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KAUPUNKI TIEDOTTAA 

Europarlamenttivaalit 2019 

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 
26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso 
on kotimaassa 15. – 21.5.2019 (keskiviikosta 
tiistaihin) ja ulkomailla 15. - 18.5.2019. 
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakko-
äänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 
8.5.2019. 

Äänioikeus ja äänestäminen 

Suomessa toimitettavissa 
europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on 

1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen 
Suomen kansalainen, joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja 

2) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka 
viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta 
ja jolla on kotikunta Suomessa 51. 
päivänä ennen vaalipäivää. 

Verkosta (www.vaalit.fi) löydät lisätietoa 
muun jäsenvaltion kansalaisen edellytyksistä 
äänestää Suomessa. 

Ennakkoäänestys 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen 
ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019. 
Naantalissa ennakkoäänestyspaikkoina 
toimivat kaupungintalo, K-Supermarket Ukko-

Pekka, Merimaskun ja Rymättylän kirjastot 
sekä Velkuan palvelupiste. 

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai 
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on 
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 
ennakkoäänestysaikana äänestäjälle 
erikseen ilmoitettuna ajankohtana. 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta 
kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai 
puhelimella viimeistään tiistaina 14.5.2019 
ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin 
keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri 
Hanna Fagerlundille, puh. 044 4171 237. 
Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä 
myös hänen valitsemansa henkilö. 
Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa 
kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin 
kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi. 

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä 

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan 
kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi myös äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä 
on, että omaishoitajan kotikunta 
äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin 
kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin 
kanssa omaishoitosopimuksen. 
Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava 
keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen 
ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen 
mukaan. 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 

Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunta 
sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, 
21100 Naantali, puhelin 02 434 5111. 
Lautakunnan sihteerinä toimii 
kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 
044 733 4552. 
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Ennakkoäänestyspaikat Naantalissa 

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 
Naantali 
15. – 17.5.2019  
klo 9.00 – 18.00 
18. – 19.5.2019  
klo 10.00 – 16.00 
20. – 21.5.2019  
klo 9.00 – 20.00 
 
K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 
21100 Naantali 
15. – 17.5.2019  
klo 12.00 – 19.00 
18.5.2019   
klo 10.00 – 16.00 
20. – 21.5.2019  
klo 12.00 – 19.00 
 
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 
Merimasku 
15.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
16.5.2019   
klo 13.00 – 19.00 
17.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 13.00 – 19.00 
 
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 
Rymättylä 
15.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
16.5.2019   
klo 13.00 – 19.00 
17.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 13.00 – 19.00 
 
Velkuan palvelupiste, Kummeli, Sauniementie 
3, 21195 Velkua 
15. – 17.5.2019  
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 9.00 - 15.00 

Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys 

Merimasku Merimaskun koulu, Iskolantie 9, 

21160 Merimasku 

Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja 
jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
äänestäessäsi. 

. 

KIRJASTO 

 
Merimaskun kirjaston lukupiirin kevään 
viimeinen kokoontuminen tiistaina  28.5 

 
Kaikki kirjallisuudesta ja lukemisesta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita!  
Lukupiirin vetäjänä toimii merimaskulainen 
tietokirjailija Anne Pentti 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 
 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
LIIKKUJAN APTEEKKI 
Rymättylän apteekissa torstaina 9.5.2019 klo 
15.00-16.30.  Liikuntaneuvontaa ja 
mahdollisuus kehonkoostumusmittaukseen. 
 

 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA 
JUHANNUKSEEN 

Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta 
juhannukseen (1.5.–23.6.2019). 
Haastepyöräily kannustaa lounaissuomalaisia 
koulu- ja työmatkapyöräilyyn sekä harraste- 
ja vapaa-ajanpyöräilyyn. Naantalin saaristo-
osat ovat jo pitkään liikkuneet 
haastepyöräilyn merkeissä, ja tänä kesänä 
toiminta laajentuu koko Naantalin alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km 
yhtäjaksoista pyöräilyä 
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä on 

”höllennetty” siten, että jos 
yhteen suuntaan matkaa on 5 
km ja takaisintulo 5 km, voi 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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kokonaismäärän 10 km merkitä 
yhdeksi suoritukseksi 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen 
kutakin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoittaa 
joko saariston kohteissa oleviin 
vihkoihin tai Lounais-Suomen 
liikunta ja urheilu ry:n 
nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) tai 
mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haastepyo
raily kautta. 

