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NUORISOPALVELUT 

 
Leirit ja retket: 
KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki on tarkoitettu kaikenikäisille (ei 
alle 3-vuotiaille), vuonna 2007 ja sitä ennen 
syntyneet voivat lähteä mukaan ilman 
huoltajaa. Alle 12-vuotiaalla on oltava täysi-
ikäinen huoltaja mukana. Retki on päihteetön. 
Karmiva karnevaali on ulkotapahtuma, joten 
pukeuduthan lämpimästi sään mukaan. 
Alueella on vilkkuvia valoja, jotka saattavat 
laukaista epilepsiakohtauksen. 
Hinnat: 30 € sisältää matkat, rannekkeen ja 
vakuutuksen. Alueelle on sisäänpääsymaksu. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10.10.2019 
Syyslomaretki Särkänniemeen Karmivaan 
karnevaaliin 17.10.2019. Hinta 30 €/hlö. 
Tarkemmat tiedot retkestä ja ilmoittautumiset: 
https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket 
YÖTÖN YÖ 
Yötön yö -minileiri järjestetään Mannerlahden 
leirikeskuksen tunnelmallisessa huvilassa ja 
on tarkoitettu kaikille jännittävästä ja 
hauskasta menosta pitäville 5.-7.-
luokkalaisille. Yötön yö alkaa perjantaina 
8.11.2019 klo 18 ja päättyy lauantaina 
9.11.2019 klo 11. Illan ja yön aikana pääset 
kokemaan ikimuistoisia elämyksiä mm. 
kilpailujen merkeissä sekä tutustumaan 
lähikuntien saman ikäisiin nuoriin. 

Tapahtuman järjestävät Maskun, Mynämäen, 
Naantalin, Nousiaisten ja Ruskon 
nuorisotoimet. Mukaan mahtuu 7 
ensimmäistä ilmoittautunutta/kunta ja yön 
hinta on 20€. 
Lisätiedot: 
Naantali/Jari Kaulio, puh. 044 733 4635 
Ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti 
METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten 
laavulla ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle 
järjestetään ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset www.naantali.fi/nuoriso   
Kerhot: 
OPI KITARANSOITON ALKEET 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita 
saa esittää. Tyyleinä mm. pop, rock, heavy 
metal.  
Ota oma kitara mukaan (akustinen tai 
sähkökitara). Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mahdollisuus varata lainakitara. Kurssi on 
maksuton ja se järjestetään joka torstai 
3.10.– 12.12.2019 (ei 17.10) klo 17.15–18.45 
Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on tarkoitettu 
ensisijaisesti naantalilaisille 10–18-vuotiaille 
nuorille. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi  
Nuokkarit avoinna  
MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ti ja ke klo 17-21 
su klo 16-21 (6.10. alkaen) 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23 (4.10. alkaen)  

MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  
RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 
LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 
Ajat ovat toistaiseksi voimassa. Loka- tai 
marraskuussa aukioloaikoihin tulevista 
muutoksista ilmoitetaan 

https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti
http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi
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verkkosivuillamme ja koulujen 
ilmoitustauluilla. 
www.naantali.fi/nuoriso  
 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
 
Su 6.10. klo 10 Messu. 
Su 13.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus.  
Jumalanpalveluksen jälkeen Iloiset 
kirkkokahvit. n. klo 11:15. Merimaskun 
seurakuntakodilla. 
Su 20.10. klo 10 Messu.  
Su 27.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus. 

 
Kerhot ja piirit seurakuntakodilla 
 
To 10.10. klo 13 Käsityöpiiri.  
Kudomme erivärisistä lapuista Äiti Teresa 
peittoja (väriterapiaa parhaimmillaan). Pieni 
kahvihetki rupattelun, suolaisen ja makean 
kera antaa taas lisäpuhtia kutomiseen. Hyvä 
mielen saa kun voi olla osallinen jostain 
tärkeästä. Peitot lähetetään SPR:n 
välityksellä kriisialueille lämmittämään pieniä 
tai isoja avuntarvitsijoita..  
 
