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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

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 

• Kiipeilykurssi yläkouluikäisille 
maanantaisin 16.11.-30.11. (3 kertaa) 
Kiipeilypalatsissa Turussa. Lähtö 
Naantalista klo 15 ja paluu n. klo 17. 
Hinta 15 €, sisältää kuljetukset, 
ohjauksen ja vakuutuksen. 
Ilmoittautumiset 
verkkokauppa.naantali.fi 
 

• 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 (sulkkista ja 
futista) K13 Karvetin koululla torstaisin klo 
16-17 (Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä -peruttu 
Keskiviikoksi 11.11. klo 10.00–12.00 
Urheilutalon kuntotestauspäivä on peruttu. 
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. 

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. (Maariankatu 2). Toiminta 
järjestetään viikoilla 37–50. 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 – ryhmä 

kokoontuu ulkona (ohjaus: 

liikuntapalvelut)  

o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–11.00 – 

ryhmä kokoontuu ulkona 

(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. 

http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Ensimmäinen kerta 8.9.2020.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
 Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi 
nopeasti loppuneet Remonttiraijat ja 
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. 
 
Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020.  

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 

➢ kuntosaliharjoittelu on toistaiseksi 

keskeytetty 

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 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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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 
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 
 
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.f i . 
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. 
 
Soveltavan liikunnan kurssit ja 
tapahtumat lapsille, nuorille ja 
aikuisille   
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma 
erityislapsille ja -nuorille perheineen  
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 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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yhteistyössä Liikuntaseura Naantali ry ja 
Raision kaupungin liikuntapalveluiden 
kanssa. Maksuton, ei ilmoittautumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 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. 
 
Tervetuloa nuokkarille 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ma klo 17-21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille) 
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla (Tullikatu 
11, Naantali) 
ke klo 14–19 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
 
messu su 1.11. klo 10:00.  
 
sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10:00.  
 
messu su 15.11. klo 10:00.  
 
sanajumalanpalvelus su 22.11. klo 10:00.  
 
sanajumalanpalvelus su 29.11. klo 10:00.  

Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen 
seurakuntakodilla. Sanajumalanpalvelukseen 
on kutsuttu myös rippikoululaiset 
vanhempineen.  
 
Lapsille ja perheille 
 
ma 2.11. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 3.11. klo 10-12 Perhekerho  
 
ma 9.11. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 10.11. klo 10-12  Perhekerho  
 
ma 16.11. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 17.11. klo 10-12  Perhekerho  
 
ma 23.11. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
ti 24.11. klo 10-12  Perhekerho  
 
ma 30.11. klo 10-12 Avoin perhekahvila 
 
Diakoniapiirit seurakuntakodilla 
 
to 5.11 klo 13 käsityöpiiri seurakuntakodilla 
kahvin ja juttuseuran lomassa. Käsityöpiirissä 
neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi 
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.  
 
to 26.11. päiväpiiri klo 12.30 kahvit ja klo 13 
ohjelma.  
 
Muuta 
 
pe  6.11. klo 13 Avoin keskusteluryhmä 
seurakuntakodilla Irmeli Vainion johdolla. 
Tervetuloa virkistymään keskustelun parissa 
ja vaihtamaan ajatuksia  
 
ma 9.11. klo 12.30-14.00 Merimaskun kerho, 
Naantalin vanhustentuki ry ja seurakunta 
yhteistyössä, kahvitarjoilu 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
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MERIMASKU-SEURA 

 
 
Perinteinen jouluseimi rakennetaan taas 
Kollolan pihapiiriin 1. adventin aikoihin. 

Tiedotamme tarkemmin kotisivuilla ja 
Merimasku-Seura Facebook sivuilla. 

 

” Joulu saapuu Merimaskuun” tilaisuus 
pidetään lauantaina 21.11. klo 11-15 
Merimaskun koulun pihalla. 
Tervetuloa vierailemaan Merimasku-Seuran 
myyntipisteessä. Olemme uudistaneet 

postikorttivalikoimaamme ja myös suositut 
postimerkkimme ovat saatavilla. 
 
Tämän vuoden ”Myötätuulta Merimaskussa” 

lehti on on lähdössä painoon ja toivottavasti 

saamme sen myös myyjäisiin. Lehti jaetaan 

myöhemmin kaikkiin merimaskulaisiin 
talouksiin ja lähetetään Merimaskun 
ulkopuolisille Merimasku-Seuran jäsenille. 
 