 
Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden kesken 
arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja. Palkinnot 
toimitetaan kampanjan päätyttyä siihen 
Naantalin palvelupisteeseen, jonka alueella 
kirjaus on tehty. 
 
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. 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin 
liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
SUURI KUNTOTESTAUSILTA 
RYMÄTTYLÄSSÄ 

Kuntotestausilta Rymättylän koulun 
liikuntasalissa torstaina 6.6.2019 klo 16.00-
17.30.  Ohjelmassa on mm. 
kehonkoostumusmittaus, puristusvoimatesti, 
tasapainotesti, liikuntaneuvontaa ja 
ohjeistusta. Kuntotestausilta on tarkoitettu 
aikuisille, tervetuloa mukaan! 
 
UIMAKULJETUKSET RAISION 
ULPUKKAAN 7.1.-27.5.2019  

Iltavuoro ajetaan maanantaisin 
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 
  
Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Taivassalon linja-auto menee 
Naantalin linja-autoasemalta Ulpukkaan 
Aurinkotietä pitkin. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 

 
 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA 
Golf-kurssi alakouluikäisille 25-26.5.2019 
klo 15-19 Aurinko Golfissa. Hinta 
30€.Tutustuminen golfiin alakouluikäisille 

Aurinko Golfissa (Vengantie 58, 21110 
Naantali) lauantaina ja sunnuntaina 25-
26.5.2019 klo 15-19 . Kurssilta saat tarvittavat 
tiedot ja taidot golfin aloittamiseen. 
Valmentajana toimii Teemu Pitkänen. Kurssin 
hinta on 30€, sisältää ohjauksen, välineet ja 
vakuutuksen. Kurssille mahtuu 10 
osallistujaa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
liikkuvanaantali.fi -> verkkokauppa. 
Ilmoittautuminen sulkeutuu 16.5.2019 klo 13. 

KESÄLOMA                                        

Nuorten kesän aloitus tapahtuma K-11 

SUMMER BEGINS Kuparivuoren 

urheilutalolla la 1.6.2019 klo 17.00–22.00  

Esiintyjänä: Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf 
Lisäksi paljon hauskaa tekemistä kuten 
rodeohärkä, speedtester, ilmajousiammunta, 
penjitrampoliini ja kaiken kruunaa Summer 
beginsin herkkubuffa. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
 
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen 

liikuntahallissa: sählyä, jalkkista ja korista 
kahdella ensimmäisellä lomaviikolla 3.–13.6. 
maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00. Omat 
kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei 
ohjausta. Vapaa pääsy. Liikuntapalvelut 
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Temppupäivät to 4.6. klo 12.00–14.00 ja to 
13.6. kello 12.00–14.00 Majamäen 
liikuntahallin tatamisalissa. Temppuilua, 
pelejä, leikkejä sekä jättitrampoliini. Vapaa 
pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Tanssikurssi koululaisille 5.–7.6. kello 

10.00–13.00 Maijamäen liikuntahallin 
tatamisalissa sekä sään salliessa myös 
ulkona. Tiedossa iloista tanssia, mm. hiphop 
ja breakdance. Tanssileiri sopii vasta-alkajille 
ja jo tanssia harrastaneillekin. Hinta 20 €. 
Max 25 osallistujaa. Ilmoittautuminen. 
Liikuntapalvelut 
 
Suppailua ja pelejä Rymättylän uimarannalla 
to 6.6. klo 12.00–15.00. Tule viettämään 
mukavaa kesäpäivää. Säävaraus. Vapaa 
pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Tenniskurssi aloittelijoille ma-ke 10.6.–12.6. 

