Joulukuu 2021

Itsenäisyyden puistossa
Mannerheiminkadulla voi tutustua
jouluseimeen sekä museossa joulunäyttelyyn
(huom. museoon ei ole esteetöntä kulkua).
Jouluglögit tarjoaa Naantalin museo ja
liikuntapalvelut.
Seniorikortti +65
Seniorikortti +65 –toimintoihin voi tutustua
osoitteessa naantali.fi/seniorikortti sekä
joulukuussa kotitalouksiin jaettavassa Nastalehdessä.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Maija Puolakanaho

LAPSET JA NUORET

puh 0400 638 398

Lasten ja nuorten vuoden 2022
harrastustoiminnat käynnistyvät viikolla 3.
Ilmoittautuminen toimintoihin alkaa
1.12.2021.

Etunimi.sukunimi@naantali.fi
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi

Kaikki toiminnat löytyvät osoitteesta
naantali.fi/sunharrastus. Päivitämme sivulle
ajankohtaiset tiedot niin kouluilla tapahtuvista
kuin muistakin toiminnoista säännöllisesti.

Kuntolista-arvonta
Kuntolista-arvonnassa ovat voittaneet
seuraavat henkilöt: Sari Ilmalahti, Helli
Saarinen, Jarmo Laivo, Maire Sainio, Pirjo
Liitola, Christer Nylund, Jukka Saarinen,
Irmeli Heino, Helena Sillanpää, Tuula
Heinonen, Katja Sibelius, Maija Heino, Pirjo
Nummelin, Taina Heinonen, Tarja Laustola.
Voitot voi hakea Rymättylän asiointipisteestä.

Kouluilla tapahtuvat toiminnat ovat
pääsääntöisesti viikoilla 3–20 (ei koulujen
loma-aikoina eikä arkipyhinä). Poikkeukset
ajankohdista on mainittu kyseisen toiminnan
kohdalla. Suurin osa toiminnoista on
maksuttomia, maksullisuus on mainittu
kyseisen toiminnan kohdalla.

Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan
Maksuttomia kuljetuksia ajetaan Raision
Ulpukkaan maanantaisin 13.12.2021 asti.
Vuoden 2022 kuljetukset alkavat ma 10.1.
alkaen. Linja-auton aikataulut löytyvät
verkkosivuilta liikkuvanaantali.fi
Ikäihmisten jouluglögit to 9.12.2021
Poikkea aamu-ulkoillulla hakemaan
joulutunnelmaa Naantalin museolta ja
nauttimaan kuppi kuumaa glögiä. Ulkona
Hiilolan pihapiirissä, Katinhäntä 1, on tarjolla
glögiä kello 10.00–12.00. Lisäksi
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•

Joululomalla tapahtuu
Maanantaina 3.1. Jäädisko
Koko perheen jäädisko Kuparivuorihallissa
klo 12.00–13.45. Luvassa on musaa,
diskovaloja ja kisoja. Jäällä mukana myös
soveltavan liikunnan ohjaaja liikuttamassa
erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Joululoman avoimet palloiluvuorot
Maijamäen liikuntahallilla. Vuorot
löytyvät naantali.fi/loma

SOVELTAVA LIIKUNTA
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten
liikuntaa. Kevään 2022 toimintoja päivitetään
nettisivuille naantali.fi/soveltavaliikunta
loppuvuoden aikana. Ilmoittautuminen
ryhmiin 1.12.21 alkaen, toiminnon
aloitusajan-kohdasta riippuen.
Lisätietoa soveltavan liikunnan ryhmistä
verkkosivuilta naantali.fi/soveltavaliikunta tai
soveltavan liikunnan ohjaajalta
marika.lineri@naantali.fi, p. 040 6837454.

Ilmoittautumiset jäädiskoon osoitteessa
naantali.fi/loma. Tapahtumaan otetaan max
70 osallistujaa.
Tiistaina 4.1. Lasketteluretki Himokselle
Lähtö Rymättylän linja-autotalleilta klo 7.30,
Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin
keskustan päätepysäkiltä klo 8.00. Paluu noin
klo 21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli
20-vuotiaan seurassa. Ilmoittautumiset
osoitteessa naantali.fi/loma. Hinta sis.
kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen. Hinnat
naantalilaisille: 45 € yli 11-v., 35 € 7–11-v. ja
alle 6-v. 12 €.

