Seura ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous 
25.3.2020 klo 18 
Ravintola Naapurin Helmessä (ent Naapuri), 
Paltteentie 12 
 
Kokouksessa esillä ovat sääntömääräiset 
vuosikokousasiat kuten  

- 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös 
- 2020 toimintasuunnitelma ja 

talousarvio 
- 2020 jäsenmaksun suuruus  
- henkilövalinnat vuodelle 2020  

 
Tervetuloa kokoukseen päättämään ja 
keskustelemaan Merimasku-Seuran asioista. 
Kahvitarjoilu 
 
Muisteluiltapäivät jatkuvat: 
Seuraavan tapaamisen aiheena  
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Muistelua entisajan Merimaskusta. 
Tenho Lindell on lupautunut alustamaan 
aiheesta. 
Muisteluhetki pidetään su 19.4.2020 klo 14 
Ravintola Naapurin Helmessä, Paltteentie 12. 
Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! 
 

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  
 

  
 
 
SPR Merimaskun osaston kevätkokous 
 
Merimaskun maamiesseurantalolla, 
Killaistentie 41 
keskiviikkona 18.3.2020 klo 18.  
Kahvitarjoilu.  
 
Tervetuloa!  Hallitus 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! Huhtikuun tiedotteen aineisto 
tulee toimittaa viimeistään 12.3.2020 

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

puh: 040 4823507 

 
 
 

  

http://www.merimasku.fi/
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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