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LOKAKUU 2020 
 

 
 

LIIKUNTA- ja NUORISOPALVELUT 

 
Liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
SYKSYN 2020 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 7.9.–
14.12.2020 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. 

 

 

 

KOULUIKÄISTEN LIIKUNNALLINEN 
SYKSY 
 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta 
on maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja 
harrastekerhotoimintaa järjestetään 
viikoilla 37–50 (ei arkipyhinä eikä koulujen 
loma-aikoina), mikäli ryhmään osallistuu 
vähintään 10 henkilöä. Kerhot ovat 
tarkoitettu 2.–6.-luokkaisille, paitsi aamu- 
ja iltapäivätoimintaan osallistuville (kts. 
mahdolliset poikkeukset kerhon kohdalta).  

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 
14.30–15.30   

• Merimasku keskiviikkoisin klo 13–
14  

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

torstaisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 
(kerho ei ole aamu- ja 
iltapäivätoimintaan osallistuville) 

Kurssit ja muut kerhot 

• Teatterikerho Karvetin koululla 
keskiviikkoisin klo 13–14 

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

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

http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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• Historiakerho yläkoululaisille 
Maijamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

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

Mukavaa tekemistä syyslomalle! 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) to 15.10. ja pe 16.10 klo 9-12 
Maijamäen liikuntahallissa 
(Venevalkamantie 2). 
 
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu to 
15.10. klo 12–14 Tatamisalissa 
(Venevalkamantie 2) 
ja Rymättylän liikuntasalissa (Piimätie 1). 
 
Parkour-päivä koululaisille 16.10. klo 10-
13 Maijamäen lähiliikuntapaikalla (sateella 
tatamisalissa). Toiminnan ohjaavat Turun 
Parkour Akatemian ohjaajat. Hinta 10€. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Jäädisko pe 16.10. klo 13–14.45 
Kuparivuori-hallissa (Kuparivuorentie). 
 
Monitaidepaja 7-12-vuotiaille koululaisille 
15.-16.lokakuuta klo 10-13.30. Paikka: 
Naantalin opisto/Kalevanniemen koulu.  
Monitaidepajoissa soitamme, piirrämme, 
maalaamme, laulamme, teemme 
teatteriharjoitteita ja animaatioita sekä 
tanssimme. Valmistamme myös pienen 
esityksen ja ennen kaikkea nautimme 
monipuolisesti taiteen maailmasta. Sään 
salliessa puuhaamme myös ulkona.  
Ohjaajina taiteen ammattilaiset 
musiikkipedagogi, MuM Erla Pulli ja 
kuvataide- ja draamapedagogi, TaM 
Jenny Verta. Hinta 20€.  Kurssimaksu sis. 
taidemateriaalit. Omat eväät mukaan! 
Ilmoittautuminen www.naantalinopisto.fi 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
Avantouintiopastus 
Tiistaina 6.10. klo 18.00 Nunnalahden 
uimarannalla opastusta avantouinnin 
aloittamiseen. Mukaan uima-asu ja pyyhe. 
Lämmintä mehua tarjolla. 

Suuri kuntotestausilta työikäisille 
Torstaina 22.10. klo 17.00–19.30 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 
(Kuparivuorentie 1). Maksuton 
kuntotestausilta, jossa mitataan mm. 
kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja 
Polar-kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta. 
Tapahtuma on maksuton. 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä 
Keskiviikkona 11.11. klo 10.00–12.00 
Urheilutalolla (Kuparivuorentie 1); 
kehonkoostumusmittaus, Polarin 
leposyke, puristusvoima, tasapainotestit ja 
6 minuutin kävelytesti. Lisäksi infoa 
liikunnasta, ravinnosta ja 
painonhallinnasta. Tapahtuma on 
maksuton. 
 
Kuntotesti-ilta Rymättylässä  
Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 
Rymättylän koulun liikuntasalissa (Piimätie 
1); kehonkoostumusmittaus, Polarin 
kuntotesti ja puristusvoimamittaus. Lisäksi 
infoa, liikunnasta, ravinnosta ja 
painonhallinnasta. Tapahtuma on 
maksuton. 
 
