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NAANTALIN KAUPUNKI TIEDOTTAA 

 
Kuntavaalien ennakkoäänestys 2021 
 
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 
Naantali 

 
7.–9.4. klo 8.00–

18.00 
(klo 8.00–9.00 
varattu riskiryhmille) 

10.–11.4.  klo 10.00–
16.00 

(klo 10.00–11.00 va-
rattu riskiryhmille) 

12.–13.4. klo 9.00–
20.00  

 (klo 19.00–20.00 va-
rattu riskiryhmille) 

 
K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 
21100 Naantali 

 
7.–9.4. klo 10.00–19.00 
10.–4. klo 10.00–16.00 
12. - 13.4, klo 10.00–19.00 

 
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 
Merimasku 

 
7.4. klo 9.00–15.00 
8.4. klo 13.00–19.00 
9.4. klo 9.00–15.00 
12.4. klo 13.00–19.00 
13.4. klo 9.00–15.00 

huom! tiistain 8.4. 
poikkeusaika! 

 
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 
Rymättylä 

 
7.4. klo 9.00–15.00 
8.4. klo 13.00–19.00 
9.4. klo 9.00–15.00 
12.4. klo 13.00–19.00 

13.4. klo 9.00–15.00 
huom! tiistain 8.4. 
poikkeusaika! 

 
Velkuan palvelupiste, Kummeli, 
Sauniementie 3, 21195 Velkua 

 
7. - 9.4.2021 klo 9.00–15.00 
12. - 13.4.2021 klo 9.00–15.00 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
Aikuiset 
Polar-tsemppiryhmä työikäisille suunnattu 
liikuntaryhmä, joka kokoontuu etänä ja 
yhteyden otot tapahtuvat virtuaalisesti. 
Ryhmä on kuntoilua aloitteleville 
naantalilaisille. Kahden kuukauden mittaisella 
kuntoilujaksolla osallistujat saavat käyttöönsä 
Polar-aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Ryhmä aloittaa 
keskiviikkona 10.3.  
Hinta 20 € 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
naantali.fi/aikuistenliikunta  

HyvinvointiLiike perheille; vanhemmat ja 5–
10-vuotiaat lapset 
Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 
arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja 
aikuisilla ja lapsilla on ylipainoa? 
Perheessänne vietetään paljon aikaa ruudun 
ääressä, ruokailutottumukset ovat hakusessa 
eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. 
Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 
tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 
ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 
liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä 
muiden perheiden kanssa. Ryhmässä 
tehdään ja opitaan yhdessä, koko perheen 
voimin.  

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi


2 

 

Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 
tarvittaessa lisätietoa, ja terveydenhoitajat 
voivat kannustaa perheitä osallistumaan 
ryhmään. Ryhmä kokoontuu kevään aikana 
kahdeksan (8) kertaa, joka toinen torstai klo 
17.30–19.00, aloitus siirtyy to 4.3. ja 
toimintakevät päättyy 20.5. Vielä on 
mahdollisuus ilmoittautua mukaan. 
Lue lisää naantali.fi/aikuistenliikunta 
 
KYLPYLÄUINNIT NAANTALILAISILLE 
Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2021 
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. 

Tarjoushinnat ovat voimassa vuonna 2021 
oikeuden lunastaneille. Alennusoikeuden voi 
lunastaa kaupungin palvelupisteestä, jossa 
tarkistetaan henkilöllisyys ja kotipaikkatieto. 
Kortti on henkilökohtainen.  
 
KOULUIKÄISET 
 
Ilmoittautuminen toimintoihin: maksuttomat 
toiminnat sivulla liikkuvanaantali.fi ja 
maksulliset toiminnat 
verkkokauppa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30 

• 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 

• Lietsala tiistaisin klo 14–15              
 
Kurssit ja muut tapahtumat 

• UUTTA! Toimittajaklubi koululaisille 
alkaa maaliskuussa. Klubi kokoontuu 

viikoittain Teams:ssa. Lisätietoja 
liikkuvanaantali.fi  

• Ponipäivä 17.4. klo 10-17 Sariolan 
elämystalilla. Päivän hinta 35 € 
(sisältää toiminnat, lounaan ja 
välipalan).  