Liikkuva Naantali
• Rohkea uudistaja
• Innostava suunnannäyttäjä
• Vastuullinen tekijä

Keskiviikkona 5.1. Ulkoilun elämyspäivä
Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–14.00.
Teljentien kentälle ja lähimaastoon tuodaan
erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, jotka kutsuvat
seikkailuun. Koululaisten ja perheiden
tapahtumassa on uusia ja perinteisiä
pihapelejä, jotka valikoituvat vallitsevan sään
mukaan. Tapahtumaan on myös pystytetty
nuotio omien eväiden grillausta varten.
Päivässä mukana myös soveltavan liikunnan
ohjaaja liikuttamassa erityistä tukea
tarvitsevia lapsia ja nuoria. Pukeudu sään
mukaisesti ja pakkaa eväät mukaasi.
Ilmoittaudu elämyspäivään osoitteessa
naantali.fi/loma. Max 70 osallistujaa.
Muista myös
• Yleiset luistelu- ja mailavuorot
Kuparivuoren jäähalleilla. Lisävuorot
löytyvät liikkuvanaantali.fiverkkosivuilta sekä hallien
ilmoitustauluilta!
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14.12. on Perhekerhon joulukirkko jonka
jälkeen pieni joulujuhla seurakuntakodilla.
Perhekerho jatkuu joulutauon jälkeen
18.1.2022

Merimaskun seurakunta
Perjantai 24.12. klo 16- 16:20. Jouluaaton
lyhyt hartaus perheille.

Keskiviikko 1.12. klo 17 Avoin rukouspiiri.
Rukouspiiri kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko, rukouksessa
kannamme Herralle omia ja toistemme
kuormia.

Lauantai 25.12. 7 Jouluaamun
jumalanpalvelus.
Sunnuntai 26.12. klo 18 Tapaninpäivän
messu.

Torstai 2.12. klo 13 Käsityöpiiri
Kahvin ja juttuseuran lomassa neulotaan
tilkkupeittoja lahjoitettavaksi
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.
Tervetuloa vanhat ja uudet!

Lauantai 1.1. klo 18 Uudenvuodenpäivän
iltakirkko.
Sunnuntai 2.1. klo 10 messu.

Maanantaina 13.12. klo 12.30 Naantalin
vanhustentuen ja seurakunnan yhteinen
joulujuhla.

Torstai 6.1. klo 18 Loppiaisen iltakirkko.
Joulun ajan musiikkia

Yhteystietoja
kirkkoherra Markku Ahlstrand p. 040 130
8391
kirkolliset toimitukset Rauno Vesti p. 040 130
8396
diakoni Katja Zidbeck p. 040 130 8392
kirkkoherranvirasto p. 02 436 9654
(toistaiseksi ma klo 15-17 ja ke 9-12).
Kiinteistöt ja hautausmaat
(seurakuntayhtymä) seurakuntamestari Raija
Mäki-Mantila p. 040 130 8372

Lasten kauneimmat joululaulut (kirkossa)
sunnuntai 12.12. klo 14
Kauneimmat joululaulut (kirkossa) sunnuntai
19.12. klo 18
Joulukuun muut Jumalanpalvelukset
Sunnuntai 5.12. klo 10 messu.
Maanantai 6.12. klo 10
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja
seppelten lasku.
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelen lasku
sankarihaudalle, Karjalaan jääneiden
muistomerkille ja veteraanikivelle. Tämän
jälkeen kahvitilaisuus ja pieni itsenäisyysjuhla
seurakuntakodilla.

Merimaskun seurakunta liittyy Turun
alueelliseen keskusrekisteriin 2022 alusta.
Mm. virkatodistukset ja sukuselvitykset
laaditaan siis vuoden alusta siellä. Muutos
vaikuttaa viraston palveluaikoihin. Näistä
muutoksista enemmän tammikuun
tiedotteessa.
Tapahtumakalenteri:
www.merimaskunseurakunta.fi

Sunnuntai 12.12. klo 10 sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 19.12. klo 10 messu.
Seurakuntakodilla (Kukolaistentie 36)
Perhekahvila (maanantaisin klo 13.30-15.30)
on joulutauolla ja jatkuu 17.1.2021.
Perhekerho tiistaina 7.12. ja 14.12 klo 10.
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Merimaskun Omakotiyhdistys ry

Omakotitalkkari – apua asumiseen

Merimasku-Seura ry kiittää kuluneesta
vuodesta 2021!

Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä,
Merimaskussa ja Naantalissa.

Vuosi oli taas hieman erikoinen, mutta
muistoihimme jäi monta hauskaa ja
toimeliasta tapahtumaa yhdessä tehden.

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

Toivotamme kaikille tunnelmallista joulun
aikaa ja onnellista tulevaa vuotta 2022!

yhdistyksemme jäsen, apuun tulee
omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi
mukaan,

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi

pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym.
kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain
ulkotöitä!)
Koronaepidemian aikana tarjoamme
talkkarin toimesta myös asiointipalvelua
kauppa ym. tarpeisiin.

MLL Merimasku

Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin.
Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä!

