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NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 
 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
KEPEIN ASKELIN KESÄÄN 
Tule viettämään liikunnallista maanantai-
iltapäivää Kirkkopuistoon! Kepein askelin 
kesään –tapahtuma maanantaina 3.6.2019 
klo 13.30. Ohjelmassa on yhteistä liikuntaa 

Heidi Suomisen johdolla, liikunnallisia pisteitä 
ja mehu- ja pullatarjoilu. 
Tule mukaan ja ota mukaasi myös kaveri. 
 
UUTTA! LEIKKIPUISTOJUMPPA 
KIRKKOPUISTOSSA  

Leikkipuistojumppaa keskiviikkoisin 12.6.-
3.7.19 klo 10:00-10:45 Kirkkopuisto 
(Maariankatu 3). Jumppa on maksuton eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tule 
jumppaamaan ja tapaamaan muita pienten 
lasten vanhempia!  
 
KÄVELYTESTI 

Ikäihmisten kävelytesti järjestetään 
Kuparivuoren urheilukentällä maanantaina 
11.6. klo 10.00-11.30 välisenä aikana. 

Tervetuloa mukaan! 
 
IKÄIHMISTEN OLYMPIALAISET 

Ikäihmisten olympialaiset Kuparivuoren 
urheilukentällä maanantaina 26.8.2019 klo 
13.00. Luvassa liikunnan riemua ja itsensä 

haastamista, tule mukaan ja tuo myös kaveri. 

Olympialaisten avauspuheen pitää 
perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen. 
 
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 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/haastepyoraily 
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 
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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! 
 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA 
KESÄLLÄ 
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 
 
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.  
 

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 
 
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 
 
Retki Fazerin makeistehtaalle ja Heurekaan 

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

nuorisopalvelut 
 
Teatterileiri Rymättylässä alakouluikäisille 
18.-20.6. klo 10-15  
 
Nuorten Saaristoseikkailu Inga-Lill 

kaljaasilla 29.7.–1.8. yli 10-vuotiaille 
Katso lisätietoja verkossa liikkuvanaantali.fi ja 
www.naantali.fi/nuoret viikosta 10 alkaen. 
Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 28.3. klo 
18. 
 
Harrasteseikkailuleiri kouluikäisille 12.–

13.8.2019 
 
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 
 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

 
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 
sunnuntaisin klo 10 
Su 2.6. klo 10 Messu 
 
Su 9.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
 
Su 16.6. klo 10 Messu 
Kansanlaulukirkko ja kesäasukkaiden 
kirkkopyhä 
 
La 22.6. klo 18 Juhannuspäivän iltakirkko 
 
Su 23.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
 
Su 30.6. klo 10 Konfirmaatiomessu 
Lauantaina 15.6 Suvilystien aikaan, kirkko on 
avoinna klo 11-15. Markku-pappi musisoi 
kymmenen minuutin musikaalisessa hetkessä 
klo 12.30., 13.30 sekä 14.30. 
Merimaskun kirkko on kesällä avoinna 
yleisölle 26.6.-11.8. ke-su klo 12-16 
(aukioloon vaikuttaa mahdolliset kirkolliset 
toimitukset)  
Kaikki kerhot ja piirit ovat kesätauolla 
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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.  
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  
Työtilaukset: Omakotitalkkari Hannu 
Roivanen puh. 045 871 5126.  

 

MERIMASKUN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET 

  

Tämänkertaisen kesäretken järjestää 
Naantalin maa- ja kotitalousnaiset ja kutsuvat 
meidät mukaan. Teemana on: 
OSTOKSIA JA KORDELINIA RAUMALLA 
 
Ajankohta on torstai 8.8.2019. Henkilömäärä 
min. 30. 
Ohjelma: Lähtö klo 8.30 Naantalista 
Klo 10.00 Saapuminen Raumalle 
 
Päivä Raumalla alkaa perinteisillä 
Pystykaffeilla Rauman kauppatorilla, keskellä 
Unescon maailmanperintökohdetta. 
 