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin klo 
14-15 tatamisalissa yläkouluikäisille 

• 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  

• Historiakerho yläkoululaisille 
Maijamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

• Kokkikerhot 3.-6.-luokkalaisille 
Merimaskun koululla maanantaisin klo 
15-17 ja tiistaisin klo 14-16. 

• Teatterikerho 3.-6.-luokkalaisille 

Merimaskun koululla tiistaisin klo 

13.00-13.50. Kerhossa tutustutaan 

teatterin tekemiseen. Rohkaistutaan ja 

harjoitellaan esiintymistä leikkien ja 

improvisoiden. Ohjaajana Maikku 

Tuomi. 

• Valokuvauskerho Rymättylän 

koululla 3.–6.-luokkalaisille torstaisin 

klo 13.30–14.30. 

• Kepparikerho alakouluikäisille 

Rymättylän koulun liikuntasalissa 

4.2.–1.4. (8 kertaa) torstaisin klo 

17.00–17.45. Hinta 10 €.               

• Uimakerho 4.–7.-luokkalaisille 

uimataitoisille uintikeskus Ulpukassa 

tiistaisin 6.4.-4.5.2021 (5 kertaa). 

Kerhon hinta on 25 €, sisältää 

sisäänpääsyn, ohjatun uimatuokion, 

vapaata uintia sekä kuljetuksen. 

Kuljetus järjestetään Rymättylästä 

kello 14.20, Velkualta 14.25, 

Merimaskusta 14.40 ja Naantalista 

14.50, mikäli osallistujia riittävästi. 

Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 

16.45.            

• Nuorille avoin palloiluvuoro 

(sulkkista ja futista) K13 Karvetin 

koululla torstaisin klo 16–17 

(Teräskatu 2). Vapaa pääsy 

http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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SOVELTAVA LIIKUNTA KEVÄT 2021 

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 
soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa. Tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista sekä 
lisätietoa soveltavasta liikunnasta löydät 
verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta 
 
Ilmoittautuminen kevään soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita. 

LAPSET JA NUORET 

Soveltava liikuntakerho 1.-4-luokkalaisille 
Maanantaisin 1.2.-3.5.2021 klo 17.-17.45 
Merimaskun koulu, Iskolantie 9 
Keskiviikkoisin 20.1.-5.5.2021 klo 16–16.45 
Kuparivuoren koulu, Kuparivuorentie 2 
Maksuton. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi  
Vastuuohjaaja: Soveltavan liikunnan ohjaaja. 
Liikuntakerho on tarkoitettu 1.–4.-
luokkalaisille lapsille, joiden liikunta vamman 
tai sairauden vuoksi vaatii soveltamista tai 
joilla on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. Kerhossa pelataan ja 
kokeillaan monipuolisesti eri liikuntamuotoja. 
Mukana saa tarvittaessa olla oma avustaja. 
Mukaan mahtuu 8 lasta. 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45.       Paikka: Suopellon koulun 
liikuntasali, Rimpikuja 4 (kulku Suopellon 
koulun takapihalta).               Hinta: 30€ / hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 

Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62  
Harrastepalloilussa pelataan erilaisia 
pallopelejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla 
on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita.                                 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssit lapsille  

Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 13.15–14.00 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
13.15–14.00 (5 krt) Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 

Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 

Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 
9962535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 

Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 
hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

AIKUISET 

HUOM! Toiminnassa huomioitavaa 
mahdolliset koronarajoitukset. Ajankohtaiset 
tiedot rajoituksista naantali.fi. 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille 

Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45. 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun 
takapihalta). 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, 
yhteistyössä VG-62 

Kävelyfutis     

Kävelyfutis on jalkapallon muoto, joka 
soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
esimerkiksi liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi.  
Aika: maanantaisin 14.00-15.00 1.3.-3.5.-
2021  
Paikka: Karvetin tekonurmikenttä,  
Hinta: 20€/ henkilö.  
Vastuuohjaaja: jalkapallovalmentaja Telmo 
Manninen (VG-62)  
Toiminta toteutetaan, jos ilmoittautuneita on 
vähintään 8. 
 