Kuntosaliohjausta 
Maanantaina 26.10. klo 15.00–17.00 
Maijamäen liikuntahallin (Venevalkamantie 
2) kuntosalilla ohjaaja opastamassa 
laitteiden käytössä ja harjoittelussa. 
Ohjaukseen ei tarvitse ilmoittautua. 
Mukaan sisäliikunta-asuste ja sisäjalkineet 
sekä juomapullo. Kulku hallille Aurinkotien 
puolelta liikuntahallin ja koulun välisestä 
syvennyksestä, iltakäyttäjien ovesta. 
 
Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi 
aloittelijoille 
Kuntosaliharjoittelun perusteet kurssiin 
kuuluu kolme ohjattua tapaamista. Kurssi 
on tarkoitettu aloittelijoille. Kurssilla 
opetetaan käyttämään laitteita oikein, saat 
oman harjoitteluohjelman sekä ohjeet 
omatoimiseen harjoitteluun. Halutessasi 
saat myös kurssin aikana 
kehonkoostumusmittauksen. Kurssin 
ajankohta: 21.10. klo 17–18, 28.10. ja 
4.11. klo 17.30–18.30. Paikkana 
Maijamäen liikuntahalli (Venevalkamantie 
2).  

http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
http://www.naantalinopisto.fi/
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Kurssin hinta on 30 € sisältäen 
kurssiohjauksen ja -materiaalin sekä 2 kk 
kuntosalin käytön. Max 12 osallistujaa. 
Ilmoittautuminen alkaa 10.9. kello 18.00 
osoitteessa verkkokauppa.naantali.fi. 

LIIKUNTARYHMÄT 
Päiväliikunnalla pirteäksi 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa torstaisin 10.9.–19.11. klo 
11 Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. 
Ryhmä on tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka 
ovat innostuneita tutustumaan eri lajeihin 
sekä pitävät ulkoilusta. Tutustu 
päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmän 
ohjelmaan osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Hinta 20 €. 
Ilmoittaudu päiväliikunnalla pirteäksi -
ryhmään osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
 
Telmon talli – miesten liikuntaryhmä 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon 
talliin! Telmon talli kokoontuu torstaisin 
10.9.–17.12.2020 klo 12.30–13.30 Kesti-
Maarian liikuntatilassa (Maariankatu 2). 
Tallin toiminta on tarkoitettu miehille, jotka 
haluavat liikkua monipuolisesti ohjatussa 
ryhmässä; toiminnassa keskitytään 
lihaskunnon, tasapainon ja liikkuvuuden 
kehittämiseen tosissaan, muttei missään 
nimessä totisena. Lisätietoja Telmon 
tallista saat Maija Puolakanaholta, puh. 
0400 638398 tai sähköpostilla 
maija.puolakanaho@naantali.fi. Jos 
kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan Telmon 
talliin osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Tasapainoryhmät  

• Kesti-Maarian tasapainoryhmä 

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää 
tasapainoon tarvittavaa lihasvoimaa. 
Ryhmät kokoontuvat Kesti-Maarian 
liikuntatilassa (Maariankatu 2). Toiminta 
järjestetään viikoilla 37–50, mikäli 
osallistujia on vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Ilmoittautumiset alkoivat 3.8. Syyskauden 
hinta on 30 €/ryhmä. (Seniorikorttilla ei 
erillistä maksua, mutta ryhmään tulee 
ilmoittautua). Ilmoittautuminen osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi 

o tiistain tasapainoryhmä 

8.9.–8.12. kello 9.00–10.00 

(ohjaus: liikuntapalvelut)  

o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–

11.00 (ohjaus: 

liikuntapalvelut) 

o keskiviikon VoiTas-ryhmä 

9.9.–9.12. kello 11.45–

12.30 (ohjaus: 

Liikuntaseura Naantali ry) 

 

• Merimaskun voimaa ja 

tasapainoa ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa 
(Iskolantie 9) keskiviikkoisin klo 15.00–
16.00. Ohjaus Eliisa Ansamaa. 
Merimaskun tasapainoryhmään 
osallistuminen on maksutonta, ei 
ilmoittautumisia. 

• Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 

Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 
liikuntasalissa. 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. Voimaa ja 
tasapainoa -ryhmä kuuluu seniorikortin 
palveluihin eli jos sinulla on voimassa 
oleva seniorikortti, voit osallistua tähän 
ryhmään ilman maksua, ilmoittaudu siinä 
tapauksessa ohjaajalle paikan päällä.  
Ensimmäinen kerta 7.9.2020. 
 
Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00. Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja 
Riitta K sekä liikuntapalveluiden 
liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 8.9.2020.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
 Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi 
nopeasti loppuneet Remonttiraijat ja 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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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. Remonttiryhmän 
ohjaajan toimii Outi Ritvanen, 
ensimmäinen kerta 4.9.2020. 
 

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 ja 
Rymättylä) katso aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) oman 
aikataulun mukaisesti (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 
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 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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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 syksy 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 liikuntansa vaatii 
erityisosaamista soveltamisesta.  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen soveltavan lasten, 
nuorten ja aikuisten liikunnan toimintoihin 
on alkanut maanantaina 17.8.2020 klo 
9.00 Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa 
https://verkkokauppa.naantali.fi/, ellei 
toiminnon perässä toisin mainita. 
Kurssimaksut ovat henkilökohtaisia, eikä 
niitä voi siirtää toiselle henkilölle. 
Tarvittaessa kaikissa toiminnoissa oma 
henkilökohtainen avustaja maksutta 
mukana. Ongelmatilanteessa ole 
yhteydessä soveltavan liikunnan 
ohjaajaan puh. 040 683 7454.   
 
Avustajatoiminta ja saattajakortti tiedot 
löytyvät www.liikkuvanaantali.fi -> Mitä on 
soveltava liikunta. Soveltavan liikunnan 
toiminnoista tiedotetaan lisäksi Liikkuva 
Naantali -Facebook -sivuilla, Nasta-
lehdessä, yhteistyökumppaneiden kautta 
sekä Soveltavan rajatonta liikuntaa -
oppaassa. Naantali on mukana myös 
valtakunnallisissa soveltavan liikunnan 

kehittämishankkeissa. Lue lisää 
www.liikkuvanaantali.fi -sivuilta. 
 
Soveltavaa liikuntaa lapsille ja nuorille 
 
Maksuton Harrastepalloilu 3.–6.-
luokkalaisille tiistaisin 8.9.-1.12.2020 
klo 15-16 Suopellon koulun liikuntasalissa 
(Os. Rimpikuja 4). Kulku Suopellon koulun 
takapihalta. Varusteina vaaleapohjaiset 
sisäpelikengät, sisäliikuntavarusteet, 
juomapullo, halutessa oma maila ja lasit. 
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! 
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille lapsille, 
nuorille ja aikuisille maanantaisin 
7.9.-7.12.2020 klo 15.30–16.45bSuopellon 
koulun liikuntasali (Os. Rimpikuja 4, 
Naantali). Kulku Suopellon koulun 
takapihalta. Hinta 30€ henkilö. Varusteina 
vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
sisäliikuntavarusteet, juomapullo, 
halutessa oma maila ja lasit. Kauden 
aikana pelaillaan sählyä ja jalkapalloa 
ryhmäläisten toiveet huomioiden. Kaikki 
pääsevät pelaamaan!  
 
Mahdolliset soveltavan 
vesiliikuntaryhmät, kerhot, leirit ja 
talvitoiminta lapsille ja nuorille 
päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi. 
Seuraa ilmoittelu. 
 
Soveltava liikunta aikuisille 
 
Neuromoto-ryhmä keskiviikkoisin 
2.9.2020 alkaen klo 11.00-11.45 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2). Hinta 40€ 
henkilö sisältäen jäsenmaksun. Ryhmä 
soveltuu hyvin erityisesti varhaisvaiheen 
muistisairaille sekä reuma- ja 
lihassairauksia sairastaville henkilöille. 
Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti 
kehonhallintaa, motoriikkaa, lihaskuntoa ja 
tasapainoa, sosiaalista puolta 
unohtamatta. Yhteistyössä Liikuntaseura 
Naantalin ja terveyskeskuksen kanssa. 
Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi. 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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Soveltava vesijumppa 
mielenterveyskuntoutujille 12 
kertaa (30min) keskiviikkoisin ke 9.9.-
25.11.2020 klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalon altaalla (os. 
Myllykiventie 5). Varusteina uimapuku, 
pyyhe ja saunapefletti. Hinta 30€ henkilö.  
 