Kirkkopuiston tenniskentillä. Ryhmä 1 kello 
10.00–12.00 ja ryhmä 2 kello 12.00–14.00. 
Leikkien ja pelien avulla tenniksen alkeita. 
Toiminta on suunnattu alakouluikäisille. 
Kurssilta saa lainata mailaa, jos omaa ei ole. 
Hinta 15 €. Max 12 osallistujaa/ryhmä. 
Ilmoittautuminen. Liikuntapalvelut 
 
Sporttiaamut ti–to 11.6.–13.6. klo 10.00–
12.00, ohjattua maksutonta liikunnallista 
toimintaa koululaisille. Kokoontuminen 
Maijamäen liikuntahallilla. Sään salliessa 
toiminta järjestetään Teljentien kentällä ja 
Kalevanniemen rannalla. Ilmoittautumiset 
liikkuvanaantali.fi-sivuilla. Liikuntapalvelut 
 
Tsekkaa myös rantapäivät Nunnalahdessa, 
joita järjestetään sään salliessa kesäkuussa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin.  
 
PYÖRÄILYRETKI AHVENANMAALLE 12–

17-vuotiaille 11.–14.6.2019  
Retkellä pyöräillään n. 30 km päivässä, 
tutustuen saaristoon ja Ahvenanmaahan, 
nautitaan kauniista maisemista, majoitutaan 
teltoissa, risteillään lautoilla ja laivalla. 
Tutustumiskohteina mm. Kastelholman linna 
ja Taffelin tehdas. 
Hinta 150 € sis. matkat, vakuutukset, 
ohjauksen, sisäänpääsyt ja ruokailut. 
(Ulkopaikkakuntalaisille retken hinta on 170 
€) 

Ilmoittautumiset viimeistään 12.5.2019 
osoitteessa: 
www.lyyti.in/pyoraretkiAhvenanmaa. 
Toteutuu, mikäli lähtijöitä vähintään 15. 
Järjestetään yhteistyössä Naantalin, 
Nousiaisten ja Mynämäen nuorisopalveluiden 
kanssa. 
Lisätiedot: Petri Helmi puh. 044 733 4611, 
petri.helmi@naantali.fi 
 
NUORTEN SAARISTOSEIKKAILU INGA-
LILL KALJAASILLA 

Naantali-Gullkrona-Utö-Korpoström-Naantali  
Saaristoseikkailu on 29.7.–1.8.2018, ja se on 
tarkoitettu yli 10-vuotiaille.  
Saaristoseikkailun aikana tutustutaan Turun 
saaristoon ja yövytään kolmessa eri 
satamassa. Ruokailut ja yöpymiset ovat 
laivassa. Purjehduksella jokainen saa 
osallistua navigointi-, kansi-, keittiötehtäviin. 
Aikaa jää runsaasti myös maisemien ihailuun.  
Hinta on 190 € 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.6.2019. 
Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä 
Naantalin, Raision ja Kaarinan 
nuorisopalveluiden kanssa.  
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 

 
 
FRISBEEGOLF-OPETUSTA JA TURNAUS 

Suopellon frisbeegolfradalla 
Opetuspäivät: ma 5.8. klo 13.00–15.00 ja ti 
6.8. klo 16.00–18.00 
Turnaus: to 8.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana. 
Opettajina toimivat koulutetut 
frisbeegolfohjaajat. 
Sekä opetus, että turnaus ovat maksuttomia 
eikä tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Välineitä on mahdollisuus lainata. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
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Koululaisten kesäleirit Salorannassa  
• 1. leiri 10.–13.6. 2008–2009 syntyneille* 
• 2. leiri 3.–6.6. 2006–2007 syntyneille* 
• 3. leiri 17.–19.6. 2010–2011 syntyneille 
* leirien ikäluokkien järjestys on muuttunut 
 
