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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

Liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 

puh 0400 638 398 
 

HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN  
 

“Kaikki pyörät pyörimään”  
 

Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 

juhannukseen (1.5.–27.6.2021). Haastepyöräilyn 
tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja 
kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, 

vapaa-aika, koulu- tai 
työmatkapyöräily). Pyöräilemällä voit kerätä 

kilometrejä Naantalin kaupungin yhteispottiin!  
   

Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen:  

• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, 
sähköpyörällä, tandempyörällä ja kickbikellä  

• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja suoritus 
merkitään kilometreinä  

> Lataa HP –mobiilisovellus 

sovelluskaupasta (Google Play/App Store  

• Lisäksi haastepyöräilylaatikkokirjaus 

kirjausvihkoihin tai haastepyöräilykorttiin 
(kortin saat asiointipisteestä)  

• kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista 

pyöräilyä  

• Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden 
kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja.   

 
Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:  

 
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli  

 
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja ja 
palvelupiste  

 
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 

(lato), Poikko (Rymättyläntie 

ja Ruokonraumantie risteys), Kurala 
(Ylttistentien ja Kuralan rantatien risteys), vanha 

vesilaitos (Taipaleentie 11), Kärysniementien ja 
Kankareentien risteys (lato), Heinäinen 

(Peltolantien ja Heinäistentien risteys), Salonkylä 
(Kinttalanrauman sillanluona), Salonkylän ja 

Tammihaantien risteys, Airismaa (Maanpäätie ja 
Luotojentien risteys), Aasla (Luotojentie 859) 
ja Kuivainen.  

 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin 

liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi  
 

KOULUIKÄISET 
  
UUTTA TOIMINTAA!  

Toimittajaklubi verkossa 4.-luokkalaisista 
lukiolaisiin 30.3-18.5.   

Teams-tapaamisia on 8 tiistaisin klo 15.30-16.45.  
 Tule mukaan toimittajaklubiin 
tekemään juttuja liikuntaharrastuksista 

Naantalissa! Haluaisitko kirjoittaa uutisen, 
mielipidekirjoituksen tai vinkkijutun 

esimerkiksi liikuntaharrastuksestasi, välitunnin 
suosikkipelistä tai lähipuistosi erikoisuudesta? 

Opit yhdessä muiden kanssa, mistä aiheita löytyy 
ja miten juttu syntyy. Jokainen klubilainen 
kirjoittaa oman juttunsa, joka julkaistaan Nuorten 

vapaa-ajantoiminnan nettisivuilla ja 
somessa. Klubia vetää freelance-kirjoittaja, 

kuvittaja ja ohjaaja FM 
Mirkka Mattheiszen. Toiminta on maksutonta. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi  

Aikuisille liikunnallinen kevät 

Toiminnassa huomioitava mahdolliset 

koronarajoitukset. Katso ajankohtaiset tiedot 

rajoituksista naantali.fi 

Toripuistossa jumppaa non-stop 
Koronarajoitteiden jatkuessa on mahdollisuus 

käydä ulkoilemassa Toripuistossa, Käsityöläiskatu 
2. Kaupungintalon ikkunassa on iso näyttö, jossa 

pyörii non-stop eli taukoamatta 
sauvajumppavideo. Voit tehdä jumppaa oman 

aikataulun mukaisesti ulkona 24/7.  

Liikuntavideot QR- koodien takana 

QR-koodeja on sijoitettu kahdeksaan eri paikkaan 
Naantalin alueella, kolmella eri teemalla. 

Maijamäestä ja Kuparivuorelta koodien takaa 
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löytyvät parkour- videot. Merimaskun, Ruonan ja 
Kirkkopuiston koodit johdattavat astetta 

vaativampaan leikkipuistojumppaan, jossa 
hyödynnetään mm. keinua kun taas Suopellon, 

Rymättylän ja Tammiston koodeja skannaamalla 
löytyvät vinkit jumppaan, jossa lähes kaikkiin 

liikkeisiin löytyy myös kevennetty versio. 