Soveltava vesijumppa päivä- ja 
iltaryhmät 12 kertaa (45min) 
Aurinkosäätiön palvelutalon altaalla (os. 
Myllykiventie 5). Hinta 35€ henkilö / kurssi. 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. 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. 2. ryhmä on tarkoitettu 
myös omaishoitajille ja -
hoidettaville. Omaishoitaja toimii 
avustajana ja ilmoittaa vain 
omaishoidettavan kurssille. Lisätiedot 
kenttään lisätään omaishoidettavan 
sairaus, vamma tai toimintarajoite sekä 
omaishoitajan tiedot:  
1.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 
klo 13.00–13.45 
2.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 
klo 13.45-14.30 
3.ryhmä torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
19.15–20.00  
 
Kävelyfutis torstaisin 10.9.-26.11.2020 
klo 15.00-16.00 Taimon koulun liikuntasali 
ja ulkokenttä. Hinta 20€ henkilö. 
Varusteina sisällä vaaleapohjaiset 
sisäpelikengät, liikuntavarustus, 
juomapulla. Kävelyfutis soveltuu matalan 
aloituskynnyksen sekä pienen 
loukkaantumisriskin vuoksi hyvin 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve muun muassa 
liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi.  
 
Uutta! Soveltava kuntoryhmä 
nuorille aikuisille ja työikäisille 
torstaisin 17.9.-8.12.2020 klo 17.00-18.00 
Kesti-Maaria (os. Maariankatu 2) ja 
lähiympäristön ulkoliikuntapaikat. Hinta 
15€ henkilö. Ryhmä on matalan 
kynnyksen kuntoryhmä ja tarkoitettu 

henkilöille, joilla on elämäntilanteen, 
liikuntarajoitteen, tapaturmaisen vamman 
tai sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky, haasteita osallistua yleisesti 
tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, ja tarvitsee 
yksilöllisempää tukea ja opastusta 
motivoivan liikuntamuodon löytämiseksi. 
Tapaamiskertojen sisältö rakennetaan 
yhdessä ryhmäläisten toiveiden mukaan. 
Voidaan kokeilla myös eri toimijoiden 
palveluita esim. keilausta, joista tulee 
kurssimaksun lisäksi pieni lisämaksu 
osallistujille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan 
ja rakennetaan sinun oma polkusi 
motivoivaan liikuntaan!  
 
Soveltavan liikunnan kurssit ja 
tapahtumat lapsille, nuorille ja 
aikuisille   
 
Uutta! Maksuttomat soveltava 
Judo-kokeilukurssit 5 kertaa 
lapsille ja nuorille perjantaisin 11.9.-
9.10.2020 klo 17-18 sekä aikuisille 
perjantaisin 16.10.-13.11.2020 klo 17-
18 Maijamäen koulun Tatamisalin 
tatamipuolella. Huom! Kulku Tatamisaliin 
ei ole esteetön portaiden vuoksi. Lapsilla 
on oltava mukana oma aikuinen tai 
avustaja. Max. 10 osallistujaa / kurssi. 
Sovellettu judo on suunnattu henkilöille, 
joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi 
liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen 
tuottamisessa, aistien toiminnassa, 
suureen ryhmään sopeutumisessa tai 
tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa 
asioiden oppimiseen. Liikuntarajoite ei ole 
este judon harrastamiselle. 
 