Ma 14.10. klo 12:30 Naantalin vanhusten tuki 
ry.  
Kerho kokoontuu, yhteistyössä seurakunnan 
kanssa, syyskaudella joka kuukauden toinen 
maanantai. Ohjaajat Irmeli Vainio ja Pirkko-
Liisa Heinonen. Tervetuloa mukaan! 
 
To 31.10. klo 13:00. Merimaskun 
seurakunnan päiväpiiri. 
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri - nimellä 
kerran kuussa torstaisin klo 13 kokoontuva 
kerho, korvaa Kaffepaussin ja Kultaisen iän 
kerhon. Vieraana Matti Rinne. Kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy. Kaikki ovat lämpimästi 
tervetulleita !.  
 
Avoin perhekerho kokoontuu 
seurakuntakodilla tiistaisin klo 10-12 
Perhekerhojen toiminta on kaikille avointa. 
Niihin voi osallistua koko perhe yhdessä; 
lapset aikuisten kanssa. Ohjelmassa 
alkuhartaus, vapaata leikkiä ja ohjattua 
toimintaa, kahvi- ja voileipätarjoilu. 
Tervetuloa!  

8.10. tehdään retki Sariolan elämystallille. 
(omilla autoilla) 

 
Syntymäpäiväjuhla 
Pe 11.10. klo 13:00. seurakuntakodilla. 
Syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna 70, 75, 80- 
ja 85-vuotta täyttäville seurakuntakodilla. 
Ilmoittautumiset tarjoilua varten diakoni Katja 
Zidbeck p. 040 130 8392. 
 
 

MERIMASKUN OMAKOTIYHDISTYS 

 

 

MERIMASKUN 0MAKOTIYHDISTYS RY 
Järjestää teatterimatkan 

yhdessä Rymättylän ja Naantalin yhdistyksien 
kanssa. 

Lauantaina 16.11.2019 päivänäytös klo 
13.00 

Uudenkaupungin Teatteriin. 
NUNNIA JA KONNIA 

 
 
Teatterin syksyn suurprojekti Nunnia ja 
konnia on täysverinen Broadway-musikaali, 
jonka pääosassa on luostarin piilotettu 
särmäinen kapakkalaulaja Delores, joka on 
joutunut murhan todistajaksi. Deloreksen 
sopeutuminen luostarin elämään ei 
kuitenkaan suju aluksi aivan mutkattomasti, 
mutta avuksi tulee musiikki ja laulu. 
Tule mukaan teatterimatkallemme nauttimaan 
matkan ja teatteriesityksen antimista.  
****************************************************

http://www.naantali.fi/nuoriso
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*******************************************’ 
Teatteriesityksen jälkeen nautimme 
buffetpöydän antimista rav. Aqvariuksessa.                                       
Matkan hinta: 60 € (yhdistyksen jäsenet 50 
€)   
(Sisältää teatterilipun, buffetruokailun ja 
matkan) 
Kuljetus: Rymättylä linja-auto pysäkki klo 
11.00, Merimasku Osuuspankkin piha klo 
11.15, Naantali Aurinkotien pysäkki klo 11.30. 
Paluu välittömästi ruokailun jälkeen. 
Ilmoittautumiset: 25.10 mennessä Anja 
Virtanen 0440150255. 
anja.virtanen15@gmail.com 
Maksu: Merimaskun Omakotiyhdistyksen 
tilille no FI45 5265 1840 0112 48 
 

SAARISTOLAUTAKUNTA 

  
SAARISTOLAUTAKUNTA TIEDOTTAA 
 
Saaristolautakunnan seuraava kokous 
pidetään Merimaskun maamiesseurantalolla 
15.10.2018. Kokouksessa käsittelemme mm. 
Merimaskun maamiesseurantalon 
vuokrausta. 
 