Soveltava tasapainoa ja voimaa -ryhmä 
Aika: tiistaisin 19.1.–27.4.2021 klo 10.00–
10.45 
Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnilla 
harjoitetaan monipuolisesti tasapainoa, 
lihaskuntoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota. 

Soveltava kuntoryhmä nuorille aikuisille ja 

työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) sekä 
lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöille, 
joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin.  

Soveltava vesijumppa 

mielenterveyskuntoutujille  

Aika: keskiviikkoisin ke 20.1.–7.4.2021 klo 
12.30–13.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 

Soveltava vesijumppa päivä- ja iltaryhmä 
Aika: 1.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.00–13.45  
           2.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–7.4.2021 
klo 13.45–14.30 (myös omaishoitajille- ja 
hoidettaville) 
           Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021 klo 
19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja, 
iltaryhmässä Annukka Aarnio 
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. 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit aikuisille  

Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–17.4.2021 
klo 14.00–14.45 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 
14.00–14.45 (5 krt). Kurssi tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 

Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 

Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai 
avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 
9962535. Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. 
Maksu suoritetaan paikan päällä avustajalle. 

Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

Soveltavan liikunnan treffit  

Aika: tiistaina 23.3. ja 20.4. klo 16.15–17.00 
Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) ja 
lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. 

Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: 
liikkuvanaantali.fi 

Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 

Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. 

Nuorisoillat 
 
Rymättylä 
Nuokkari sijaitsee Rymättylän koulun 
yhteydessä liikuntasalin vieressä, Piimätie 1, 
Rymättylä 
Tilaa pitävät auki rymättyläläisten seurojen 
vapaaehtoiset aikuiset. 
Nuokkari on avoinna 12–17-vuotiaille 

• pe klo 19–22, lisätietoja Katri Hirvi 

+358 45 1280810 ja Veera Lehtinen 

puh. +358 40 0668606 

• joka toinen la klo 19–22, lisätietoja 

Satu Laine puh. +358 40 7616601 

Nuorisotilalla voit pelata biljardia, Xbox Onea 
ja lautapelejä. Voit myös hengailla kavereiden 
kanssa ja jutustella ohjaajien kanssa. 
Livonsaari 
Nuokkari sijaitsee Livonsaaren seurantalolla, 
osoitteessa Velkuantie 987, Livonsaari. 
Nuorisoiltoihin ovat tervetulleita nuoret 5. 
luokkalaisista 19-vuotiaisiin asti. Nuorisoillat 
ovat pääsääntöisesti Livonsaaren 
seurantalolla Nuokkarissa. Valvojana toimii 
Nina-Beata Granqvist. Nuorisoilloilla on oma 
Whatsapp-ryhmä, jossa kerrotaan 
erikoistapahtumista. Iltoihin voit saapua oman 
aikataulun mukaan, valvojan ollessa paikalla. 
Pääsääntöisti nuokkari on auki: 

• perjantaisin 16.00–20.00 

• lauantaisin 16.00–20.00 

 

 
Naantali  
Monnarin kaveri-illat jatkuu! Monnarin 
avoimet illat ja yökahvila ovat kaveri-iltoja, 
joihin ilmoittaudutaan etukäteen. Nuokkari-
illat on rajattu 1,5 h / henkilö tai kaveriporukka 
/ ilta. Voit ilmoittaa pelkästään itsesi tai 
kaveriporukan max 8 henkilöä. Monnari löytyy 
osoitteesta Ripikatu 6, 21110 Naantali. 

