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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398  
 
VARSINAIS-SUOMEN HAASTEPYÖRÄILY   
“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.    
Jos sinulla on kilometrit 
omassa “kirjanpidossa”, ilmoita ne 
Maijalle heti juhannuksen jälkeen 
sähköpostilla tai puhelimitse. Jos sinulla 
on haastepyöräilykortti, palauta se 
asiointipisteeseen viimeistään 29.6.2021  
   
Iloisia pyöräilykilometrejä!  
Naantalin liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi    
   
KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN 
MAISEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA 
REITIN VARRELTA    
Naantali askel askeleelta- 
kävelykampanja alkoi Unelmien 
liikuntapäivänä 10.5. ja päättyy 15.8. 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.   
 
Sup-lautailukurssit aikuisille (kesäkuu)    
Sup-lautailun alkeiskurssi naantalilaisille 
Nunnalahdessa. Ti 1.6. 16-17.15 ja 17.15-
18.30. Max 8 hlö/kurssi. Vaatimuksena 
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osallistumiselle on uimataito. Hinta 15 € 
(sisältää opastuksen, välineet ja 
vakuutuksen). Säävaraus. Ilmoittaudu sup-
lautakursseille verkkokauppa.naantali.fi    
  

Kouluikäisten kesälomatoiminta 2021   
  
Kaikkiin toimintoihin tulee 
ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu 
verkkosivuilla osoitteessa 
naantali.fi/kesa2021   
Showtanssikurssi koululaisille Maijamäen 
Tatamisalissa     
Showtanssia vasta-alkajasta enemmänkin 
harrastaneelle maanantaina 7.6. klo 10-15. 
Sään salliessa myös ulkona. Omat eväät 
mukaan. Ohjaajana Hilla Johansson. Hinta 
naantalilaisille 10 €. Max 15 osallistujaa.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
Tanssikurssi Rymättylän koululla     

Tanssikurssi 3.-6.-luokkalaisille koulun 
salissa 8.-9.6 klo 10-13. Päivien aikana 
tutustutaan nykytanssin alkeisiin, 
heittäydytään luovan tanssin maailmaan 
ja tutustutaan yhdessä koreografian 
tekemiseen. Omat eväät mukaan. 
Ohjaajana Emma Heinonen. Hinta 
naantalilaisille 20 €.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

  
Eläinteatterikurssi Haijaisissa    

Eläinteatteri Elmerin kurssi 3.-6.-
luokkalaisille 10.-11.6 klo 10-13. Kurssilla 
tutustutaan eläinteatterin perusteisiin. 
Miten koira kohdataan ja miten sen 
kanssa toimitaan sekä tehdään 
teatteriharjoitteita. Omat eväät mukaan. 
Hinta naantalilaisille 20 €. Max 10 
osallistujaa.   

  
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 
liikuntahallissa   

Sählyä, jalkapalloa ja korista omilla 
kentillä ja ikäryhmittäin ma-to 7.-

10.6. sekä 14.-17.6. klo 9–12 liikuntahalli 
(Venevalkamantie 2). Toiminnalla ei 
ohjausta.   

   
Ulkomatsit Maijamäen lähiliikuntapaikalla   
Kerätään porkka, tehdään joukkueet ja 
pistetään pelit pystyyn Maijamäessä 
(Venevalkamantie 2). Lajeina ulkosäbä, -futis, 
pingis ja koris. Ti-to 8.-9.6. klo 14-
15.30 Paikan päältä saa lainavälineitä. 
Ohjaaja paikalla. Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
Sporttiaamut Maijamäen koulun 
lähiliikuntapaikalla   
Sporttiaamuissa ohjattua maksutonta 
liikuntatoimintaa koululaisille to-pe 10-
11.6. klo 10-12 lähiliikuntapaikalla 
(Venevalkamantie 2). Kokoontuminen 
Maijamäen koulun lähiliikuntapaikalla.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
   
Ulkoleikit ja –pelit Karvetissa   
Ulkoleikkejä ja -pelejä ohjatusti kouluikäisille 
Karvetin lähiliikuntapaikalla   
(Teräskatu 2) ma 14.6. ja to 17.6. klo 12-14.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
Sporttikärry    
Sporttikärry tuo paikalle liikuntavälineitä, 
pelejä ja -leikkejä sekä rannoille lisäksi SUP-
lautoja. Ohjattua toimintaa kouluikäisille. 
Säävaraus. 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   