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma 
erityislapsille ja -nuorille 
perheineen sunnuntaina 20.9.2020 klo 
15-16.30 sekä sunnuntaina 10.1.2021 klo 
15-16.30 Maijamäen koulun Tatamisalissa 
(os. Venevalkamantie 2). Huom! Kulku 
Tatamisaliin ei ole esteetön portaiden 
vuoksi. Oma aikuinen on avustajana 
mukana. Tapahtumassa omatoimista, 
hauskaa ja liikunnallista eri aisteja 
aktivoivaa liikunnallista tekemistä. 
Järjestäjänä Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut yhteistyössä Liikuntaseura 
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Naantali ry ja Raision kaupungin 
liikuntapalveluiden kanssa. Maksuton, ei 
ilmoittautumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 22.9., 
20.10., 17.11. ja 8.12. klo 16.15-17 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2) ja 
lähiympäristö. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Kokeilemme yhdessä erilaisia 
sovellettuja liikuntamahdollisuuksia 
esimerkiksi musiikkiliikunta, sovellettua 
palloilua, tasapainoharjoittelua ja 
ulkoliikuntamuotoja. Toiminnan tavoitteena 
on kokeilujen kautta löytää yhteinen, 
arkea tukeva harrastus, liikunnan ilo ja 
uusia tuttuja. Myös omaishoidettaville ja -
hoitajille. Ennakkoilmoittautuminen. 
 
Tulossa myös kehitysvammaisten 
boccia- ja sählyturnaus syksyllä 2020 
sekä Yu-kisat keväällä 2021 
rajattomasti liikuntaa 
kuntayhteistyöllä. Lisätietoja tulossa 
lähempänä 
www.liikkuvananaantali.fi. 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

Jumalanpalvelukset Merimaskun 
kirkossa 

messu. Su 4.10. klo 10:00.  
 
sanajumalanpalvelus. Su 11.10. klo 10:00.  
 
messu. Su 18.10. klo 10:00.  
 
sanajumalanpalvelus. Su 25.10. klo 10:00.  
 
pyhäinpäivän messu. La 31.10. klo 10:00. 
Kirkkokahvit n. klo 11:15 
seurakuntakodilla. 

Lapsille ja perheille 

ma 5.10. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 6.10. klo 10-12 Perhekerho  
 

viikolla 42 (12-13.10) päivä – ja 
perhekerhot syyslomalla 
 
ma 19.10. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 20.10. klo 10-12 Perhekerho  
 
ma 26.10. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 27.10. klo 10-12 Perhekerho  
 
 

Uutta toimintaa lapsiperheille 
Merimaskussa!  
 
Naantalin kaupungin avoin 
varhaiskasvatus käynnistää uutena 
kokeiluna kiertävän lapsiparkkitoiminnan.  
 
Lapsiparkissa toimii kaksi 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. 
Toiminta on perheille maksutonta, ja se on 
tarkoitettu yli  
 
10 kuukauden ikäisille lapsille.  
 
Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan 
edellisenä päivänä tiistaina klo 8.00-
16.00. p 044 733 4506   
 
Lapsiparkki on KESKIVIIKKOISIN klo 
14.00-16.30. (23.9, 14.10, 11.11, 9.12.) 
  
Merimaskun seurakunnan kerhotilassa, 
Kukolaistentie 36 Merimasku. 
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Diakoniapiirit seurakuntakodilla 
 
to 8.10. klo 13 käsityöpiiri 
seurakuntakodilla kahvin ja juttuseuran 
lomassa. Käsityöpiirissä neulotaan 
tilkkupeittoja  
lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen 
SPR:n kautta.  
to 29.10. päiväpiiri klo 12.30 kahvit ja klo 
13 ohjelma.                                        
 
Muuta 

pe  2.10. klo 13 keskusteluryhmä 
seurakuntakodilla. Vs. khra Jyrki 
Rautiainen 

ma 12.10. klo 12.30-14.00 Merimaskun 
kerho, Naantalin vanhustentuki ry ja 
seurakunta yhteistyössä, kahvitarjoilu 

 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 

 
 

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 

 

MERIMASKU-SEURA 

 
  
 
Perinteistä Merimasku-Seura ry:n 
syysretkeä ei tänä syksynä järjestetä. 
Myöskin edellisessä Saaristotiedotteessa 
mainittu Muisteluiltapäivä 25.10.2020 
Maamiesseurantalolla on päätetty jättää 
pitämättä.Toivottavasti ensi vuosi on 
parempi yhteisten tapahtumien kannalta. 
 
Tämän vuoden jäsenmaksuksi 

vuosikokous vahvisti 10 €. 
Jäsenmaksun voit maksaa Seuran tilille  
FI62 5265 0440 0039 28. 
Kotisivulta voit myös halutessasi tulostaa 
jäsenmaksun pankkisiirtolomakkeen. 
 
Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme 
www.merimasku.fi , josta löydät myös 
ajankohtaiset tapahtumatiedot ja 
ohjelmamuutokset. 
 
 

 
 

http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
http://www.merimasku.fi/
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Tule mukaan tekemään käytännön 
kotiseututyötä! 
Merimaskun maamiesseurantalon 
kannatusyhdistys ylläpitää 1930-luvulla 
rakennettua Maamiesseurantaloa ja 
järjestää kulttuuritapahtumia. Yhdistyksen 
jäsenet saavat alennuksen talon 
tilavuokrasta.  
Maksa yhdistyksen henkilöjäsenmaksu 10 
e (yritysten/ yhdistysten jäsenmaksu 50 e) 
tilille ja tule mukaan yhdistyksen 
syyskokoukseen tiistaina 3.11. klo 
18.00 Maamiesseurantalolle, Killaistentie 
40, Merimasku. Kahvitarjoilu! 

• Pankkitilinumero/IBAN: FI34 5265 

0420 0095 31 

• BIC: NDEAFIHH 

Kirjoita viestikenttään ”Jäsenmaksu” ja 
nimesi tai yrityksen/yhdistyksen nimi. 

Lisätietoja antaa yhdistyksen 
puheenjohtaja Anne Pentti. 
anne@fandonia.fi, puh. 044 774 9179. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tule mukaan MLL:n 
aamupäivätoimintaan perjantaisin! 
Tapaamme parillisilla viikoilla 
seurakuntakodin kerhohuoneessa ja 
parittomilla viikoilla Hellemaan puistossa. 
Leikkiä, laulua, askartelua, puuhaa, kahvia 
ja sympatiaa lapsiperhearjen keskelle! 
Mukaan voit tulla kerran tai vaikka joka 
viikko, toiminta on kaikille avointa ja 
maksutonta.  
 
Aamuperhekahvila perjantaina 02.10 klo 
09.30–11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 09.10 klo 
10.00–11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 16.10 
SYYSLOMA, EI KAHVILAA 
Aamuperhepuisto perjantaina 23.10 klo 
10.00–11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 30.10 klo 
09.30–11.30 Seurakuntakodilla 
 
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen 
otathan seurantaan sivustomme 
Facebookissa, niin pysyt ajan tasalla 
mahdollisista muutoksista! Tulettehan 
mukaan toimintaan vain terveinä ja 
huolehtien hyvästä käsihygieniasta. 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt 
ajan tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät 
meidät haulla MLL Merimasku

 

JALKAHOITOA 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla Rymättylässä  
6., 7. ja 8.10. Soita ja varaa aikasi Paula 
Lindfors p. 050 3000 903 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:anne@fandonia.fi
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
3.10 Tähtien Yö Röölässä klo 18.00 
Dikselin Näyttämöllä 
 

 
 
Pertti Sirkiä, Ufoveteraani Turku, Rymättylä 
Jaakko Närvä, Filosofian tohtori, ufotutkija, 
kirjailija Helsinki 
Asko Nummela, Tähteläiset lehden 
päätoimittaja, Forssa 
Ursa Mika J. Aarnio, Ursa, Turku-Naantali 
 
Lähes satavuotias, vuonna 1928 perustettu, 
Turun Ursa on Suomen kolmanneksi vanhin 
tähtitieteellinen yhdistys, jonka perusti Yrjö 
Väisälä -Rymättylässäkin asunut. 
N.klo 20.00 katsotaan Ursan kaukoputkella 
planeettoja. Vapaa pääsy. 
Huom! Lämpimästi päälle, sillä Näyttämöllä ei 
ole lämmitystä. 
 
