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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 

KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN 
MAISEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA 
REITIN VARRELTA   
 
Naantali askel askeleelta- 
kävelykampanja jatkuu 15.8. saakka. Voit 
kerätä kilometrejä kävellen tai juosten. 
Liikunta voi olla kuntoliikuntaa tai arki- ja 
hyötyliikuntaa. Kerätyt kilometrit ilmoitetaan 
palauttamalla tulostettava kortti johonkin 
kaupungin asiointipisteeseen tai sähköisesti 
Lyytin kautta.   
Ota kuvia tai videoita reittisi varrelta Naantalin 
maisemista. Postaa kuvasi Facebookiin tai 
Instagramiin. Käytä postauksissa hashtageja: 
#kävelykampanja 
#naantaliaskelaskeleelta. Paras kuva tai 
video sekä eniten kilometrejä keränneet 
palkitaan. Muutamia palkintoja arvotaan myös 
kaikkien osallistujien kesken.  
Kampanjan tiedot, tulostettava kilometrikortti 
sekä km-ilmoittamislinkki löytyvät 
verkkosivuilta, liikkuvanaantali.fi.  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin 18.8. alkaen klo 15.00–16.00 
Merimaskun koulun liikuntasalissa, Iskolantie 
9. Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
Aikuisten liikuntaryhmät ja tapahtumat 
Aikuisten syyskausi alkaa elokuun aikana. 
Lisäinfo naantali.fi/aikuistenliikunta sekä 
seuraavassa saaristotiedotteessa. 
 

LAPSET JA NUORET 
KESÄLOMA-AJAN TOIMINTA  
 
Keppari päiväleiri   
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa 
toteutettava kepparileiri 7-10-vuotiaille ti-
ke 3.-4.8. klo 9-16 Haijaisissa. Leirille voi 
osallistua myös erityislapset, joilla on 
sovellutusten tarve. Oma henkilökohtainen 
avustaja saa olla maksutta mukana, jos on 
tarvetta. Hinta naantalilaisille 40 € ja 
ulkopaikkakuntalaisille 60 €. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi 
 
Manga-sarjakuvakurssi  
Mangakurssi 10-15-vuotiaille to-pe 5.-
6.8. Maijamäen koulun kuvaamataidon 
luokassa klo 10-12. Tule tutustumaan 
mangan maailmaan. Ohjaajajna Essi 
Tamminen Turun Sarjakuvakerhosta. Hinta 
20 €, sisältää ohjauksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen 
toteutettava liikunnallinen päiväleiri ma-ti 9.-
10.8. klo 9-16 kouluikäisille. Toimintaa on 
Maijamäen liikuntahallilla, Lammasluodossa 
sekä Kuparivuorella. Hinta 40 € sis. 
ohjauksen, ruokailut ja vakuutuksen. Leirille 
voi osallistua myös lapset, joilla on 
erityistarpeita esim. vamman, sairauden tai 
aistiherkkyyden vuoksi. Max 30 
osallistujaa. Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
 
SYKSY 2021 
Syyskauden toiminnat alkavat viikolla 34.  
Lisätietoja toiminnoista syyskuun 
saaristotiedotteesta sekä sivulta 

http://www.lsnaantali.fi/
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www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika. 
Verkkosivulla myös linkki ilmoittautumisiin, 
joka aukeaa keskiviikkona 4.8. 
SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 
liikuntaa. Oma henkilökohtainen avustaja saa 
olla mukana maksutta toiminnoissa. Tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista sekä 
lisätietoa soveltavasta liikunnasta löydät 
verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
Ilmoittautuminen syksyn soveltavan liikunnan 
toimintoihin alkaa ke 4.8.21 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa, ellei toisin 
mainita.  
 