 
 Ti 15.6. Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  
 
Ti 15.6. Merimaskun Apajan ranta (Apajantie 
63) klo 13.30-15.30   
 
Ke16.6.Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  
 
Ke16.6. Velkua Teersalon ranta 
(Sauniementie) klo 14-15.30   
 
Ma21.6.Kalevanniemenranta 
(Venevalkamantie5) klo 10-12. Tapahtumassa 
myös soveltavan liikunnan toimintaa. 
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Ma21.6.VelkuaTeersalonranta 
(Sauniementie) klo 13.30-15.30.   
 
Ti 22.6. Karvetin lähiliikuntapaikka (Teräskatu 
2) klo 10.00-12.00  
 
Ti 22.6. Taimon ranta klo 14-16  
 
Ke 23.6. Merimaskun Apajan ranta (Apajantie 
63) klo10-12. Tapahtumassa myös soveltavan 
liikunnan toimintaa. 
 
Ke 23.6. Maskulaisten ranta Rymättylä 
(Munkinpolku 5) klo 13.30-15.30 
 
Tenniskurssi aloittelijoille Rymättylän 
lähiliikuntapaikan tenniskentällä   
(Piimätie 1)    
Kouluikäisille suunnatulla kurssilla 
harjoitellaan tenniksen alkeita leikkien ja 
pelien avulla. Ma-ke 28.-30.6. Kello 14-15. 
Kurssilla mahdollisuus lainata maila. Hinta 
naantalilaisille 20 
€. Max  6 osallistujaa/ryhmä.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
naantali.fi/kesa2021   
 
Paintball-retki Piikkiöön 

Tiistaina 29.6.2021. Paintball-retki Huviluvan 
ulkopeliareenalle Piikkiöön tiistaina. Retki on 
tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ja sitä 
vanhemmille. Retki toteutuu osallistujia 
ollessa vähintään 10 hlöä. Retken 
hinta 20 €, sis. pelivarusteet (maski, 
maastopuku, hanskat, ase ja 500 värikuulaa), 
yhteiskuljetuksen ja 
vakuutuksen. Ilmoittautumiset 20.6.2021 
mennessä. 
lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
naantali.fi/kesa2021   

Breakdance -kurssi Maijamäen 
tatamisalissa     
Iloista tanssia, mm. hiphop ja breakdance. Ti-
to 29.6.-1.7. kello 10–13.  Tanssikurssi sopii 
vasta-alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. 
Ohjaajana Karoliina Hievanen. Hinta 
naantalilaisille 25 €. Max 20 osallistujaa.    
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
Uimaleiri Villan tilalla    

Hyvän uimataidon omaaville yli 10-vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 12-
14.30. Vesi- ja rantapelejä, uintia ja 
edistyneemmän uimarin tekniikkaopetusta.  
Hinta ilman kuljetusta 40 € (sis. välipalan, 
uintia, tekniikkaopetusta ja vakuutuksen sekä 
saunassa lämmittelymahdollisuus). Hinta 60 
€ kuljetuksella (Rymättylän keskusta, 
Merimaskun koulu, Velkuan Teersalo, 
Naantali Aurinkotien keskustan 
päätepysäkki). Kuljetus järjestetään, mikäli 
reitillä väh.3 osallistujaa.   

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021    
  

Uimaleiri ja uimaopetusta Villan tilalla    
Heikon uimataidon omaaville 9-15 vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 15-
16. Uimaopetusta, uimataitoa kehittäviä 
pelejä ja leikkejä sekä saunassa 
lämmittelymahdollisuus. Hinta ilman 
kuljetusta 40 € (sis. uintia, opetusta, 
saunomista ja vakuutuksen). Hinta 60 € 
(kuljetuksella Rymättylän keskusta, 
Merimaskun koulu, Velkuan Teersalo, 
Naantali Aurinkotien keskustan 
päätepysäkki). Kuljetus järjestetään, mikäli 
reitillä väh.3 osallistujaa.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
  
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 €.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
naantali.fi/kesa2021   
   