Klo 10.30 siirrytään torilta Rauman 
taidemuseoon, jossa mm.Kordelinin 
veljenpojan 
Eino Valtosen arvokas taidekokoelma, josta 
osa on perintöä Alfred Kordelinilta. 
 
Klo 11.45 Siirtyminen ravintola Etappi 22 
omalla linja-autolla. Nautitaan A Kordelinin 
menu. Ruokailun loppuvaiheessa opas 
saapuu kertomaan Alfred Kordelinin 
vaiherikkaasta elämästä ( 1 h) 
Klo 14.20 Lähdetään ostoskierrokselle 
Rauman Lappiin. Vieraillaan Eskimon 
tehtaanmyymälässä, josta löytyy 
keittiötarvikkeita. 
 
Klo 15.00 siirrytään ostoksille Kivikylän 
Kotipalvaamoon. 
 

Klo 15.30 Vierailu päättyy iltapäiväkahviin 
lahjatavarakahvila Pyörnillä, joka on 
pullollaan ihastuttavia käsitöitä. 
 
Klo 16.00 Kotimatka voi alkaa. 
Hinta 50€ / hlö sisältäen sisäänpääsyn 
Rauman taidemuseoon, ruokailun ja 
esitelmän sekä 
kahvin/teen ja makean leivonnaisen kahvila 
Pyörnillä 
 
Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-
aineallergiat Railille 7.7. 2019 mennessä 
p.0409664880. Pienet aikataulumuutokset 
voivat olla mahdollisia 
 

MERIMASKU-SEURA 

 
 

 
 

Merimaskun Suvilysteillä la 15.06. klo 14 
Merimasku-Seura ry julkistaa jälleen vuoden 
Lossivahdin! 

Seurassa mietitty jo vuodesta 2002, jolloin 
ensimmäinen lossivahti julkistettiin, miten 
voisi kiittää tai palkita henkilöitä, jotka eivät 

välttämättä ole seuran jäseniä, mutta jotka 
omalla vahvalla panoksellaan edistävät 
kotiseututoimintaa. 
Tule katsomaan kuka tänä vuonna saa 
haltuunsa vuoden 2019 Lossivahdin 
kunniakirjan ja lossikapulan. Samalla voit 
poiketa myyntipöytämme luona. 
 

Kollolan kesänäyttelyn avajaiset pidetään 
sunnuntaina 7.7.2019 klo 12.00. 
Näyttelyn aiheena on 
”Ullakoiden aarteita” 

Jos löydät omalta vintiltä jotain 
mielenkiintoista, jonka haluat näyttää myös 
muille, voi tuoda sen myös näytille. 

Avajaisissa pieni puhe, pientä tarjoilua ja 
pientä musiikkia. Tervetuloa! 
Kollolan kesäkeskiviikkoisin pidetään 

erilaisia teemailtoja, alkaen klo 18 
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10.7  Aija Möysä kertoo kasvivärjäyksestä 

17.7. vieraana Merimaskun ensimmäinen ja 
viimeinen kulttuurisihteeri Hanna Nurminen 
24.7. Sirpa Tammelin muistelee entisaikojen 

terveydenhoitoa 
31.7. Pertti Virtanen laulattaa yleisöä 

heinäkuun päätteeksi 
 

Tervetuloa tilaisuuksimme! 
 
Lisätietoja päivitämme kotisivuillemme: 
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 

 
MLL on mukana Suvilysteillä! Merimaskun 

Suvilystit järjestetään Merimaskun 
kirkonkylässä 15.6.2019 klo 11–15. MLL:n 
osastolta löydät puuhaa lapsille mm. 
keppihevostallin merkeissä. Ota mukaan oma 
keppihevonen, tai hoida tallin keppihevosia ja 
osallistu keppihevosten estekisoihin! 
Ohjelmassa myös lelujen vaihtopiste, 
pomppulinna, sekä muuta mukavaa puuhaa 
perheen pienimmille! 
 