Retki Fazerin makeistehtaalle ja Heurekaan 

11.6. / lisätiedot: nuorisopalvelut 
 
Retki Linnanmäelle 18.6. /lisätiedot: 

nuorisopalvelut 
 
Teatterileiri Rymättylässä alakouluikäisille 

18.-20.6. klo 10-15  
 
Harrasteseikkailuleiri kouluikäisille 12.–
13.8.2019 
 
TunneSeikkailu -päivätoiminta 

ti-ke 4.-5.6. klo 9-15 eskari-2.luokkalaisille 
Pro Sinervon talo, Velkua 
ma 10.6. klo 9-15 1.-3.luokkalaisille 
Perhehuvila Kuin koti, Luonnonmaa 
Liikuntapainoitteinen päivätoiminta 
on tarkoitettu lapselle, jolla on korostuneen 
yksilöllisen tuen tarvetta esimerkiksi 
elämäntilanteen, herkkyyden tai jonkinlaisen 
toimintarajoitteen takia. Ilmoittautuminen 
aukeaa 28.3.2019. Toteutetaan 
pienryhmässä ja moniammattilisena 
yhteistyönä. Lisätietoja Soveltavan liikunnan 
ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi 
 
Naantalin kylpylän alennukset 
naantalilaisille 

Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2019 
seuraavat alennukset naantalilaisille: 
Sauna- ja allasosaston käyttö – 40 % 
hinnoista. Alennus on voimassa kaikkina 
päivinä pois lukien aatot ja juhlapyhät, 
heinäkuu sekä viikot 8 ja 52.  
Eläkeläiset 10,00 €. Alennettu hinta on 
voimassa ma–pe klo 8–15 pois lukien aatot ja 
juhlapyhät sekä heinäkuu. 
Tarjoushinnat ovat voimassa 2019 oikeuden 
lunastaneille. Alennusoikeuden voi noutaa 
kaupungin palvelupisteistä, jossa tarkistetaan 
samalla hakijan kotipaikkatieto. Oikeus on 
henkilökohtainen. 
Palvelupisteet: Kaupungintalon asiointipiste 
(Käsityöläiskatu 2), Merimaskun 
palvelupiste/kirjasto (Iskolantie 9), Rymättylän 
palvelupiste/kirjasto (Metsätie 1) ja Velkuan 
palvelupiste/Kummeli (Sauniementie 3). 

TIEDOTE: SENIORIKORTTI +65 SYKSY  
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. 
Seniorikortti +65 oikeuttaa monenlaisiin 
liikunta- ja kulttuuritoimintoihin. Syyskauden 
etuudet julkaistaan liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuilla toukokuun lopulla. 
Henkilökohtaisen kortin voi lunastaa 
kaupungintalon asiointipisteestä tai saariston 
palvelupisteistä 3.6. alkaen. Syyskauden 
etuudet tulevat voimaan elokuussa 2019. 
Naantalin kaupungin liikunta- ja 
kulttuuripalvelut 
 
LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATILOJEN 
TALVIKAUDEN 2019-2020 
KÄYTTÖVUOROJEN HAKU 
Talven 2019–2020 vakiovuoroja haetaan 

15.5.2019 mennessä. Vuorot alkavat 
12.8.2019 (Kesti-Maarian talvikausi alkaa 
poikkeuksellisesti 2.9. ja päättyy jo toukokuun 
puolivälissä, muut toukokuun lopussa). 
Lisätietoa vuorojen hakemisesta ja tiloista 
löytyy Liikunta ja ulkoilu -sivuilta, kohdasta 
Tilanvaraus.  
 
Tilahakemukset sähköpostitse 
tilanvaraus@naantali.fi. Hakemuksessa 

tulee mainita seuraavat asiat: 
 
• hakijan/ yhteisön nimi/ Y-tunnus / 
henkilötunnus (laskutusta varten) 
• mitä tilaa haetaan 
• ajankohta (tarkat kellonajat myös) 
• käyttötarkoitus 
• vuoron yhteyshenkilön nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
• laskutusosoite 
 
Lisätiedot: Tilanvaraus, 
tilanvaraus@naantali.fi sekä p. 02 434 5320 
 

MERIMASKUN AHTO             

 

Kesäkaudella aikuisten treenimixit siirtyvät 
ulos.Maanantaisin 6.5.- 17.6. 

kesätreenit klo 19.00-20.00 

Merimaskun pururadan maastossa, 
kokoontuminen Ahdon punaisen 
rakennuksen luona. Treeni on 
peruskuntoliikuntaa kaiken tasoisille, yhteinen 
naisille ja miehille.  