Melontaretki kylpylän rannasta Kailoon    
Lähde mukaan tiistaina 3.8. mukavalle 
kanoottireissulle grillaamaan makkaraa. 
Mukana kokenut melontaopas, joka huolehtii 
melontaopastuksesta ja turvallisuudesta.   
Hinta 30 €. Paikkoja rajoitetusti. Osallistujilla 
on oltava uimataito ja vuoden 2009 jälkeen 
syntyneet retkelle vain täysi-ikäisen 
seurassa.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
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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.   
 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
opetuspäivään ja/tai turnaukseen 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021    
  

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.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
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 voi myös lapset, joilla on 
erityistarpeita esim. vamman, sairauden tai 
aistiherkkyyden vuoksi. Max 30 osallistujaa.   
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
osoitteessa: naantali.fi/kesa2021   
 
ALKEISUIMAKOULUT 5 vuotta 
täyttäneille   
Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille merenrannalla 
kesä-heinäkuun taitteeseen. Osallistujan 
tulee olla 5 vuotta täyttänyt ensikertaa 
uimakouluun osallistuva naantalilainen. 
Uimakouluja järjestetään Nunnalahden ja 
Maskulaisten uimarannoilla sekä Villan tilan 
uimapaikalla. Hinta 25 €. Ilmoittautuminen 
kaupungin uimakouluihin alkaa ti 1.6. kello 
18.00 liikkuvanaantali.fi   
 

Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7. (9 krt) klo 
13-13.30. (sis. opetus, vakuutus ja 
suihkumahdollisuus)   
 
Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7. (9 krt) klo 
13.45-14.15 (sis. opetus, vakuutus ja 
suihkumahdollisuus)   
 
Maskulaisten ranta 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7. (9 
krt) klo 15.15-15.45 (sis. opetus, vakuutus ja 
suihkumahdollisuus)   
 
Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 16.30-17 (sis. 
opetuksen, vakuutuksen ja saunassa 
lämmittelyä)   
 
Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 17.15-17.45 (sis. 
opetuksen, vakuutuksen ja saunassa 
lämmittelyä)   
 
Merimaskun uimakoulun Apajalla järjestää  
Merimaskun MLL aikavälillä 28.6-9.7. 
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
Facebookissa MLL Merimaskun yhdistys -
sivuilla.   
   
SOVELTAVA LIIKUNTA KESÄ 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/sovelta
valiikunta   
Ilmoittautuminen kesän soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita.   
 
Lapset ja nuoret   
 
Erityisen kiva uimakoulu  
Uimakoulu järjestetään 7.–18.6.2021 
Uintikeskus Ulpukassa, Raisiossa. Ryhmä 
kokoontuu joka arkipäivä klo 14-
16 (opetusaika 14.30-15.30). Uimakoulu on 
tarkoitettu 6–15-vuotiaille erityistä tukea 
tarvitseville lapsille ja nuorille. Ryhmässä 
järjestetään samanaikaisopetuksena alkeis- 
ja jatkouimakoulu. Kurssin hinta on 71,50 €/ 
kaksi viikkoa. Kurssimaksu sisältää 
uimakoulumaksun, kymmenen kerran 
uintikortin, korttipohjan, uimataitomerkin ja 
diplomin.   
Uimakoululaisella on mahdollisuus ottaa oma 
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avustaja mukaan. Uimakoulussa on myös 
yleisavustajia. Ilmoittaudu 
liikkuvanaantali.fi/soveltava liikunta  
Uimakoulu järjestetään yhteistyössä Maskun 
ja Raision kanssa.  
 
Soveltavan liikunnan lajikokeilutunnit   
Lajikokeilutunneilla tutustutaan erilaisiin 
liikuntamuotoihin ja lajeihin. Lajikokeilutunnit 
ovat kaikkina päivinä erilaiset, ohjauksesta 
vastaavat soveltavan liikunnan ohjaaja sekä 
liikuntaseurojen ohjaajat. Sopii lapsille ja 
nuorille, joilla on erityistarpeita esim. 
vamman, sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi. Toiminta on maksutonta, mutta 
jokaiseen päivään tulee ilmoittautua erikseen. 
Mukaan mahtuu 8 lasta/ 
päivä.  Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi. / 
soveltava liikunta  
 
Tiistai 8.6. klo 12-13 Pesäpallo, Merimaskun 
koulun kenttä (Merimaskun Ahto)    
 
Torstai 10.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja pelejä, 
Kirkkopuisto   
 
Tiistai 15.6. klo 12-13 Jalkapallo, Karvetin 
tekonurmikenttä (VG-62)   
 