Toivotamme merimaskulaisten yhdistysten 
edustajat keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ennen kokousta klo 17-18. Paikalla 
ovat saaristolautakunnan puheenjohtaja  Jari-
Antti Hörkkö ja viestintä- ja 
kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää 
sekä muita saaristolautakunnan edustajia. 
 
Kahvitarjoilun takia pyydämme 
ilmoittamaan osallistumisesta  10.10 
mennessä tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi 

 

MERIMASKU-SEURA 

 
 
Kollolan kesätapahtumat ja näyttely 
”Ullakoiden aarteita” keräsivät jälleen 

ilahduttavan määrän vierailijoita 
kotiseututalon pihapiiriin. 
Haluamme kiittää kaikkia kävijöitä kuluneesta 
kesästä ja toivotamme hyvää syksyä ja 
loppuvuotta! Tapaammehan taas ensi 
vuonna. 
 
Merimasku-Seura on jo useana vuonna 
järjestänyt muisteluiltapäiviä, jolloin on 

kokoonnuttu muistelemaan eri alustajien 
johdolla vanhoja, taikka ei aina niin 
vanhojakaan, tapahtumia Merimaskusta. 
Seuraava muistelutapahtuma järjestetään 
sunnuntaina 13.10.2018 alkaen klo 10 
Merimaskun kirkossa pidettävällä 
jumalanpalveluksella. 
Heti jumalanpalveluksen jälkeen Visa 
Auvinen esittelee kirkkoa ja sen historiaa. 
Esittelyn jälkeen varsinainen muistelutilaisuus 
kahvitarjoiluineen pidetään seurakuntakodilla. 
Kaikki tervetulleita! 
 
Myötätuulta Merimaskussa lehdet vuosilta 

1992-2018 löytyvät nyt kaikki sähköisinä 
näköispainoksina Merimasku-Seura ry:n 
kotisivuilta 
http://www.merimasku.fi/Myötätuulta/ . Mikäli 
kaipaat jotain lehteä paperisena, ota yhteyttä 
hallituksen jäseniin, josko ko. lehti olisi vielä 
löydettävissä. 
 

Uusi erä entistä parempia isännänviirejä on 
saapunut. Hinta edelleen 60 €. Osto-ohjeet 
kotisivuilla. 
 
Olemme mukana myös ”Joulu saapuu 
Merimaskuun” tilaisuudessa 23.11.2019 
Maamiesseurantalolla. 
 
Lisätietoja löydät kotisivuiltamme: 
www.merimasku.fi  
Sivuilta löydät myös kuvia ja kertomuksia 
menneistä tapahtumista parilta viime vuodelta 

ja paljon muuta asiaa. 
S-postia voit lähettää meille kaikenlaisissa 
asioissa osoitteeseen: 
merimaskuseura@merimasku.fi  
 
 

 
 
Tule mukaan MLL:n aamupäivätoimintaan 
perjantaisin! Tapaamme parillisilla viikoilla 
seurakuntakodin kerhohuoneessa ja 
parittomilla viikoilla Hellemaan puistossa. 
Leikkiä, laulua, askartelua, puuhaa, kahvia ja 
sympatiaa lapsiperhearjen keskelle! Mukaan 
voit tulla kerran tai vaikka joka viikko, toiminta 
on kaikille avointa ja maksutonta.  

mailto:anja.virtanen15@gmail.com
mailto:tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi
http://www.merimasku.fi/Myötätuulta/
http://www.merimasku.fi/
mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
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Aamuperhekahvila perjantaina 04.10 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 11.10 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 18.10 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
Aamuperhepuisto perjantaina 25.10 klo 
10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 1.11 klo 
09.30-11.30 Seurakuntakodilla 
 
Lettikurssi! Tiistaina 22.10.2019 klo 18-20 
Seurakuntakodilla. Lettikurssin meille vetää 
Sanna Nurmilehto. Voit katsoa hänen 
tekeleitään jo etukäteen Instagramista 
@sannabraids. Tuo mukanasi oma letitettävä 
(viihdykettä!), harja sekä pompuloita. Mehu- 
ja kahvitarjoilu, tilaisuus on kaikille avoin ja 
maksuton! Ilmoittaudu mukaan 
ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com. 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 
 

MERIMASKUN AHTO             

 

Maastojuoksukilpailut keskiviikkona 2.10. 
Merimaskun pururadalla.  