Monnari on normaaliaikoina avoinna 
seuraavasti: 
7. lk–17-vuotiaille 

• maanantaina klo 17–21 

• tiistaina klo 17–21  

• sunnuntaina klo 16–21 

• Yökahvila perjantaina klo 18–23 

3.–6.-luokkalaisille 

• tiistaina klo 14–17 

Monnarilla voit pelata mm. biljardia, pingistä, 
pleikka 4:sta ja lautapelejä. Voit myös 
hengailla kavereiden kanssa ja jutustella 
nuorisotyöntekijöiden kanssa.  
 
Koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseen liittyvät toimet vaikuttavat 
myös nuorisotalotoimintaan: 

• max. 10 henkilöä/tila 

• Turvaväli yli 2m 

• Käsi- ja yskimishygienia 

• Maskisuositus 

• Vain terveenä toimintaan 

Ajankohtaista tietoa nuorisopalveluilta: 
Seuraa somekanaviamme: #nuorinaantali 

• Facebook 

• Instagram 

• Snapchat 

• TikTok    

ja kaupungin verkkosivuilla 
www.naantali.fi/nuoriso -sivujamme 
Voit ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijöihin: 
sähköpostilla (etunimi.sukunimi@naantali.fi 
tai nuorisopalvelut@naantali.fi), tekstiviestillä 
ja WahtsApilla 
Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot:  

• Jari Kaulio, nuoriso-ohjaaja, puh. 044 

733 4635  

• Kaisa-Lena Rauharinne, nuoriso-

ohjaaja, puh. 050 339 0553 

• Reijo Mulari, tilavalvoja, puh. 044 733 

4601 

http://www.naantali.fi/nuoriso
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:nuorisopalvelut@naantali.fi
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• Riitta Lukkarinen, nuoriso-ohjaaja, 

puh. 044 533 4353 

• Salla Viita, erityisnuorisotyöntekijä, 

puh. 044 417 1379 

• Krista Lampolahti, 

koulunuorisotyöntekijä, puh. 040 660 

8608  

• Veera Päiviö, etsivä nuorisotyöntekijä, 

puh. 044 733 4611, 

etsivat@naantali.fi 

• Suvi Valtonen, etsivä 

nuorisotyöntekijä, puh. 040 481 4990, 

etsivat@naantali.fi 

 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10 
 
Toistaiseksi jumalanpalvelukset toimitetaan 
ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja striimataan 
seurakunnan facebook- sivulle 
www.facebook.com/MerimaskuSeurakunta. 
 
Kaikki kokoava kerhotoiminta on toistaiseksi 
keskeytetty. 
 
Seuraa ilmoitteluamme verkkosivulla sekä 
paikallislehdissä. 
 
Yhteisvastuukeräys 2021 
 
Tänä vuonna yhteisvastuuvaroja 
kohdennetaan ikäihmisten taloudelliseen 
auttamiseen yhdessä paikallisseurakunnan 
kanssa sekä kehitysmaissa erityisesti 
vanhuksiin ja perheisiin 
 
Keräykseen voi osallistua verkossa: 
www.yhteisvastuu.fi/merimasku tai MobilePay 
18172. 

MERIMASKU-SEURA 

 
 

Oletko koskaan miettinyt mitä kaikkea 
Merimaskusta löytyy? 
 
Merimasku-Seura ryhtyy järjestämään 
opastettuja kyläkävelyitä paikallis-

tuntemuksen lisäämiseksi. Kaikki ovat 
tervetulleita, olet Seuran jäsen tai et. 
 
 Sunnuntaina 28.3.2021 kävellään 
Kräkilänlenkki, jonka pituus on noin kolme 
kilometriä. 
 Lähtö klo 12 Merimaskun kirkon p-paikalta 
läheltä Fölin päätepysäkkiä. Tervetuloa 
lenkille kaikki - erityisesti uudet 
merimaskulaiset - kuulemaan samalla 
paikallishistoriaa metsä- ja peltoteitä kävellen. 
 