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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Osallistumismaksu 5€/ kerta.  
Merimaskun koulun salissa 

Lasten sähly  

Tiistai 17.00-18.00 

Miesten sähly 

Torstai 19.30-21.00                              
Naisten sähly                                    

Sunnuntai 16.00-17.00                    
Lentopallo                                        

Sunnuntai 18.00-20.00                   
Merimaskun koulun kentällä                  
Lasten toiminnallinen ulkotunti     

Keskiviikko 18.00-19.00                     
jalkapallo 2014-synt.                             

Torstai 17.00-18.00                                  
Ahto jalkapallokoulu 12-13 synt.         

Torstai 18.00-19.00                                  
Ahto Ajax 10-11 synt.                             
Tiistai 18.00 - 19.00                           
Pesäpallo                                                      

F-G juniorit                                        
Maanantai  17.00-18.30 

Muut pesäpallojoukkueet 

Lisätietoa ja harjoitusajat  Ahdon nettisivuilla. 

Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista 
Ahdon nettisivuilla. Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja Instagramissa. 
 

 
 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
LEGENDAARINEN HUNKERIN LEIRI 

Leirille saavat osallistua kaikki 

merimaskulaiset 7–13 -vuotiaat lapset. Tule 
pystyttämään oma telttasi ja viettämään jänniä 

kesäpäiviä yhdessä! 
Varmuudella leirille pääsee 30 ensimmäisenä 
ilmoittautunutta lasta. Leiri on maksuton. 

Ilmoittaudu leirille 31.5. mennessä 
sähköpostitse: johanna.helenius@turku.fi tai 

tekstiviestillä / soittamalla:  
Johanna Helenius: p. 044 380 4012 
 

Muista mainita:  
·   leirille tulijan nimi, osoite 

ja syntymävuosi 
·   huoltajan nimi ja 
puhelinnumero 

Vanhemmat huom! 

Myös aikuiset ovat tervetulleita leirille 

ohjaajiksi 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Johannalta. 
 

 
Merimaskun Maamiesseurantalon 
kannatusyhdistys ry 

Tervetuloa Merimaskun Maamiesseurantalon 
kannatusyhdistyksen kevätkokoukseen 
keskiviikkona 15.5 klo 18.00 
Maamiesseurantalolle, Killaistentie 40. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja keskustellaan talon kehittämisestä ja 
sen käytön lisäämisestä. Maksamalla 10 
euroa voit liittyä yhdistyksen jäseneksi ja 
jäsenenä saat 10 % alennuksen talon 
juhlatilan vuokraushinnoista 

 
 

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, 
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pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. 
kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 
Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 
 Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti, 
matkakulut 0.43€/km. 
Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00-15.00 
Työtilaukset: Omakotitalkkari Hannu 
Roivainen puh. 045 8715126. 
 
Lisätietoja: Seppo Ansamaa 0400 522974 

 

MERIMASKU-SEURA 

 
 

Kesä saapuu myös Kollolaan! 

Merimasku-Seura ja Merimaskun Teatteri 
järjestävät kevättalkoot Kollolan pihapiirissä 
 
lauantaina 11.5.2019 alkaen klo 10 

 

Pihan ja rakennusten siivousta ja 
kunnostusta, haravointia, kukkapenkkien 

kaivelua, puiden ja pensaiden hoitoa, 
mattojen tuuletusta, imurointia…. kaikkea 
mahdollista yhteisen viihtyvyyden 
parantamiseksi. 
Omat työkalut sallittuja ja toivottuja. 
Talkooväelle tarjolla tietenkin pientä suuhun 
pantavaa, purtavaa ja juotavaa. 
Kaikki ovat tervetulleita iloiseen porukkaan! 

 
Lisätietoja kotisivuiltamme: 
www.merimasku.fi  
S-postia voit lähettää meille kaikenlaisissa 
asioissa osoitteeseen: 
merimaskuseura@merimasku.fi 
 
 

MERIMASKUN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET 

 
Perennat vaihtavat taas penkkiä 

perinteisessä helatorstain perennan 
kierrätystapahtumassa, joka järjestetään 
Maamiesseurantalolla 30.5. klo 12 – 14. 
Tarjolla myös hernekeittoa ja kahvia tuoreiden 
munkkien kera.                           
 