Ilmoittautuminen klo 17.30 alkaen ja lähtö 
klo 18. Sarjoja kaiken ikäisille ja kaikki 
palkitaan. 

Tervetuloa mukaan! 

SYKSYN 2019 toimintaryhmien ja 
joukkueiden toiminta-ajat nettisivuillamme. 
Tutustu tarjontaan ja tule mukaan liikkumaan.  

 

Sään salliessa aloitamme mahdollisesti 
lokakuussa vielä porrastreenit Merimaskun 
uusilla kuntoportailla. Seuraa ilmoittelua 
nettisivuillamme. 

 

Seuraa meitä myös Facebookissa ja 
Instagramissa, niin pysyt hyvin tietoisena mitä 
seurassa tapahtuu. 

 

MERIMASKUN REIMARIT     

 
Merimaskun Reimarit on Merimaskussa ja 
Velkualle toimiva lippukunta, jossa on 
toimintaa kaiken ikäisille! Ryhmät 
kokoontuvat viikoittain, paitsi aikuisten 
kanssa tavataan kerran kuukaudessa. Jos 
olet kiinnostunut lähtemään toimintaan 
mukaan, ole yhteydessä Mitteen 
(mitte@mere.fi), Facebookista ja 
Instagramista!  

  
Merimaskun ryhmien kokoontumisajat: 

  
Sudenpennut (1-2 lk.) keskiviikkoisin 18-
19.15 
Sudenpennut (3. lk.) maanantaisin 18-19.15 
Seikkailijat (4. lk.) sunnuntaisin 18-19.30  
Seikkailijat (5. lk.) tiistaisin 18-19.30  
Tarpojat  torstaisin 18-19.30  
Aikuisryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa  

  
Syksyn yöleiri - maalla, merellä ja ilmassa 
järjestetään 1.-3.11.2019 

 
Terveisin,  
Silva Virtanen 

 
 

JALKAHOITOA 

 
Jalkahoitaja Rymättylän Katavakodilla 
keskiviikona 23. ja torstaina 
24.10..Tarvittaessa myös kotikäynnit. 
Soita ja varaa aikasi Paula lindfors 050 3000 
903. 
 

 
 
 
 

mailto:mitte@mere.fi
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VANHUSNEUVOSTO 

 
Naantalin monipuoliset palvelut 
esittelyssä 
Messut Ikäihmisille 
10.10.2019 klo 10 - 14 
Naantalin Urheilutalo, Kuparivuorentie 
 
Ikääntyvien määrä ja -osuus koko 
väestöstä Suomessa kasvaa merkittävästi, 
samoin 
Naantalissa. Palvelutarpeet muuttuvat ja 
monipuolistuvat. Kehitys ja muutokset 
antavat 
suuria haasteita erityisesti julkiselle 
sektorille, myös palvelut muuttuvat ja 
kehittyvät 
vauhdilla, monia uusia vaihtoehtoja on 
tarjolla. Julkisen palvelutarjonnan tueksi 
tarvitaan 
asiakaslähtöistä yhteistyötä ja 
tiedottamista sekä palvelujen esittelyjä 
muiden yhteisöjen, 
yrittäjien sekä vapaaehtoisyhdistysten 
toimesta. Tavoitteena on ikäihmisten 
omaehtoisen 
virikerikkaan elämän toteutuminen 
omassa kodissa tai muualla hyvässä 
hoidossa. 
 