Torstai 17.6. klo 12-14.30 Purjehdus, 
Lammasluoto (NPS, säävaraus)   
 
Tiistai 22.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja pelejä, 
Merimaskun koulun kenttä   
 
Tiistai 29.6. klo 12-
13 Taekwondo, Urheilutalo (NVO)  
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi   
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla 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.   
Kurssi järjestetään lauantaisin 29.5.-.19.6. klo 
13.15-14.00 sekä viikolla 25 torstaina 24.6. 
klo 18.00-18.45 (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. Maksu 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 lapsille, 
joilla on erityistarpeita esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi.  Hinta 40€/henkilö.   
 
Sporttikärry   
Rantapelejä ja leikkejä, sporttikärry paikalla. 
Ohjattua toimintaa kouluikäisille. Toiminta 
sopii myös lapsille, joilla on erityistarpeita 
esim. vamman, sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi. Jokaiseen päivään tulee ilmoittautua 
erikseen. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.   
 
Ma 21.6. Kalevanniemen ranta klo 10.00-
12.00    
Ke 23.6. Merimaskun Apaja klo 10.00-
12.00      
 
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 lapset, joilla on erityistarpeita esim. 
vamman, sairauden tai aistiherkkyyden 
vuoksi. Hinta 40€/ henkilö.   
 
Aikuiset  
  
Seniorifutis    
Tiistaisin 11.5.-31.8. klo 15-16 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).   
 
 
 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Puistoliikuntaa    
Keskiviikkoisin 12.5.-30.6. klo 13-
14 Kirkkopuistossa ja sen läheisyydessä. 
Matalan kynnyksen kuntoiluryhmä. Ryhmä 
sopii henkilöille, joilla on elämäntilanteen, 
liikuntarajoitteen, tapaturmaisen vamman tai 
sairauden vuoksi heikentynyt toimintakyky ja 
haasteita osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin. Hinta 15 €/ henkilö.    
 
Soveltavan liikunnan tapahtumat    
 
Soveltavan ratsastuksen leiripäivä   
Lauantaina 19.6. klo 10-15 Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, 
Mynämäki). Leiripäivä on tarkoitettu 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi sekä 
heidän avustajilleen tai perheenjäsenilleen. 
Leiripäivän ohjelmassa on mm. hevosten 
hoitoa ja maastakäsittelyä, ratsastusta sekä 
kärryajelua. Halutessa voi myös maalata 
hevosenkengän muistoksi leiripäivästä. 
Päivän aikana on taukoja, jolloin voi syödä 
omia eväitä.   
Leirille mahtuu 8 varsinaista osallistujaa, joille 
varataan hevonen, taluttaja, mahdollisuus 
ratsastukseen sekä kärryajeluun. Hevostilalle 
voi osallistujan kanssa tulla myös muu 
henkilö viettämään yhteistä aikaa ja 
leiripäivää osallistumatta varsinaiseen 
ratsastustoimintaan. Leiripäivän hinta on 35€/ 
osallistuja (osallistuminen osallistujan 
mukana ilman hevosvarausta 
maksuton).  Lisätietoa leiripäivästä voi 
tiedustella suoraan tallilta Tiina 
Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 044 
9962535 tai soveltavan liikunnan ohjaajalta.   
 
Soveltavan liikunnan treffit   
Tiistaina ti 15.6. klo 15.30-
16.30 Kirkkopuistossa (säävaraus). Treffeillä 
kokeillaan yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. Toiminta on 
maksutonta, mutta siihen on ilmoittauduttava 
etukäteen. Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.   

   
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Kesäkuussa 7. – 30.6.2021 kello 8-16 

Avoimet iltapäivät Kesti-Maarian tiloissa  

ti 8.6. ja to 10.6. klo 12-16 
ti 15.6. ja to 17.6. klo 12-16 
ti 22.6. ja to 24.6. klo 12-16 
ti 29.6. klo 12-16  
heinäkuussa lomaillaan!  

elokuussa 2.8. alkaen Avoimet iltapäivät 

Kesti-Maarian tiloissa  

ti 3.8. ja to 5.8. klo 12-16 
ti 10.8. klo 12-16 Avoimet iltapäivät  
 
Voit tulla käymään kahvilla ja juttelemaan, jos 
jokin asia mietityttää! Voidaan täyttää 
yhdessä tukihakemuksia, pohtia koulu- tai 
työjuttuja!  
Etsivä nuorisotyöntekijä Riitta Lukkarinen 
 044 733 4611 
Etsivä nuorisotyöntekijä Suvi Valtonen  
 040 481 4990 
 etsivat@naantali.fi 
 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10. 
 