Lapset ja nuoret  
Lasten soveltava palloilu  
Alakouluikäisten palloiluryhmä kokoontuu 
pelailemaan tiistaisin 17.8.-14.12. klo 16-17 
Karvetin kentälle ja myöhemmin syksyllä 
urheilutalolle. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62). Toiminta on maksutonta, 
ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen 
lisäksi, vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa psyykkisesti vahvistamalla 
tunnetaitoa, itsetuntoa ja 
elämänhallintaa. Alkeiskurssi on suunnattu 
niille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet 
kaupungin järjestämälle kurssille. 
Kurssi järjestetään lauantaisin 14.8.-11.9. klo 
13.15-14.00 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 24130 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 
9962535. Avustajamaksu 7€/ ratsastaja / 
kerta, suoritetaan paikan päällä avustajalle.  
 
Kepparileiri  
Haijaisten toimintakeskuksessa. Päiväleiri 7-
10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-16. Leirit 
sisältävät ratsastustunteja, tutustumista 
keppihevosten maailmaan, leikkejä ja 
askartelua yhdessä. Leiri sopii myös erityistä 
tukea tarvitseville lapsille. Hinta 40€/henkilö.  
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     

Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa 
toteutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri ma-
ti 9.-10.8. klo 9-16. Leirille voivat osallistua 
voi myös erityistä tukea tarvitsevat lapset. 
Hinta 40€/ henkilö.  
 
Aikuiset  
Seniorifutis   
Tiistaisin 17.8.-30.11. klo 14.45-15.45 
Karvetin kentällä. Seniorifutis koostuu 
jalkapallon erilaisista lajiharjoitteista ja 
pelaamisesta. Seniorifutis on tarkoitettu 
ikäihmisille sekä myös nuoremmille aikuisille, 
joilla on pieniä toimintakykyä heikentäviä 
haasteita, mutta ei varsinaisesti liikuntaa 
rajoittavia tekijöitä. Osallistua voi omien 
taitojen ja kykyjen mukaisesti, aiempaa 
kosketusta jalkapalloon ei tarvitse olla. Hinta 
30 €/henkilö. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62).  
 
Kävelyfutis 
Maanantaisin 16.8.- 29.11. klo 14-15 Karvetin 
kentällä. Kävelyfutis on jalkapallon muoto, 
joka soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja 
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve 
esimerkiksi liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Kävelyfutiksessa 
juoksu ja kontaktit ovat kiellettyjä. Hinta 30 €/ 
henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).  
 
Kehitysvammaisten palloilu 
Maanantaisin 16.8.- 13.12. klo 15.30- 16.30 
Suopellon kentällä ja myöhemmin syksyllä 
Suopellon koulun salissa. Ryhmä on 
tarkoitettu eri-ikäisille, itsenäisesti tai 
henkilökohtaisen avustajan kanssa selviäville 
henkilöille. Hinta 30 €/henkilö. 
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Muut syyskauden soveltavan liikunnan 
toiminnot naantali.fi/soveltavaliikunta 
sekä syyskuun tiedotteessa. 
 
 
 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika
mailto:tiinachoko@gmail.com
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NUORISOPALVELUT 
 

Frisbeegolf-opetusta ja turnauspäivä 
Suopellon frisbeegolf -radalla   

Tule oppimaan frisbeegolfia ja saamaan 
lisävinkkejä pelitekniikkaasi Frisbeegolfliiton 
kouluttajien kanssa! Tapahtumat 
ovat ikärajattomia ja 
maksuttomia. Keskenään samansisältöiset 
opetuspäivät ovat:  

• Ke 4.8. klo 16.00–18.00  
• To 5.8. klo 16.00–18.00 

Frisbeegolf-turnaukseen voi 
osallistua, vaikka ei osallistuisikaan 
opetuspäivään. Turnaus pelataan:  

• pe 6.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana. 

Ilmoittautuminen mukaan osoitteessa 
naantali.fi/kesa2021  

Etsivä nuorisotyö  
Elokuussa tavoitettavissa 2.8. alkaen kello 
8-16 
Avoimet iltapäivät Kesti-Maarian tiloissa  
ti 3.8. ja to 5.8. klo 12-16 
ti 10.8. klo 12-16  
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10.00 
 

Merimaskun kirkko on avoinna sunnuntaisin 
(27.6-15.8.) jumalanpalveluksen jälkeen klo 
11-13.  
  