Valtakunnallisella Vanhustenviikolla 6. - 
13.10.2019 ikääntyvien hyvinvointi, arvostus, 
palvelujen 
Iaatu ja saatavuus ovat näkyvästi sekä 
kuuluvasti esillä yhteiskunnassamme. 
Messujen teema: Ikääntyvien 
palvelutarjonta Naantalissa tukee osaltaan 
messujärjestäjien 
tavoitetta tuoda esille tarjolla olevat palvelut 
ikäihmisten tietoisuuteen ja heidät 
tarpeittensa 
mukaisten palvelujen käyttäjiksi. 
Vanhustenviikko on ikääntyville myönteinen 
ja toiveikas viikko jolloin odotetaan 
myötätuntoa, 
arvostusta ja tietoa tulevaisuuden 
rakentamiseen. 
 
Vanhusneuvosto - yhteisellä asialla 
Yhteistoiminta on voimaa, se antaa monia 
mahdollisuuksia täydentää palvelutarjontaa ja 
nostaa 

toiminnan laatua sekä arvostusta ja 
kunnioitusta kansalaisten keskuudessa. 
Naantalin vanhusneuvoston jäsenet ovat 
Naantalin kaupunki, Naantalin 
seurakuntayhtymä, 
Aurinkosäätiön palvelutalo, SPR ja kaksitoista 
vapaaehtoisjärjestöä. Yhdessä 
suunnittelemme 
toimintaa jossa voimme yhteistyön voimalla 
huolehtia ikäihmisten erilaisista tarpeista 
odotusten 
ja vaatimusten mukaisesti. 
Nämä messut toteutuvat yhteistoiminnan 
tuloksena. 
 
Miksi messut ikäihmisille 
Sekä kysyntä että tarjonta monipuolistuvat ja 
uudistuvat. 
Messut järjestämällä saamme 
samanaikaisesti esille ikääntyville 
kohdistuvan laajan 
palvelutarjonnan. 
Messujen tavoitteena on, että messuvieraat 
saavat mahdollisimman laajan ja oikean 
tiedon 
Naantalin ikäihmisten palveluista ja siitä 
missä niitä on tarjolla. Messuosastoilla 
annetaan 
yksityiskohtaista tietoa ja materiaaleja kunkin 
kävijän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. 
 
Olemme yhdessä toteuttamassa tärkeää 
tehtävää ikääntyvien hyväksi ’lkääntyvien 
palvelutarjonta Naantalissa’ messuilla. 
 
Naantalin kaupungille kiitos yhteistyöstä 
messujen toteuttamiseksi. 
 
Raimo Laine 
puheenjohtaja 
vanhusneuvosto 
 
Lisätietoja: 
Raimo Laine, puh. 0400 825 829 
raimo.laine@dnainternet.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:raimo.laine@dnainternet.net
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 

 

Lounais-Suomen Jätehuolto 

Röölä, Rööläntie, satama, Rinki-

ekopiste/Iso keräys 

•ti 1.10. klo 16.30-18.00 

5.10 klo 14.00  lauantaina Kylähuoneella 

Terveysilta.  

 

Sairaanhoitaja Ritva Saha: ”Paljon voi tehdä 

oman terveytensä ja hyvinvointinsa eteen. 

Osa on aivan ilmaisia asioita”.  

Arvotaan päivän päätteeksi paikalla 

olleiden kesken D-vitamiinimittaus, arvo 

55,- Voidaan ottaa heti tai sovittuna 

aikana. 

 

 

Huom! Röölän JOULUTORI 7.12. klo 12-

15.00! 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dikseli, 
Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 401, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 
Röölä Fasessa: 
www.facebook.com/rantapiha 
Dikseli fasessa: 
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MLL RYMÄTTYLÄ JÄRJESTÄÄ ! 
 
 
Tervetuloa leffaan Rymättylän koulun 
liikuntasaliin sunnuntaina 3.11.2019 kello 
13:30. Lipun hinta 9 €. MLL Rymättylän 
puffetista leffaherkut!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/siira-auto/
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
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MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         
AUKIOLOAJAT 
 
ma, ti ja to 13-19 
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, päivämäärä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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: 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

4/19    1.11.    28.11. 

 
 
 

Marraskuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.10.2019 
mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 185 3752  

 
 
 
 
Julkinen tiedote  kaikkiin jakelupisteisiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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