QR-koodien tarkemmat sijainnit: 

• Maijamäen koulun lähiliikuntapaikka, 

Kristofferinkatu 1 (koodi: juoksuradan 
kaarteessa olevan vesivanerilaation 
viereisessä tolpassa) 

• Kuparivuoren urheilukenttä, 
Kuparivuorentie 1 (koodi: yläkioskin 

terassitolppa katsomon yllä) 

• Merimaskun koulun leikkialue, Iskolantie 9 
(koodi: aidassa puiston infokyltin 

vieressä) 

• Kirkkopuiston leikkialue, Abbedissankatu 
2 (koodi: puiston infokyltissä) 

• Ruona, Lintulankujan leikkialue, 
Lintulankuja 3 (koodi: puiston infokyltissä) 

• Suopellon koulun lähiliikuntapaikka, 
Rimpikuja 4 (koodi: pienkentän edessä 
olevan vanerialaation viereinen 

valotolppa) 

• Rymättylän koulu , Piimätie 1 (koodi: 

koulun pääoven katostolppa) 

• Tammiston leikkialue, Kruunutilankatu 1a 

(koodi: puiston infokyltissä) 

Lue lisää QR-koodin latausohjeesta 

naantali.fi/aikuistenliikunta 

Keskiaikakävelyt huhtikuussa 
Tule kävelyreitille, jossa aika ajoin sukelletaan 
keskiaikaisten naantalilaisten 

elämään. Ulkoilun lomassa kuulemme eri 
yhteiskuntaluokkiin kuuluvien ihmisten elämän 

ääniä ja saamme tietoa keskiajan kaupungista. 
Lähtöpaikka on Naantalin Humpin pääovelta, 
Mannerheiminkatu 21. Keskiaikakävelyt 

järjestetään kolmen kerran jatkumona 
maanantaisin 12.-26.4.  kello 12.00 (kesto n. 1h). 

Kävelymatkaa kertyy noin 2 kilometriä. 
Tapaamiset aloitetaan pienimuotoisella alku- ja 

loppu verryttelyllä. Yhteistyössä liikuntapalvelut, 

Naantalin museo ja Naantalin oppaat.  

Ilmoittaudu mukaan naantali.fi/aikuistenliikunta 

Porrasharjoittelu opastusta 

• Ruonan portailla opastusta 
porrasharjoitteluun 8.4. kello 11.00-12.00, 

• Ruonan portailla ma 26.4. kello 18.00-
19.00. 

• Merimaskun portailla opastusta 
porrasharjoitteluun ti 6.4. kello 11.15 ja 
18.00 

• Merimaskun portailla 13.4. kello 11.15 ja 

18.00. 

Ilmoittaudu mukaan naantali.fi/aikuistenliikunta 

SOVELTAVA LIIKUNTA  

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  
 

AIKUISET  
Toiminnassa huomioitavaa mahdolliset 

koronarajoitukset. Ajankohtaiset tiedot 
rajoituksista naantali.fi.  

  
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi aikuisille   
Aika: 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. Ilmoittaudu Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa.  

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.  
  

Soveltavan liikunnan treffit   
Aika: Tiistai 20.4. klo 16.15–17.00 Kesti-
Maariassa (Maariankatu 2) tai lähiympäristössä. 

Paikka ilmoitetaan etukäteen.  
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi  

Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 

omaishoidettaville ja -hoitajille.  

 
 

 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 

JUMALANPALVELUKSET 
järjestetään toistaiseksi kirkossa joka sunnuntai 

klo 10, ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja 
striimataan seurakunnan Facebook-sivulle: 
www.facebook.com/MerimaskuSeurakunta. 

Pääsiäisen jumalanpalvelukset toimitetaan ilman 
läsnä olevaa seurakuntaa ja striimataan 

seurakunnan Facebook-sivulle: 
www.facebook.com/MerimaskuSeurakunta. 
Kiiratorstaina seurakunnan oma striimaus 

Pitkäperjantaina Naantalin seurakuntien 
yhteisstriimaus klo 10 

Pääsiäispäivänä seurakunnan oma striimaus 
Toinen pääsiäispäivä Naantalin seurakuntien 

yhteisstriimaus klo 10 
 
Kerhot ja piirit 

Aikuisten Kokoava toiminta on tauolla. Jatkamme 
korona-rajoitusten salliessa. 

Lapsityö 
Maanantain Perhekahvila ja tiistain Avoin 

perhekerho ovat tauolla. Jatkamme korona-
rajoitusten salliessa. 
Yhteisvastuukeräys on meneillään, voit osallistua 

keräykseen lahjoitussivullamme: 
www.yhteisvastuu.fi/merimasku sekä MobilePay 

18172. 
Seuraa ilmoitteluamme paikallislehdissä, 

verkkosivuillamme sekä somessa. 
HUNKERIN LEIRI. 
Merimaskun seurakunnan varhaisnuorten 

kesäleiri 
järjestetään Hunkerin saaressa ke.14.7-su.18.7. 