Lapsityön kerhotoiminta alkaa elokuussa 
viikolla 35. Päiväkerho alkaa ma 30.8. klo 10.  
Mikäli päiväkerho ei toteudu, järjestetään 
Perhekahvila maanantaisin klo 10 -12.  
Perhekerho tiistaisin klo10-12., alkaen 31.8. 
 
Aikuisten kerhot alkavat syyskuussa. 

Mahdolliset kokoontumisrajoitukset saattavat 
vaikuttaa em. omien sekä yhteistyötahojen 
kerhojen toteutumiseen, seuraa 
verkkosivujamme, seurakunnan Fb -sivua ja 
Rannikkoseutu -lehden kirkollisia uutisia. 

Kirkkoherranvirasto on avoinna heinäkuussa 
keskiviikkoisin klo 9-12, pl. ma 26.7. jolloin 
avoinna klo 15-17 ja ke 28.7. jolloin avoinna 
klo 9-12.  Elokuussa ma klo 15-17 ja ke klo 9-
12, pl. 9.8. ja 11.8. jolloin virasto on suljettu. 
 
Yhteystietoja: 
Kirkkoherra/vs. kirkkoherra p. 040 130 8391 
Diakoni p. 040 130 8392 
Kanttori p. 040 130 8393 
Seurakuntamestari p. 040 130 8372 

  
 
Merimaskun yhdistys järjestää perhekahvila- 
ja puistotoimintaa, sekä muita lapsiperheille 
suunnattuja tapahtumia Merimaskussa läpi 
vuoden! MLL Merimasku järjestää kesän 
aikana pop up -tapahtumia ja -retkiä säiden 
mukaan. Seuraa ilmoitteluamme 
Facebookissa! Kesäkauden ajan 
vuokraamme myös pomppulinnaa ja telttaa 
perheiden käyttöön. Lisätiedot pomppulinnan 
ja teltan vuokrauksen osalta löytyvät 
Facebook-sivuiltamme. Seuraa meitä 
Facebookissa ja pysyt ajan tasalla 
lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 
Merimasku 
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Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 
 

 

 
Merimasku-Seura ry piti vuosikokouksensa 
25.5.2021. Kokouksessa hallituksen 
kokoonpano ei muuttunut ja puheenjohtajana 
jatkaa Maija-Leena Tuomi. Yhteystiedot 
löydät kotisivuiltamme www.merimasku.fi. 
 
Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruudeksi 
kokous päätti 10 euroa. Pyydämme 
maksamaan jäsenmaksun tilillemme FI62 
5265 0440 0039 28 kesäkuun loppuun 
mennessä. Maksaessasi käytä viitenumeroa 
120210. 
Maksamalla varmistat jäsenyytesi ja olet 
mukana tukemassa Merimasku-Seura ry:n 
kotiseututyötä. 
 
Kollolan navettaan ei tänä kesänä rakenneta 
näyttelyä mutta pieni räsymatoista kertova 
kesänäyttely on esillä lippukojussa heinä-ja 
elokuun ajan. 
-------------- 
Keskiviikkojen teemaillat ovat kuitenkin 
suunnitelmissa: 
(alkamisaika klo 18.00) 
 
7.7. Tenho Lindell muistelee Merimaskua 
ennen sotia. 
14.7. Eija Nordlund kertoo Merimaskuun 
asettumisestaan ja sopeutumisestaan ja 
mukana myös hyvinvointiasiaa. 
21.7. Räsymattopaja. Leikataan 
matonkuteita,  askarrellaan ja tehdään 
käsitöitä matonkuteista. 
28.7. Pertti Virtanen laulattaa yhteislauluja. 
Yllätysohjelmaa. 
 
Kollolan kahvio ja pieni Merimasku-Seuran 
kauppa avoinna tapahtumissa ja myös 
sopimuksen mukaan. 
------------ 
 
Merimasku-Seuran kesäretki on suunniteltu  
Uuteenkaupunkiin  la 21.8.2021. 

Lähde kanssamme aamukaffeelle 
Pakkahuoneelle. 
Ilmoittautua voit Anne-Majlle  040- 7372779 
 
Elokuussa lopussa saaristokulttuuriviikolla 
pyrimme pitämään kahvion auki ke ja su 
(29.8.) 
 