Tämän vuoden jäsenmaksuksi vuosikokous 
vahvisti 10 €. 
Jäsenmaksun voit maksaa Seuran tilille  

FI62 5265 0440 0039 28. 
Kotisivulta voit myös halutessasi tulostaa 
jäsenmaksun pankkisiirtolomakkeen. 

 
Seuran yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme 
www.merimasku.fi , josta löydät myös 
ajankohtaiset tapahtumatiedot ja 

ohjelmamuutokset. Olemme myös avanneet 
Seuralle Facebook sivut. Tervetuloa 
tutustumaan! 

Kollolan saunan edusta ennen kesäteatterin rakentamista 
 
 

 
 

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. 

 

http://www.merimasku.fi/
mailto:anne@fandonia.fi
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MERIMASKUN AHTO 

 
Merimaskun Ahto ry:n sääntömääräinen 
syyskokous ma 16.11.2020 klo 19.00. 
Paikkana Ahdon rakennus Merimaskun 
kuntoradan luona (Iskolantie 32).  
Tervetuloa! 
 

 
 
 

MLL:n aamuperhetoimintaa joka perjantai 
Merimaskussa! Perhekahvila- ja 
puistotoiminta 
tarjoavat kotona aikaa lasten kanssa 
viettäville mahdollisuuden tutustua muihin 
samassa 
elämäntilanteessa oleviin. Lapsille 
leikkiseuraa ja aikuisille juttuseuraa! Liity 
seuraan omien 
aikataulujesi puitteissa. Huolehditaan 
tavatessamme hyvästä käsihygieniasta, sekä 
tullaan toimintaan mukaan vain täysin 
terveinä. Muista ladata myös koronavilkku 
sovellus! 
 
Tiedotamme mahdollisista muutoksista 
Facebook-sivullamme, joten otathan 
seurantaan sivumme – MLL Merimasku! 
 
Aamuperhepuisto perjantaina 06.11 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 13.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 20.11 klo 
10.00 -11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 27.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla, paikalla 
Nosh-esittelijä 
Aamuperhepuisto perjantaina 04.12 klo 
10.00-11.30  Hellemaan puistossa 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 
etänä Zoom-palvelussa maanantaina 
30.11.2020 klo 18.00 alkaen. Laita meille 
viestiä mll.merimasku@gmail.com, niin 
lähetämme sinulle liittymislinkin kokoukseen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat. Tervetuloa! 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta 
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 
Merimasku. 
 

JOULU SAAPUU MERIMASKUUN 
 
lauantaina 21.11. klo 11 – 15 
Merimaskun koulun pihalle, huomaa uusi 
paikka 
Myynnissä on paikallisia herkkuja ja 
taidokkaita käsitöitä, letun paistoa ja 
makkaramyyntiä. 
Joulupukki on luvannut tulla tervehtimään 
lapsia klo 12 ja 14!  
Myyntipaikkavaraukset Kaija Roiha 
kaija.roiha@gmail.com tai p. 044 5707499.  
 
Tervetuloa iloisille ostoksille ja etsimään 
joulun tunnelmaa! 
 
Järjestäjänä on Merimaskun Hynttyyt yhteen -
ryhmä. 
 
 

 
 
 
 

mailto:kaija.roiha@gmail.com
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ELÄKELIITTO 

 
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 
 
Maanantaikerho 16.11. klo 13 srk-kodilla. 
 
Äijäkerho, kokoontuu srk-kodilla 11.11. klo 
13. kahvitarjoilu.  
Molemmat tilaisuudet pidetään jos korona 
suo ja tilaisuuksiin suositellaan maskinkäyt-
töä. 
 
Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö 
keskustasta. 
Bockia, peruttu loppuvuodelta! 
Jumppa keskiviikkoisin 02.09. alkaen klo 16 
koulun liikuntasalissa. 
 
Akkakerho kokoontuu klo 16:30 parittomien 
viikkojen maanantaina Katavakodin 
askarteluhuoneessa. 

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 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 

Röölän Joulutori 12.12. klo 12-15.00. 
-Varaa myyntipaikkasi. 
 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 
Lämpimin terveisin 
Tuulamaria Kangaslampi 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
 
 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
AUKIOLOAJAT 
 
ma ja to 13-19 
ti, ke ja pe 9-15 
puh. 02 4345 545, 044 733 4683 
e-mail kirjasto.merimasku@naantali.fi 
 

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, 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 
 
 

Joulukuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.11.2020 

 sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
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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