Mikäli pandemiarajoitukset järjestämisen sallii. 
Leiri on tarkoitettu Merimaskun alueella asuville 
ala-aste ikäisille lapsille. Leirille voi ilmoittautua 

toukokuun aikana 1.5-31.5. Lisätietoa Hunkerin 
Facebook sivuilta tai 050 3507554 Markus 

Helenius. 

 
MLL Merimaskun yhdistys järjestää 
perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä muita 

lapsiperheille suunnattuja tapahtumia 
Merimaskussa läpi vuoden! 

 
Perhekahvila- ja puistotoiminta on kaikille avointa 

ja maksutonta.  
Mukana on lapsia vauvoista eskari-ikäisiin. Lapset 
saavat leikkiseuraa ja aikuiset juttuseuraa muista 

samassa elämäntilanteessa olevista. Tervetuloa 
niin uudet, kuin vanhatkin kävijät. 

 
Starttaamme aamuperhekahvila- ja 
puistotoiminnan taas tilanteen salliessa.  

Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa! 
Löydät meidät haulla MLL Merimasku. 

 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 

 
Merimaskun Omakotiyhdistys ry:n 

sääntömääräinen 
  

KEVÄTKOKOUS 
Tiistaina 13.4.2021 klo 18.00 

Ravintola Naapuri 
 

Kokouksessa esillä sääntömääräiset ja muut esille 

tulevat asiat. 
Kokous pidetään etäkokouksena. 

Kokoukseen osallistumisesta tulee ilmoittautua 
ennakkoon 30.3. mennessä, 
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sihteeri Anja Virtaselle. Sähköpostilla 
anja.virtanen15@gmail.com tai 

puh. 0440150255. 
Hallitus  

 
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 
 

 
 

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. 
Kesän ohjelma ja mm. Kollolan kesän tapahtumat 

ovat koronatilanteesta johtuen vielä avoimia. 
 

 Kesäteatterin ”Hölmöläiset” näytäntö on päätetty 
siirtää vuoteen 2022. 

 
 Kollolaa ja sen ympäristöä hoidetaan kuten 
aikaisemmin, tervetuloa talkoisiin, joista 

ilmoitamme kotisivuilla ja Facebook sivuillamme. 
Myös kesän näyttely ja joku teemailtakin on 

tarkoitus järjestää. Ja tietenkin syysretki johonkin 
mielenkiintoiseen paikkaan, mikäli tilanne sallii. 

Kyläkävelyiden ja muisteluiltapäivien on myös 
tarkoitus jatkua. 
 

Uutena hankkeena Merimasku-Seuralla on 
Villivuoren luontopolun uudelleen avaaminen 

opasteineen ja tietotauluineen, myös 
parkkipaikkaa Koverintiellä on tarkoitus 

ajanmukaistaa. Mikäli tunnet mielenkiintoa 
luontopolun rakentamiseen ja haluat antaa 

panoksesi tavalla tai toisella hankkeelle, ota 
yhteyttä hallituksen jäseniin. 

 
Hyvää Pääsiäisen aikaa! 

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  

 

MERIMASKUN AHTO 

 

Merimaskun Ahto ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään to 15.4. klo 18.00. 
Mahdollisten korona- rajoituksien vuoksi, 

pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen 
etukäteen merimaskunahto@gmail.com. 

Tervetuloa! 
 

Seuran harrastustoiminta on käynnissä niiltä osin, 
mitä korona-rajoitukset sallivat. Ajantasaiset tiedot 
toiminnasta löytyvät nettisivuiltamme. 

 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

 
AUKIOLOAJAT 

ma ja to 13-19 
ti, ke ja pe 9-15                                       

Pääsiäisen poikkeavat aukiolot:                   
To 1.4. klo 10-15                   

Pe 2.4. suljettu                                
Ma 5.4. suljettu 
 

Epidemiatilanne saattaa vaikuttaa kirjaston 
palveluihin. 

 
puh. 02 4345 545, 044 733 4683 

e-mail kirjasto.merimasku@naantali.fi  
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto 
 

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: 
2/2021: Aineistopäivä 2.4., jakelu 29.4. 

3/2021: Aineistopäivä 6.8., jakelu 2.9. 
4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 

Toukokuun tiedotteen aineisto tulee toimittaa 
viimeistään 15.4.2021 

 sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

mailto:anja.virtanen15@gmail.com
http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
http://www.merimasku.fi/
mailto:merimaskunahto@gmail.com
mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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