MLL:n väki rientää kesälaitumille! Kesä- ja 

heinäkuussa perhekahvilat ovat tauolla. 
Kahvila/puistotoiminta, sekä koko perheen 
tapahtumat käynnistyvät taas elokuussa! 
Perustamme taas viimevuoden tapaan 
perheille vapaamuotoisen Whatsapp-ryhmän 
kesätreffien sopimista varten puistoon, 
rannalle ja muuhun mukavaan! Liittymislinkin 
löydät yhdistyksen facebook- sivuilta! 
 

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, 
aktiiveille ja tapahtumiin osallistuneille 
perheille kevätkaudesta!  
 
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta 
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 
haulla MLL Merimasku. 
 

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.  
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 

http://www.merimasku.fi/
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Lisätietoa toiminnasta ja 

tapahtumista Ahdon 
nettisivuilla.  

Seuraa meitä myös 
Facebookissa ja 
Instagramissa nimellä 
merimaskunahto. 

 

 

 

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!ko  
www.merimaskunteatteri.fi 

 
 

 
 
Merimaskun Suvilystit lauantaina 
15.6.2019 klo 11-15 Kirkonkylän rannassa. 

 
Koko perheen iloinen kesätapahtuma tulee 
taas! Myyntitiskeiltä löytyy lihaa, leipää, 
leivonnaisia, kasviksia, käsitöitä, koruja jne. 
 
Monipuolisen myyntivalikoiman lisäksi 
Suvilysteiltä löytyy nähtävää ja koettavaa 
koko perheelle! Tule katsomaan taikurin 
esitystä, ratsastamaan poneilla, hyppäämään 
keppihevosrataa, painimaan sumopuvuissa, 
pomppimaan pomppulinnassa, kuuntelemaan 
musiikkiesityksiä, tutustumaan paloautoon ja 
ihan oikeaan ralliautoon! 
Tervetuloa mukaan!  

 
Tapahtuman järjestää Merimaskulaisten 
yhdistysten Hynttyyt yhteen -ryhmä 

 
 
RYMÄTTYLÄN TEATTERI ESITTÄÄ 

 
ilakoiva ja häpeilemätön puhelinluettelo on 
tuomas parkkisen kirjoittama paikallinen 
komedia ihmisistä, ilmiöistä ja klassisesta 
katalogista, jonka henkilöt pääsevät nyt 
valloilleen rymättylän teatterissa.  
romanttisen päätarinan ympärillä pyörii 
yritysten ja erehdysten kirjo sekä nippu 
hulvattomia hahmoja kirkon kellonsoittajasta 
neiti aikaan. 
liput: 
peruslippu 15€ 
eläkeläiset, opiskelijat ja teatterikortin haltijat 
12€ lapset alle 15v. 8€ 
 
lippuvarukset info@rymattylanteatteri.com tai 
puhelimitse 044 5726149 / sirkka 
 
tervetuloa! 

http://www.ideaticket.fi/merimaskun
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
http://www.merimaskunteatteri.fi/
mailto:info@rymattylanteatteri.com
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Nyt on ihan pakko varottaa!  
Lukkosulaa ja lumpeenkukkia on Naantalin 
Teatterin kesän 2019 näytelmä, mikäli tekijät 
ei naura itteäs hengilt jo ennen sitä. Hersyvät 
hahmot ja oivaltava teksti on semmone 
kultakimpale, ettei oo tosikaa!  
Varsinki ku Laaksose Heli viäl ajanmukast ja 
naantalilaisti tätä meijä pläjäytyst. 
Mut joo, nährään suvel, mil taval veljesten 
kaupanpito mahtaa sujuu…. 
  
Kirj. Heli Laaksonen / Dram. Seija Holma / 
Ohj. Teija Söderholm 
 
Esitetään Naantalin Raatihuoneen pihalla 
(Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali) 

Pe 7.6. klo 19 ensi-ilta La 8.6. Su 9.6. Ma 
10.6. Ti 11.6. To 13.6. Pe 14.6. La 15.6. Su 
16.6. Ma 17.6. Ke 19.6.  