Reipasta mieltä ja omat eväät mukaan! 
Ja tietenkin muistamme turvavälit toistemme 
välillä.  
--- 
Oletko jo huomannut, että Kollolan historiasta 
kertova ”Järvensuun Kollola” kirjan voit lukea 
myös sähköisessä muodossa 
kotisivuillamme. 50 sivuinen kirja on edelleen 
myytävänä kovakantisena hintaan 5 €. 
Myös viimeisin ”Myötätuulta Merimaskussa” 
lehti löytyy jo kotisivuiltamme. 
 

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  
 

 
Merimaskun yhdistys järjestää perhekahvila- 
ja puistotoimintaa, sekä muita lapsiperheille 
suunnattuja tapahtumia Merimaskussa läpi 
vuoden! Perhekahvila- ja puistotoiminta on 
kaikille avointa ja maksutonta. Starttaamme 
aamuperhekahvila- ja puistotoiminnan taas 
tilanteen salliessa, mutta toistaiseksi toiminta 
on tauolla. Seuraa ilmoitteluamme 
Facebookissa! Sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään etänä Zoom-
palvelussa la 20.3.2021 klo 10 alkaen. Laita 
viestiä mll.merimasku@gmail.com, niin 
lähetämme liittymislinkin kokoukseen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat. Tervetuloa! Seuraa meitä 
Facebookissa ja pysyt ajan tasalla 
lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 
Merimasku 
 
 
 

mailto:etsivat@naantali.fi
mailto:etsivat@naantali.fi
http://www.yhteisvastuu.fi/merimasku%20tai%20MobilePay%2018172
http://www.yhteisvastuu.fi/merimasku%20tai%20MobilePay%2018172
http://www.merimasku.fi/
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MERIMASKUN AHTO             

 
Lasten liikuntaryhmät kevät 2021 
Pesisliikkari 3-6-vuotiaille Merimaskun 
koululla tiistaisin klo 17-17.45 
D-E-F-pesisjuniorit Merimaskun koululla 
tiistaisin klo 18-19.30 ja Suopellon koululla 
lauantaisin klo 17-18.30 
Ahto Ajax -jalkapallo (10-11 synt.) 
Merimaskun koululla maanantaisin klo 19-20 
Ahto Jalkapallokoulu (12-14 synt.) 
Merimaskun koululla keskiviikkoisin klo 17-18 
Lasten sähly (12-14 synt.) Merimaskun 
koululla torstaisin klo 17-18 
Lasten tanssiliikunta (4-7v.) Merimaskun 
maamiesseurantalolla torstaisin klo 18-18.45 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
nettisivuillamme. 
Korona- rajoituksilla on vaikutusta aikuisten 
toimintoihin ja niiden aloituksiin. Kevään 
aikuisten ryhmät ja ajankohtaiset tiedot 
korona- tilanteesta nettisivuillamme. 
  

 
 
Koulutukset/kurssit/tapahtumat ovat  
VAIN jäsenille eikä niistä peritä erillistä 
maksua  
(pl Kivakoirakansalainen-testi). Treenataan 
omalla koulutuskentällä Killaistentiellä, ellei 
muuta erikseen mainita. Jäsenmaksun 
oltava maksettu: 
 
Tilinumero: FI35 5710 5220 0838 27 
Saaja: Merimaskun koirakerho ry 
Summa: 30 € 
Viesti: jäsenmaksu 2021 / oma nimi 
Ilmoittautumiset 
mmkoirakerho@gmail.com. Kerrothan 
oman nimesi ja puhelinnumeron sekä koiran 
nimen, iän ja rodun. 
KEVÄTKOKOUS 
Ravintola Naapurissa tiistai 9.3. klo 18 
YHTEISLENKIT 
Lähtö Merimaskun pankilta.  
Lauantai 27.2. klo 13 ja Torstai 25.3. klo 
17.30 
MAKKARALENKKI 
Sunnuntai 21.3. klo 10-> 