Uutena ajatuksena on järjestää Kollolaan 
pienimuotoiset  sadonkorjuumarkkinat 
4.9.2021. 
 
Seuraa koti- ja Facebook sivujamme 
ajankohtaisen tiedon varmistamiseksi 
 
Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  
 
 

 
 
 

 
 
HUOMIO! 
 
Ethän kanna pudonneita omenia ja 
kelvottomia vihanneksia metsään. Ne 
keräävät paikalle rottia ja muita ei toivottuja 
vieraita. Lue tästä puutarhajätteiden 
kierrätyksestä:  
 
 

http://www.merimasku.fi/
http://www.merimasku.fi/
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RÖÖLÄSSÄ TAPAHTUU! 

 

11.7. ja 17.7. klo 12:00  
Pino Kollektiivi on kolmen energisen 
naisen muodostama nykysirkusryhmä, 
jossa yhdistyy kolmikon monipuolinen 
osaaminen. 
 
Merihenkinen koko perheen 30 minuutin 
sanaton nykysirkusesitys tuo lavalle 
monipuolisesti sirkuslajeja kolmen esiintyjän 
voimin; nähtävillä on muunmuuassa leikkisää 
jongleerausta, vauhdikasta ryhmäakrobatiaa 
ja hämmästyttävää hiuksista roikuntaa.  
  
Työryhmä: Jenni Asunen, Enni Kastari, Helmi 
Pirkola 
Kesto: 30 min 
Lippuhinnat: Lapset 7€ (Sylissä istuva lapsi 
ilmaiseksi), aikuiset 10€, perhepaketti 30€ (2 
aikuista + 2 lasta) 
Lipunmyynti ovella 
 

 Vedic Art taidekurssi Röölän 
Kylähuoneella 30.6. 

TUNTEET JA LUOVA LEIKKI - työpaja ke 
30.6. klo 12-15.  

Hinta 50€ sisältäen kaikki tarvikkeet ja 
teetarjoilun. Aloitamme mindfulness-
harjoittein kuuntelemaan kehoa ja 
tunteitamme, jonka jälkeen maalaamme 
näkyväksi tunteita, jotka ovat ehkä 
jumittaneet paikoillaan. Näin annamme 
itsellemme mahdollisuuden vapautua meille 
haitalliseksi käyneistä energioista ja luomme 
tilaa uusille, voimaannuttaville energioille. 
Annamme myös aivojemme levätä ja 

kehomme vapautua kaikesta stressistä, 
luovasti leikkien. 

Annemaria Mustajärvi. Ilmoittaudu 22.6. asti 
tahtikosketus@gmail.com 

Vedic Art® -peruskurssi Röölän 
Kylähuoneella 

ma-pe 26.-30.7.2021 klo 10-16 Annemaria 
Mustajärvi. Ilmoittaudu 9.7. mennessä. Hinta 
295€. Vedic Art on hiljaisuudessa 
maalaamista ja piirtämistä itsestä käsin, 
oman intuition ja sydämen valon 
ohjauksessa. Se on taiteen tekemistä 
luonnon tuella, mutta myös oman elämän 
jäsentämistä, tietoisuuden laajentamista sekä 
elämän luomista kuvataiteen keinoin. 

Ilmoittautumiset: pe 9.7. mennessä, 
tahtikosketus@gmail.com 

25.7. Röödilän Myllyn 110 vuotisjuhlat klo 
14.00. 

Tuleva Naantalin kaupunginjohtaja Laura 
Leppänen avaa juhlat. 

Pentti-Oskari Kangas juontaa  

Pekka Sauri, museoliitosta 

 

-Näyttämöllä; Kotiseudun 
merkityksellisyys elämässä. 

Lassi Saressalo tietokirjailija, kriitikko; Milloin 
kotiseudusta tulee merkityksellinen ja mitä 
kotiseutu kertoo meistä ja me siitä? 

-Kanttori Esa Vähämäki ja Erika Koivisto -
musiikkia, laulua 

-Kaitsu, Ella, Tapsa ja Jyrki -musiikkia, laulua 

-Suolaista ja makeaa Röölän tapaan, kahvi 

7.8 klo 19.00  Kai ”Kuju” Hyttinen - 
Kesäillan konsertti Röölän lavalla 

Vapaa pääsy. 