Jo toisen kerran vietämme yhteistä 
virkistyspäivää naantalilaisten maa- ja 
kotiseutunaisten kanssa Apajalla tiistaina 
11.6. klo 18.00 alkaen. Ohjelmassa on 

saunomista, uimista ja mukavaa yhdessäoloa 
iltapalasta nauttien. Ilmoitathan tulostasi 
Railille 8.6. mennessä p. 0409664880.                              
 
Juhlia tulossa? Ei huolta – maa- ja 
kotitalousnaisilta voit vuokrata astiat 
suurempaankin juhlaan. Vuokrausta hoitaa 
Sirpa Tammelin p. 0407534406. 

 
MeKoVat-Merimaskun koulun 

vanhenpainyhdistys 

 
KUU KIURUSTA KESÄÄN -tapahtuma 
Apajalla to 9.5.2019 klo 18-20 

Rentoa koko perheen illanviettoa, luvassa 
mm. 

– koululaisten esityksiä 

– poniratsastusta, Sariolan talli 

– liikunnallista toimintaa lapsille, Ahto 

– toiminnallista ohjelmaa, MeRe 

– kahvilabuffet 

– makkaran myyntiä, MLL 
Illan tuotto koululaisten hyväksi. Lämpimästi 
tervetuloa 

 

http://www.merimasku.fi/
mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
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MLL:n aamuperhekahvilat avoinna 
kevätkaudella vielä toukokuun ajan. Tule 
puistoilemaan ja kahvittelemaan 
seurakuntatalon kerhohuoneeseen! Mukaan 
voit tulla kerran tai vaikka joka viikko, toiminta 
on kaikille avointa ja maksutonta. 
 
Aamuperhekahvila perjantaina 03.05 klo 
09.30-11.30 Seurakuntatalolla 
Aamuperhepuisto perjantaina 10.05 klo 

10.00-11.30 Mäntylänrinteen puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 17.05 klo 

09.30-11.30 Seurakuntatalolla 
Aamuperhepuisto perjantaina 24.05 klo 

10.00-11.30 Hellemaan puistossa 
Aamuperhekahvila perjantaina 31.5 klo 
9.30-11.30 Seurakuntatalolla 
 
Lapset ensin -keräyksen keräyslipas on 
mukana tapahtumissamme 15.5.2019 asti. 
Tue 
toimintaamme merimaskulaisten lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi 
lahjoittamalla 
keräykseen! 
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 

 

 

Merimaskun koirakerho järjestää Match 
Shown sunnuntaina 5.5.2019!  

Mätsäri pidetään kerhon koulutuskentällä 
(Killaistentie 20, Merimasku). 
Ilmoittautumiset alkaa klo 11, kehät klo 12. 
Luokat: 

- Lapsi & koira 
- Veteraanit 
- Pienet pennut 
- Isot pennut 
- Pienet aikuiset 
- Isot aikuiset 
Osallistumismaksu 7 e. Saman omistajan 
toinen koira 5 e. Lapsi & Koira -kilpailu 5 e. 
Tapahtuma järjestetään nurmikentällä. 
Paikalla buffet. Noudatamme kennelliiton 
rokotusohjeita. Otathan rokotustodistuksen 
mukaan. Luvassa hyvät palkinnot. 
Tervetuloa! 
 
Syksyn suunnittelukokous sunnuntaina 
28.7.2019 Lossituvalla. Tule mukaan 
vaikuttamaan koulutuksiin ja tapahtumiin! 
 
Lisätietoa Merimaskun koirakerhon 
toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista 
löydät Facebook-sivultamme, 
www.merimaskunkoirakerho.fi tai 
sähköpostitse mmkoirakerho@gmail.com. 
 
 

 
Merimaskun Suvilystit lauantaina 
15.6.2019 klo 11-15 Kirkonkylän rannassa. 

 
Koko perheen iloinen kesätapahtuma tulee 
taas! Ohjelmassa syötävää, nähtävää, 
puuhailtavaa ja tietenkin torimyyjät 
monenkirjavine tuotteineen. 
 