Lähtö Rauduistentieltä. Omat eväät mukaan! 
SÄÄVARAUS 
PENTUKURSSI  
Torstait 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. ja 6.5. klo 18-
19 
RALLYTOKO 
Tiistait 13.4., 20.4., 27.4., 4.5. ja 11.5. klo 
18.30-19.30 
KIVAKOIRA-KOULUTUS JA TESTI (jo 
osaavammille koirille!) 
Sunnuntait 18.4., 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5. 
kello 18-19. 
KivaKoirakansalainen-testi 23.5. Testimasku 
5 e. 
VERIJÄLKI 
Merimaskun metsikössä 
Lauantai 29.5. jälkien teko ja Sunnuntai 30.5. 
jälkien ajo 
KEVÄTRIEHA (jos mahdollista järjestää) 
Lauantai 19.6. klo 11-14 
LISÄKSI tiedossa ainakin PK-TOTTIS sekä 
NÄYTTELYTREENIT. 
 

ELÄKELIITON RYMÄTTYLÄN 
YHDISTYS RY 

 
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 
 
Koronatilanteen vuoksi maanantaikerhot ovat 
edelleen pannassa. Jotta pysyisimme 
jatkossakin terveinä niin muistakaa 
käsienpesu ja maskin käyttö. 

Akkain käsityökerho klo 16 – 18 
Katavakodin askarteluhuoneessa. Kerho 
kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin. 
Suositellaan maskin käyttöä! 

Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö 
keskustasta. 

Muutama reissukin olis tiedossa jos korona 
suo!?! 
To 6.5. klo 19 musiikkinäytelmä Unto 
Mononen teatteri Provinssissa, Salo. Matkan 
hinta on 38 euroa sisältäen lipun ja kuljetuk-
sen. Ilmoittautuminen 20.4. mennessä. 

Ja todella ennakkotietona 
Ke 7.7. klo 14 musiikkiteatteri ”Elämältä 
kaiken sain” Pepe Willbergin sävelin 
Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa. 
Matkan hinta on 59 euroa ja se sisältää lipun 
ja lounaan ennen näytöstä. 
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La 2.10. klo 14 Taipaleenjoki ooppera Turun 
konserttisalilla. Matkan hinta on 69 euroa. 
Hintaa sisältyy lippu ja kuljetus. 
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 
nettisivuilta, vanhusneuvosto. 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 
Yhteystiedot 
Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin 
puh: 044 354 7754 
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 
kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen 
piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 
 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

Merimaskun lähikirjasto ja 
palvelupisteIskolantie 9, 21160 Merimasku 
Puh. 02 4345 545 
kirjasto.merimasku@naantali.fi  
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto 

Aukioloajat:                                      
maanantai, torstai 13-19                          
tiistai, keskiviikko, perjantai 9-15   
arkipyhäaatot 10-15 

Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 
seuraavan kerran tiistaina 30.3. klo 19-20 (jos 
epidemiatilanne sallii).  

Lukupiirin vieraaksi on kutsuttu dekkaristi Jari 
Salonen, jonka kuudes kirja ”Ristilukki” on 
juuri ilmestynyt.  

Kirjoja varataan kirjastoon lukupiiriläisten 
lainattavaksi. Lukupiirin facebook-sivuilla 
tiedotetaan, kun kirjoja on saatavissa.  

Lukupiirin vetäjänä toimii merimaskulainen 
tietokirjailija Anne Pentti. 
 
 
 
 
 

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. 
 

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   

2/2021:  2.4. 29.4. 

3/2021 6.8. 2.9. 

4/2021 29.10. 25.11. 

 
 

Huhtikuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.3.2021 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 185 3752  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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