Liput 20 € / 18 € (S-Etukortilla) osoitteesta 
www.ideaticket.fi/naantalinteatteri             
Kysy myös 
RYHMÄALENNUKSIA!                                 
  Tiedustelut ja varaukset: 044 717 7070 / 
info@naantalinteatteri.fi                    
Tervetuloa nauttimaan kesästä meidän ja 
hersyvän hauskan näytemän parissa! 

ELÄKELIITON RYMÄTTYLÄN YHDISTYS  

 

Lauantaina 29.06. klo 10 – 13 
kirpputori Rymättylän keskustassa. 
 
Matkavastaava tiedottaa 

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

Hämeen Härkätie 17.06. Lähtö Viluntien 
pysäkiltä klo 9. Kohteina Nostalgiamuseo, 
Yrjö Liipola museo ja Someron 
Pellavakeskus. Retken hinta 60 euroa 
sisältäen kuljetuksen, sisäänpääsymaksut, 
opastukset ja ruokailun. 

Rauman kesäteatteri ”Kaksi puuta” 10.07. klo 
14 näytös. Retken hinta 57 euroa. Hintaan 
sisältyy kuljetus, teatterilippu sekä ruokailu. 
Ilmoittautuminen 10.06. mennessä. 

Farmersgolf 20.08. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Esalta puh: 
050 4034 123                      
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 

 
Silli ja uussi peruni Röölässä! 
ILMAISTA SILLIÄ JA UUSIA PERUNOITA 
TARJOLLA 
RÖÖLÄN KYLÄN PERINTEINEN 
TAPAHTUMA 8.6. klo 10-16.00  

Jaetaan ILMAINEN silli ja peruna-annos niin 
kauan kuin riittää! 
Perunat (500kg) lahjoittaa Osuuskunta 
Rymättylän Varhane, jotka keittää Ravintola 
Röölänranta.  Sillit tapahtuman vieraille 
tarjoaa Suomen Sillikonttori Oy. 
 
-Naantalin Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 
avaa tapahtuman. Sillit tarkistaa perinteen 
mukaan Matti Ruuska. 
-Jalo & Vilo Big Gäng orkesteri ja Anne 
Tanskanen viihdyttää vieraita 
-Kaitsu laulu, Tapsa ja Ella 
harmonikkamestarit esiintyy -kylän muusikot 
-MARIONETTIESITYS VIIKINKISEIKKAILU, 
Taigamatto esiintyy Dikselin Näyttämöllä. 1€/ 
sisäänpääsy. Klo 11 ja klo 13.00. Esitys 
kestää n. 40min. Teksti pohjautuu oikeaan 
islantilaiseen viikinkisaagaan. 

http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
mailto:info@naantalinteatteri.fi
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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-Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dikseli 
avoinna sekä Kylähuone. 2019 postimerkki 
myynnissä. 
-Ravintola Röölänranta ja kuohuviini Brinkhall 
Sparkling avoinna. 
-Rymättylän Teatteri esittelee kesän 
näytelmän -Puhelinluettelo ym… 
-Upeita saariston käsitöitä myynnissä 
kesäkotiin tai mökille! 
 
Yhteysalus m/s ISLA TURKU-RÖÖLÄ-
TURKU Ilmainen merikuljetus 100 
ensimmäistä mahtuu mukaan + polkupyörät!  
Lähtö klo 9.00 Turku Aurajoelta Läntinen 
Rantakatu 35. (Förin ja Ukko-Pekan välistä) 
11.30 Röölässä ja takaisin Turkuun klo 14.30. 
FÖLI-kuljetus Naantali-Röölä-Naantali 
tapahtumaan! Alkaen 9.30 Naantalista. 
Röölän Kulttuurisatama 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo, 
Dikselin Näyttämö, Kylähuone 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dikseli, 
Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 401- 402, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 

 
 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 
PALVELUPISTE 

                                         

Kesäaikataulu 3.6.-11.8. 

ma ja to 13-19 (to 20.6. 10-15) 

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, 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 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

3/19    9.8.    5.9. 

4/19    1.11.    28.11. 

 

Heinä-elokuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.6.2019 

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

puh: 040 185 3752  

 

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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