Päiväkerho 
Merimaskun seurakunnan lasten päiväkerho 
3-5 vuotiaille jatkuu maanantaisin 30.8. klo 
10-12.30. 
Ilmoittautua voi kesäkuun loppuun mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen 
tiina.paavola@evl.fi tai tekstiviestillä Tiina 
Paavola 040 130 8394. 
Päiväkerho on toimintaa, hiljaisuutta, 
kavereita ja yhteistyötä. 
Tervetuloa mukaan! 
 
 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:etsivat@naantali.fi
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Muut kerhot ja piirit: 
Diakonian kerhot ja piirit alkavat syyskuussa 
Koronatilanteen niin salliessa. 
Seuraa ilmoitteluamme paikallisissa lehdissä 
sekä verkkosivuillamme 
 
Kirkko avoinna 27.6.-15.8. tutustumista 
varten sunnuntaisin klo 11-13  
 
Kirkkoherranviraston päivystysvuorot kesällä: 
välillä 27.6.- 25.7. ja 9.8.-15.8. keskiviikkoisin 
klo 9-12, muina aikoina ma klo 15-17 ja ke 9-
12. 
 

 
MLL Merimaskun yhdistys järjestää 
perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä muita 
lapsiperheille suunnattuja tapahtumia 
Merimaskussa läpi vuoden!  
MLL Merimasku järjestää uimakoulun 
Apajalla 28.6 - 9.7.2021. Ilmoittautuminen 
alkaa 7.6.2021 klo 10.  
Kesäkauden ajan vuokraamme myös 
pomppulinnaa ja telttaa perheiden käyttöön. 
Lisätiedot uimakouluun sekä pomppulinnan ja 
teltan vuokrauksen osalta löytyvät Facebook-
sivuiltamme.  
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 
Merimasku. 
 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 

 
 

 
 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 
 
 

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. 
 

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 

 
Huom: Talkkari on vaihtunut. 

Työtilaukset: Omakotitalkkari Kauko 
Kojonen puh. 045 8715126. 

 
Lisätietoja: Merimaskun Omakotiyhdistys: 

Seppo Ansamaa 0400 522974 
 

www.omakotiliitto.fi/merimasku 
 

ELÄKELIITON RYMÄTTYLÄN YHDISTYS 
RY 

 
Koronatilanteen edelleen jatkuessa kaikki 
toiminta on edelleen tauolla. Toivottavasti jo 
heinäkuussa pystymme järjestämään jotain 
yhteistä toimintaa. 
 
Matkavastaava tiedottaa. 
Valitettavasti kaikki kesäksi tarkoitetut matkat 
on jouduttu perumaan. Toivottavasti syksyllä 
pääsemme jo johonkin menemään. 

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 
 
Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi 

http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.merimasku.fi/
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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 
Juhannuksen aukiolo 
torstai 24.6. klo 10-15 
perjantai 25.6. suljettu 
Vaski-kirjastot ovat kiinni uuden 
tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi 19.5.-
3.6.  
Kirjaston ajantasaiset aukioloajat ja palvelut 
voit tarkastaa kirjaston verkkosivuilta ja 
kirjastoon soittamalla. 
 
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu 
näillä näkymin seuraavan kerran tiistaina 21. 
syyskuuta klo 19-20. 
Vieraaksemme tulee turkulaisdekkaristi Jari 
Salonen. Keskustelemme Jari Salosen 
kuudennesta kirjasta ”Ristilukki” ja kirjailijan 
elämästä muutenkin.  
 
 
Osallistuminen ei maksa mitään eikä 
ilmoittautumista tarvita. Lukupiirin vetäjänä 

toimii merimaskulainen tietokirjailija Anne 
Pentti. 
Tervetuloa! 
 
 

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

HUOM! OBS! 
Heinä-Elokuun saaristotiedotteen aineisto 

tulee toimittaa viimeistään 11.6.2021 
 sähköpostin liitteenä 

Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 
 
 
 
 

 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