Varaa myyntipöytäsi hy.myynti@gmail.com 

 
Tapahtuman järjestää Merimaskulaisten 
yhdistysten Hynttyyt yhteen -ryhmä 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hy.myynti@gmail.com
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MERIMASKUN TEATTERI ESITTÄÄ: 
 

 
 KAHDEN AKAN LOUKUSSA 
Esityspäivät: to 6.6. / pe 7.6. loppuunmyyty / 

ma 10.6. / ti 11.6.loppuunmyyty / ke 12.6. / to 
13.6. / su 16.6. / ma 17.6. / ti 18.6. / ke 19.6. / 
ti 25.6. /  ke 26.6.  
Kaikki esitykset alkavat klo 19. 
Kahden akan loukussa on komedia Veijon 
erikoisesta avioliiton alusta. Anoppi pomottaa 
sekä miniää että piikaa. Naapurin leski 
häärää mukana ja tuo oman osuutensa 
keitokseen. Kun taloon saapuu vielä kaksi 
naista lisää, soppa onkin valmis! Miten Veijo 
saa äitinsä aisoihin ja vaimonsa takaisin? 
Aika erikoisella konstilla... 
 
Käsikirjoitus: Heikki Luoma 
Ohjaus: Anne Linja ja Maikku Tuomi 
Liput: 15 €/5€ osoitteesta 

www.ideaticket.fi/merimaskunteatteri, ja 
ovelta ennen näytöksen alkua. Meillä käy 
myös pankkikortti. Ryhmät min.10 henkeä 
sähköpostilla merimaskunteatteri@gmail.com 
tai p. 045 203 5003 iltaisin. 
Paikka: Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2, 

Merimasku 

Tervetuloa nauttimaan ja nauramaan!  

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN TEATTERI ESITTÄÄ:      
Taivaan tulet  - TV:stä tuttu näytelmä! 

Vanhempi konstaapeli Rauni Väänänen ei 
pääse helpolla tullessaan työhön Espoosta 
Kemijärvelle. Paluumuuttaja saa kyllä 
lämpimän vastaanoton, muttei kovin hyvässä 
hengessä. Työssä päänvaivaa tuottaa 
virolainen huono viina, joka voi viedä paitsi 
näön,myös ulkonäön. Siviilissä huolena on 
erakoitunut, surullinen isä, joka pitäisi saada 
hoitoon -vai pitäisikö? Nykypäivään sijoittuva 
näytelmä tarjoaa tunnetta laidasta laitaan, 
samoin on huumorin kanssa. Musiikkina 
karun kaunista Ismo Alankoa. 

Näytelmän on kirjoittanut Kari Väänänen ja 
Timo Parvela. Dramatisointi on Jari 
Luolamaan käsialaa ja ohjauksesta vastaa 
Teija Söderholm. 

ESITYKSET 2019: ke 1.5. / to 2.5. / pe 3.5. / 
la 4.5. / su 5.5 / ti 7.5. / ke 8.5. / to 9.5. / pe 
10.5. / su 12.5.  Näytökset arkena klo 19 ja 
la-su ja vapunpäivä klo 17.  

Liput 20 € norm. / 18 € S-Etukortilla / 15 € alle 
18-v / 10 € teatterinjäsenet.  

Liput 
osoitteesta www.ideaticket.fi/naantalinteatteri 
tai ovelta 40 min ennen näytöksen alkua.  

Varaukset ja 
tiedustelut: info@naantalinteatteri.fi / 044 717 
7070.  

P.S. Kesällä 35 v juhlaansa viettävä 
Naantalin Teatteri esittää Heli Laaksosen 
Lukkosulaa ja lumpeenkukkia -näytelmän 
Naantalin Raatihuoneen pihalla. Näytöspäivät 
osoitteessa 
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-ja-
lumpeenkukkia/ 

 

 

http://www.ideaticket.fi/merimaskun
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
mailto:info@naantalinteatteri.fi
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-ja-lumpeenkukkia/
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-ja-lumpeenkukkia/
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ELÄKELIITON RYMÄTTYLÄN 
YHDISTYS RY 

Toukosiunaus, pe 10.5. klo 18 Kaisa 

Suovasen pellolla. 
 