14.8. klo 18.00 Sillisalsa-ilta Röölän lavalla 

Orkesterit:  Bohemio Latino, Los Abos. 

Salsa-musiikin ilta Röölässä! Tule 
kuuntelemaan, katselemaan 

tanssimaan ja viihtymään. Vapaa pääsy! 
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Sadonkorjuujuhlat Röölässä 18.9 klo 10-
16.00 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 

Rööläntie 394, 21150 Röölä 

Avoinna 2021 kesällä  4.6.-28.8. klo 11-17.00. 
Maanantaisin kiinni. 

Pääsymaksu 4€, lapset alle 16 v. ilmaiseksi 

Luontovalokuvaaja Janne Gröningin 
valokuvanäyttely Myllymuseossa. 

Taontatyö Dikselin pihalla; Taiteilija Teppo 
Terän suunnittelema, seppä Renny Terän 
toteuttama ja Matti Ruuskan tilaama 1998. 

Röölän Kylätoimikunnan Kylähuone 5.6.-
14.8. kesälauantaisin klo 12-15.00 

Rööläntie 375, yläpihalla. Kuvia ja tarinoita 
Röödilästä ja Röölästä. Vapaa pääsy. 

------------------------------------------------------------ 

Röölän Kylätoimikunta ry 
 
roola@roola.fi, 0449748711 Tuulamaria 
 
Rööläsivusto: www.roola.fi 
Röölä sosiaalisessa 
mediassa: www.facebook.com/rantapiha  
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TERVETULOA Kirppariralliin 

 Sunnuntaina 25.7.2021 

klo 10-17 Paikka Rymättylä 

Tapahtumassa myynnissä vanhaa tavaraa ja 
tuottajien tuotteita. Kävijät voivat kierrellä 
pihoja, tehdä löytöjä ja tutustua Rymättylän 
eri alueisiin. Kaikki kohteet ovat 15 km 
säteellä Rymättylän keskustasta, listassa on 
osoitteet. Osoitteissa on useampi myyjä. 
Keskustassa on pankkiautomaatti. Voit laittaa 
google mapsiin osoitteen. Soita jos tulee 
kysymyksiä: 

                      Pirkko Kulo 040-7442778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
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MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku 
Puh. 02 4345 545  
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi 
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto 
 
Aukioloajat 
maanantai, torstai klo 13-19 
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15 
arkipyhäaatot klo 10-15 
Ajantasaiset tiedot kirjaston aukioloajoista ja 
palveluista voit tarkastaa kirjaston 
verkkosivuilta ja kirjastoon soittamalla.  
 
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 
näillä näkymin seuraavan kerran tiistaina 21. 
syyskuuta klo 19-20. 
 
 
KYSELY ETÄTYÖSTÄ 
 
 

Naantalissa kehitetään etätyöskentelyä 
osana Naantalin kaupungin 
digikannustinhanketta PaiNaa etätyössä – 
jokilaaksosta saaristoon. Yksi osa etätyön 
kehittämistä voisi olla yhteisöllinen työtila, 
jonka kautta etätöiden tekijöille voidaan antaa 
mahdollisuus työskennellä muualla kuin 
kotona, kahvilassa tai varsinaisella 
työpaikalla. Yhteisöllinen työtila olisi 
suunnattu kaikille naantalilaisille sekä vapaa-
ajan asukkaille. 
  
Mitä mieltä olet ajatuksesta? Voisiko 
yhteisölliselle työtilalle olla tarvetta? Kerro 
mielipiteesi ja vastaa kaupungin kyselyyn 
osoitteessa www.naantali.fi/etatyo. Kyselyn 
tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden ja 
vapaa-ajan asukkaiden tarvetta ja 
halukkuutta yhteisölliseen työtilaan. 
Vastaaminen on mahdollista 31.8.2021 
saakka 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Syyskuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.8.2021 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

 

 
 
 

  

 
 

  
 
 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/etatyo
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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