"Merimaskun MLL järjestää kaikkea kivaa
tekemistä merimaskulaisille lapsipeheille.
Joulukuussa tulossa Pop up -perhekahvila,
jossa mukavaa yhteistä tekemistä mm.
jouluaskarteluiden merkeissä.

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.

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

Lisätietoja: Merimaskun Omakotiyhdistys:
Seppo Ansamaa 0400 522974
www.omakotiliitto.fi/merimasku
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Pianonsoitto B 112206
Ke 12.1.–6.4.2022 klo 15–20 Merimaskun
koulu, luokka 116/Jaala. Kurssimaksu 160 €.
Tiina Lustig, musiikkipedagogi (AMK)

TAATTISTEN TILA
Koverintie 23, Merimasku
Joulumyyjäiset Taattisten tilalla 12.12. klo
11-15. Luvassa päivän aikana joulupukki ja
joulupuuroa perinteisten myyjäispöytien
lisäksi. Tervetuloa!

LIIKUNTA JA JOOGA
Pilates-Jooga-ThaiChi B 830018
To 13.1.–7.4. klo 18.00–19.30 Merimaskun
koulu, liikuntasali. Kurssimaksu 38 €.
Katarina Hemling, liikunnanohjaaja
Pilatesta, joogaa ja ThaiChitä yhdistelevä
kurssi, jolla kehoosi lisää liikkuvuutta, voimaa
ja notkeutta. Jokaisella kerralla kehoa ja
mieltä lataava loppurentoutus.
Luontojooga 830130
Ke 20.4.–25.5.2022 klo 19–20.30
Merimaskun maamiesseurantalo.
Kurssimaksu 25 €
Janette Karsikas, joogaohjaaja
Tervetuloa lempeän joogaharjoituksen pariin
luonnon keskelle. Annamme luonnon ja
joogaliikkeiden rentouttaa, vahvistaa ja hoitaa
meitä. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta
joogasta. Sopii miehille ja naisille. Ota
mukaasi jumppa-alusta tai retki/makuualusta, lämmin sään mukainen
vaatetus, filtti/huopa. Sateen sattuessa
joogaamme sisällä.

NAANTALIN OPISTO
NAANTALIN OPISTON KURSSIT
MERIMASKUSSA KEVÄÄLLÄ 2022
SOITINOPETUS
Soitinopetukseen otetaan kouluikäisiä lapsia
ja nuoria sekä aikuisia. Myös aikuisena voi
soittoharrastuksen aloittaa aivan alkeista.
Opetus on yksilöopetusta 30 min./oppilas,
yhteensä 12 kertaa. Oppitunteja ei korvata
oppilaan poissaolojen johdosta. Jos oppitunti
peruuntuu opettajan ilmoittamasta syystä,
opetuskerta korvataan yhteisesti sovittuna
ajankohtana. Ilmoittautumisen jälkeen
opettaja sopii soittoajat.

IDEASTA KURSSIKSI
Mitä sinä haluaisit oppia tai harrastaa?
Olisitko kiinnostunut tuntiopettajan työstä
Naantalin opistossa?

Kitaransoitto B 112104
Pe 14.1.–9.4. klo 15–20 Merimaskun koulu,
luokka 116/Jaala. Kurssimaksu 160 €.
Kai Tuominen, muusikko
Opetukseen sisältyy sointu- ja melodiasoiton
perusteet ja haluttaessa myös klassisen
kitaransoiton opetusta. Oma kitara mukaan.
Nuottikirjat yms. opetusmateriaali katsotaan
tilanteen mukaan.

Ota yhteyttä rehtori Erja Launiala puh. 044
5334 371 ja suunnittelijaopettaja (taide- ja
taitoaineet) Jenny Verta tavoitettavissa
puhelimitse perjantaisin klo 9-15 puh. 040
3594 865 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi@naantali.fi
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TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry

Opiston kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon
sähköisesti 1.1. klo 9 alkaen osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/naantali Sivulta löydät
kaikki opiston kurssit, ilmoittautumis- ja
perumisohjeet sekä mahdolliset
maksualennukset. Puhelinilmoittautumisia
otamme vastaan 10.1. alkaen puh. 044 7334
651. Opiston toimisto on suljettu 3.12. ja
24.12.-9.1.

Maanantaikerho seurakuntakodilla 15.11. klo
13, jonka yhteydessä pidetään syyskokous.
Äijäkerho seurakuntakodilla ke 17.11.
HUOM! klo 13.
Jumppa keskiviikkoisin klo 16:00 – 17:00
koulun liikuntasalissa.
Sauvakävelyt maanantaisin lähtö klo 10
torilta
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin
nettisivuilta, vanhusneuvosto.