Matkavastaava tiedottaa 
Visby- matka 6. – 10.05., lähtö Röölästä klo 
18:30, ajetaan Piimätien kautta keskustaan, 
josta lähdetään klo 18:50. Muistakaa 
matkavakuutus ja henkilöpaperit. Eurot ei 
Ruotsissa käy, joten vaihtakaa kruunuja. 

Ulkoilupäivä to 23.5. Vienolan leirikeskukses-
sa Heinäisissä. Lähdetään kirkon parkki-
paikalta kimppakyydeillä klo 10. Paikalla 
touhua ja tohinaa, omat eväät mukaan. 

Vanhusneuvosto: 
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 
 

VELKUAN KALASTAJASEURA 

Velkuan kalastajaseura tiedottaa: 
 
RYSÄN PÄÄLLÄ VELKUASSA -

silakkatapahtuma la 25.5. klo 10 - 13  
Palvelukeskus Kummelin takana 
Sauniementie 3. 
 
Velkuan perinteinen kevätsilakkatapahtuma 
Teersalon rannassa - tuoretta silakkaa 
suoraan rysältä edullisesti 5 € / ämpäri! Oma 
astia silakalle mukaan, käteismaksu. 
 
Kahvia, kaffeleipää ja silakkakeittoa. Myös 
sammutinten tarkastusta ym.   
 
Lisätiedot tapahtumasta puheenjohtaja Janne 
Antila 
velkuankalastajaseura@gmail.com , p. 045 
630 4280.  

Myyntipaikkatiedustelut Johanna Antila, p. 
050 573 9332 (iltaisin).  
 
Tervetuloa! Mukana tapahtumaa 
toteuttamassa paikallisten yhdistysten ja 
toimijoiden monipuolinen joukko. 
 
 

 
 
Valonia tiedottaa 
 
Valonia tarjoaa vesiensuojelu- ja 
vesistökunnostusneuvontaa 

Valonian vesiasiantuntijat tarjoavat 
paikallisille vesiensuojeluyhdistyksille ja 
muille kiinnostuneille vesiensuojelu- ja 
vesistökunnostusneuvontaa. Valoniassa on 
myös käynnistynyt Varsinais-Suomen 
vesistökunnostusverkosto -hanke, jossa 
aktivoidaan paikallistoimijoita koko 
maakunnassa vesistökunnostusten 
tekemiseen ja tarjotaan neuvontaa 
kunnostusten suunnitteluun, rahoitushakuun 
ja toteutukseen. Hankkeen puitteissa 
järjestetään myös useita aiheeseen liittyviä 
yleisötilaisuuksia. Hankkeen postituslistalle 
voi liittyä jättämällä yhteystiedot osoitteessa 
www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto.  
Vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvoja 
voi kysellä ottamalla yhteyttä Valoniaan: 
Jarkko Leka p. 040 197 2265 (ark. 9-16), 

jarkko.leka@valonia.fi 
Janne Tolonen p. 050 518 7755 (ark. 9-16), 

janne.tolonen@valonia.fi 
Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto 
-hankkeen vetäjänä toimii Valonia ja 
hankekumppanina Lounais-Suomen 
vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta rahoittaa 
ympäristöministeriö hallituksen 
kärkihankerahoituksella ja hanke jatkuu 
vuoden 2020 loppuun asti. Lisätietoja: 
www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto 

 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
https://maps.google.com/?q=Sauniementie+3.+Velkuan&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sauniementie+3.+Velkuan&entry=gmail&source=g
mailto:velkuankalastajaseura@gmail.com
http://www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto
mailto:jarkko.leka@valonia.fi
mailto:janne.tolonen@valonia.fi
http://www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto
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MERIMASKUN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

                                         
Avoinna: 
Ma, ti, to  klo 13-19 
Ke, pe  klo  9-15 
Aattopäivinä klo 10-15  

 
puh. 02 4345 545, 044 733 4683 
e-mail kirjasto.merimasku@naantali.fi 
           etunimi.sukunimi@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   

3/19    9.8.    5.9. 

4/19    1.11.    28.11. 

 
 
 

Kesäkuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.5.2019 

mielellään sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 185 3752  

 
 
 
 
 
 
 
 
Julkinen tiedote  kaikkiin jakelupisteisiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kirjasto.merimasku@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