13.10 Siira lajitteluasema klo 16.30-18.00 
Röölän parkkipaikalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.10 Valtakunnallinen Satupäivä.  
Kylähuoneella Soili Nurmi lukee satuja 
lapsille klo 18.00. Vapaa pääsy. 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 
Röölä 
Fasessa: www.facebook.com/rantapiha  
https://www.facebook.com/dikseli/ 
https://www.facebook.com/Sadonkorjuu-
juhlat-106294627424605/ 
https://www.instagram.com/roolankyla/ 
https://twitter.com/koivtar561 

 
 
 

 
 

Syksyn Lux Gratiae on perinteisesti lokakuun 
lopulla 23.-25.10.2020, kun kesäaika vaihtuu 
talviaikaan. Syksyn tapahtuma tarjoaa tuttuun 
tyyliin monialaisia ja monipuolisia 
taidenautintoja: musiikkia, runoja, 
kuvataidetta ja kehon virkistystä.         
Ohjelma 

Perjantai 23.10. 

klo 19.00 Moulin Noir - Art Teatro & Total 
Cello Ensemble 

Naantalin Kylpylän Paviljongissa, 
Matkailijantie 2, kohtaavat yhteisesityksessä  

https://aamuset.fi/artikkeli/4047635/Ufoveteraani+Pertti+Sirkian+avaruusviesteihin+on+myos+vastattu
https://areena.yle.fi/audio/1-50235727
http://tahtelaiset.com/asiantuntijat/asko-nummela
https://www.aamuset.fi/artikkeli/4970696/Viikon+yhdistys+Kahden+observatorion+taktiikalla
https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/siira-auto/
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
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Art Teatron taidokas akrobatia ja 
varieteetaide sekä upea sellomusiikki, Total 
Cello Ensemblen esittämänä. 

Liput 30 € (aikuiset) ja 15 € (opiskelijat ja alle 
18-v.) osoitteesta lippu.fi. Seniorikortti 65+:lla 
saa ovelta ostetusta lipusta -20% alennusta, 
mikäli lippuja on vielä jäljellä. 

klo 18.00 Kun saapuu syys, Jari Koiviston 
musiikkituokio  

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Pitkän 
linjan orkesterimuusikko ja saksofonisti Jari 
Koivisto esittää klassikkoiskelmiä laulaen ja 
soittaen. Häntä säestää Jarkko Salmi, 
kosketinsoittimet. Vapaa pääsy. 

Perjantaista sunnuntaihin Naantalin kirkko 
maalautuu auringon väreillä 

Kirkko maalautuu perjantai-iltana pimeän 
tullen Naantalin auringon väreillä. Valoteosta 
pääsee ihastelemaan koko Lux Gratiae -
viikonlopun ajan, aina sunnuntai-iltaan asti. 
Kirkon valaistuksen toteuttaa 
merimaskulainen Teknoaitta. 

Perjantaista sunnuntaihin Taideryhmä 
2020:n ILO-näyttely 

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Vapaa 
pääsy. Avoinna perjantaina 23.10. klo 13–19, 
lauantaina 24.10. klo 12–18 ja 
sunnuntaina 25.10. klo 12–17. 
Taideryhmäläiset pitävät noin puolen tunnin 
esittelytuokioita teoksista lauantaina klo 12.30 
ja sunnuntaina klo 12.30. 

Lauantai 24.10. 

klo 10.00 Jaakobin kävely 

25 kilometrin mittainen pyhiinvaellusreitti 
kulkee Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle 
vanhaa Jaakobin reittiä pitkin vältellen 
vilkkaimpia maantieosuuksia. Takaisin 
Naantaliin pääsee paluukuljetuksella noin klo 
16.30. Ilmoittautumiset sähköpostilla 
osoitteeseen armonlaaksonvaeltajat@gmail.c
om. Osallistumismaksu on 10 €. 

klo 15.00 Kirjailijavierailu: Anna 
Kortelainen 

Tänä vuonna Lux Gratiae laajenee 
kirjallisuuden saralle. Kristoffer-salin lavalla 
on haastateltavana filosofian tohtori, 
taidehistorioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen 
uusimmasta 
kirjastaan Tulirinta (Tammi). Se on romaani 
Erik Edelfeltistä, taidemaalari Albert Edelfeltin 
ainoasta avioliitossa syntyneestä pojasta. 
Liput 12 €, ennakkomyynti lippu.fi 

klo 17 taidemaalari Antti Eklund "Miten 
taiteilija päätyy taiteeseensa" 

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Vapaa 
pääsy. 

klo 19.00 Valon aarioita - kauneimpia 
kirkkoaarioita Oopperakammarin solistien 
esittämänä 

Lipunmyynti lippu.fi:ssä hintaan 30 € aikuiset 
ja 15 € opiskelijat ja alle 18-
vuotiaat. Seniorikortti 65+:lla saa ovelta 
ostetusta lipusta -20% alennusta, mikäli 
lippuja on vielä jäljellä. 