Kuvataidekoulun ryhmät jatkavat joulutauon
jälkeen opetusohjelman mukaisesti viikolta 2.
Keväälle Merimaskuun voidaan ottaa uusia
oppilaita 8-12-vuotiaiden ryhmään. Kysy lisää
suunnittelijaopettaja Jenny Verta puh. 040
3594 865, tavoitettavissa perjantaisin klo 9-12
tai sähköpostilla jenny.verta@naantali.fi.

Hautausmaan haravointitalkoot to 04.11.
klo 9 alkaen, omat välineet mukaan.
Seurakunta tarjoaa talkoorokan.
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.
041 5468 246, s-posti:
marjavehmanen@gmail.com

Koulun talvilomaviikolle on tulossa
alakouluikäisille taidepajaa toimintaa.
Tiedotamme niistä helmikuun Nastassa.

Yhteystiedot
Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin

Kiitos kuluneesta vuodesta ja mukavaa
joulun aikaa.

puh: 044 354 7754
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com
kotisivut: www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen
piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä
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Rymättylän vpk

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS

Lauantaina 18.12.2021 Rymättylän vpk
järjestää perinteiset Joulumarkkinat
Rymättylän VPKn talolla osoitteessa
Maskulaisentie 2.

12.12.2021 klo.13.00 Livonsaaren
Seurantalolla koko perheen joulujuhla
Juhlassa tarjolla kaikkia Joulun herkkuja
kuten riisipuuroa, sekähedelmäsoppaa,
glögiä, kahvia, torttuja ja pipareita.

Myynnissä kuusia, joulukukkia, jouluisia
herkkuja ja käsitöitä. Tunnelmaa luo jouluinen
musiikki, glögin ja joulutortun tuoksu sekä
mukava yhdessä oleminen. Paikalla Buffetti

Tutta Carpelan leikittää ja laulattaa niin lapsia
kuin aikuisiakin.
Joulupukkin saattaa piipahtaa jos kiireiltään
ehtii.

Ilmoittaudu tapahtumaan myyjäksi ja tule
myymään käsitöitä, jouluherkkuja, kukkia tai
mitä sinulla sitten onki valmistettuna
pukinkonttiin.
Paikkamaksu 15€/pöytä (halk. 1m tai
70x110cm)
Ilmoittautuminen viimeistään 12.12.
Ilmoittautumiset viestillä numeroon 040-715
6069/Nina Päivölä

Huom! Vapaaehtoinen puuromaksu.
Tervetuloa !
16.12.2021 klo.19.00 Seurantalolla
Joulukonsertti: Sydämen Joulu
Konsertissa esiintyvät Janiina Lehtonen, Ville
Mäkimattila ja Jussi Lammela

Viestistä tulisi käydä ilmi montako pöytää,
myyjän nimi, myytävät tuotteet ja puh nro

Liput maksavat 20€ johon sisältyy väliaika
torttukahvit

Mikäli myyjäiset peruuntuu Korona tilanteen
tai vähäisten myyjien vuoksi saat siitä
tekstiviestin ilmoittamaasi puhelin numeroon

Sitovat lippuvaraukset 12.12 mennessä
Leenalta puh. 0400527657 Tilaisuudet
järjestämme sen hetkisen koronatilanteen
ohjeistuksen mukaan. Tilaisuuksissa tulemme
vaatimaan jokaiselta yli 15 vuotiailta
koronapassia paperista-tai
mobiiliversiota.Näin saamme juhlia
turvallisesti.
Tervetuloa!
19.12.2021 klo.17.00 Seurantalolla
Kauneimmat Joululaulut
Glögi ja pipari tarjoilua
Tervetuloa!
Järjestäjänä seurakunta
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Merimaskun kirjasto ja palvelupiste

NASTA – Naantalin kaupungin

Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste

tiedotuslehti

Iskolantie 9, 21160 Merimasku

Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouksiin

Puh. 02 4345 545

4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin oma
tiedotuslehti, johon kootaan myös
ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivujen
tapahtumakalenteriin päivitetään lisäksi
jatkuvasti tulevia tapahtumia:
www.naantali.fi/tapahtumat

sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto
Aukioloajat

NASTA
2022

Aineistopvm

Ilmestymisaika

1/2022

7.1.

3.2.

2/2022

1.4.

28.4.

Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali

3/2022

5.8.

1.9.

Puhelinvaihde 02 4345 111

4/2022

28.10.

24.11.

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

Naantalin kaupungin yhteystiedot

etunimi.sukunimi@naantali
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä.

Tammikuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.12.2021
sähköpostin liitteenä

Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin asiakaspalveluun p. 0200-710 000 (pvm/mpm)

Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi

tai asiakaspalvelu@posti.fi (nimi,
yhteystiedot, päivämäärät)

puh: 040 4823507

Hyvää joulua merimaskulaiset!
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