Lauantaina ja sunnuntaina klo 13.00 
Sulkakynät runoilevat Taidehuoneella 

Naantalilainen runoryhmä Sulkakynät 
esiintyvät Taidehuoneella sekä lauantaina 
24.10. että sunnuntaina 25.10 klo 13.00. 
Sulkakynät on runoharrastajista koottu 
ryhmä, joka on kirjoittamillaan vaikuttavilla 
runoilla esiintynyt eri tilaisuuksissa. Vapaa 
pääsy. 

Sunnuntai 25.10. 

klo 14.00 "Valoa ympäristöhaasteisiin" -
esitelmä, prof. Ilari E. Sääksjärvi ja 
dos. Juulia Räikkönen 

Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa, 
Käsityöläiskatu 2. Vapaa pääsy. 

Satavuotiaan Turun yliopiston 
Biodiversiteettiyksikkö tutkii elonkirjoa lähellä 
ja kaukana sekä kertoo tutkimuksesta 
suurelle yleisölle elämyksellisellä tavalla.  

https://www.lippu.fi/event/12863799
mailto:armonlaaksonvaeltajat@gmail.com
mailto:armonlaaksonvaeltajat@gmail.com
https://www.lippu.fi/artist/lux-gratiae/
https://www.lippu.fi/event/12864068
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klo 16.00 Duo Medieval Rymättylän 
kirkossa 

Eturivin suomalaisten 
keskiaikamuusikoiden, Uli Kontu-
Korhonen ja Anneliina Rif, muodostama 
Duo Medieval konsertoi Rymättylän 
keskiaikaisessa kirkossa. Ohjelmassa 
kuullaan Hildegard Bingeniläisen (1098-
1179) kirkkaasti pulppuilevia lauluja 
Rupertsbergin luostarin aamupalveluksista 
sekä konsertin loppupuolella keskiajan 
maallisen musiikin helmiä. 

Liput 
15€. Lipunmyynti lippu.fi:ssä. Seniorikortti 
65+:lla saa ovelta ostetusta lipusta -20% 
alennusta, mikäli lippuja on vielä jäljellä. 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. 

Kaupungin kanssa tapahtumayhteistyössä 
ovat mukana: Naantalin Musiikkijuhlat, Visit 
Naantali, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, 
Armonlaakson Vaeltajat ry, Vallis Gratiae -
yhdistys ry, Rymättylän ja Naantalin 
seurakunnat ja Naantalin Kirjajuhlat. 
 
Esityksistä laajemmin kaupungin 
verkkosivuilla: 
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/musiikki-teatteri-ja-kuvataide/lux-gratiae-
2020 
 
MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 
 
Merimaskun kirjasto ja palvelupiste 
Puh. 02 4345 545  
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
Avoinna: 
maanantai, torstai 13-19 
tiistai, keskiviikko, perjantai 9-15  
 
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 
kirjaston tiloissa aina kuukauden viimeisenä 
tiistaina lokakuusta lähtien klo 19-20. 
Loppuvuoden ajankohdat ja keskustelussa 
olevat kirjat ovat seuraavat:  
 
tiistai 27.10. Shaun Bythell: Elämäni 
kirjakauppiaana 

tiistai 24.11. Milja Kaunisto: Synnintekijä 
tiistai 22.12. (huom. poikkeuksellinen 
ajankohta!) Jan Guillou: Uinuva uhka 
Lukupiirin vetäjänä toimii merimaskulainen 
tietokirjailija Anne Pentti. Tervetuloa 
 

NAANTALIN KAUPUNGIN YHTEYSTIEDOT 

  
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 
 
Puhelinvaihde 02 4345 111 
 
Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:  
 
kirjaamo@naantali.fi 
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, päivämäärä) 
 

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   

4/20               30.10 26.11. 

 
 
 

Marraskuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.10.2020 

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

puh: 040 4823507 

 
 

https://www.lippu.fi/event/12864069
mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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