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Naantalin kaupunki tiedottaa 

Naantalin kaupungin avustukset 

yhdistyksille ja yhteisöille  

Avustukset ovat haettavina perjantaina 
31.3.2023 klo 15.00 mennessä. 
 
Perus- ja kohdeavustuksia anotaan 
pääsääntöisesti sähköisesti kaupungin 
verkkosivuilta. Hakuohjeet ja linkit eri 
toimielinten lomakkeisiin ovat osoitteessa 
www.naantali.fi/avustukset. Sivuilta saat 
myös lisätietoa avustusten käsittelystä ja 
toimielinten avustusohjesäännöistä.  
Yleisenä ohjeena on, että avustusta 
anotaan vain yhdeltä 
toimielimeltä/lautakunnalta. 
 
Jos hakemus on tehty tulostettavalle pdf-
lomakkeelle, se toimitetaan liitteineen 
määräaikaan mennessä osoitteella: Naantalin 
kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali 
(käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). 
 
Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja 
yhdistyksille seuraavat toimielimet: 
 

- kaupunginhallitus paikallisille 
yleishyödyllisille yhdistyksille, 
lisätietoja puh. 044 417 1237, 

hanna.fagerlund(at)naantali.fi 
 

- hyvinvointilautakunta aiemmin 

sosiaali- ja terveyslautakunnan 

avustamille yhdistyksille 

terveydellisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tukemiseen, lisätietoja 

puh. 050 336 7764, 

eija.laurila(at)naantali.fi 

- saaristolautakunta saaristo- ja 
maaseutualueen tapahtumiin ja 
toiminnan kehittämiseen, 
lisätietoja puh. 044 733 4566,    

 anu.anttila(at)naantali.fi 
 
Perus- ja kohdeavustuksia rekisteröidyille 
yhdistyksille ja järjestöille: 
 

- hyvinvointilautakunta 
kulttuuritoiminnan sekä nuoriso- ja 
liikuntatoiminnan tukemiseen, 
lisätietoja puh. 02 434 5231 ja 02 434 
5381  
 

- ympäristö- ja rakennuslautakunta 
ympäristönsuojelun hyväksi 
toimiville yhdistyksille ja säätiöille, 
lisätietoja puh. 044 733 4618 tai 
040 482 4340.  

 
Toiminta-avustukset nuoriso- ja 
liikuntayhdistysten järjestämään ohjattuun 
toimintaan on haettavana 31.3.2023 klo 
15.00 mennessä. Lisätietoja puh. 0400 
638 398, maija.puolakanaho(at) naantali.fi. 
 
Hyvinvointilautakunnan myöntämä 
valmennusapuraha on haettavana 
31.3.2023 klo 15.00 mennessä. 
Valmennusapurahaa myönnetään kahdelle 
tavoitteellisesti harjoittelevalle 15-20-
vuotiaalle naantalilaiselle nuorelle. 
Apurahan anomiseksi tehdään 
vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka 
toimitetaan os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, 
PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: 
Käsityöläiskatu 2). Kuoreen merkintä 
”valmennusapuraha”. 
 
Vuoden 2023 yksityistieavustusten 
hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun 
aikana. 
Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun 
loppuun mennessä. 
 

http://www.naantali.fi/avustukset
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Liikuntapalvelut 

Maija Puolakanaho    
Puh 0400 638 398    
Etunimi.sukunimi@naantali.fi    
 
Liikuntaa ja tapahtumia kaikille 

kuntalaisille 

Talviuinti-ilta to 2.2. klo 17.30 lukion 

auditoriossa (Kristofferinkatu 1) 

Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntijaluentoa 

kylmäuinnin terveysvaikutuksista ja 

turvallisuudesta. Illan aikana käydään läpi 

kylmäuinnin fysiologisia vaikutuksia ja 

kylmäuintitutkimuksen tuloksia sekä 

kylmäuinnin turvallisuuteen liittyviä asioita.  

Luennoitsijana Suomen Ladun kouluttaja ja 

”kylmäexpertti” sekä Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliiton puheenjohtaja ja 

kouluttaja Jukka Rantala.  

Talviliikkuja- kampanja käynnissä 31.3. 

asti 

Kampanjalla kannustetaan kuntalaisia 

liikkumaan ja merkitsemään suorituksiaan 

mobiilisovellukseen.  Sovelluksesta voi 

seurata omaa liikuntahistoriaa sekä samalla 

osallistua kampanjoiden kuntakisoihin. 

Naantali on kuntakilpailuissa mukana. 

Talviliikkujan liikuntamuodot sekä ohjeet 

sovelluksen lataamiseen löytyvät LiikUn 

nettisivuilta liiku.fi/talviliikkuja.  

Uimaan Naantalin kylpylään! 

Naantalin kylpylä tarjoaa myös vuonna 2023 

seuraavat edut naantalilaisille: 

• Sauna- ja allasosaston käyttö -40 % 

hinnasta. Alennus on voimassa 

kaikkina päivinä lukuun ottamatta 

aattoja ja juhlapyhiä, heinäkuuta sekä 

viikkoja 8 ja 52. 

• Sauna- ja allasosaston käyttö 

eläkeläisille 10 €, voimassa ma-pe klo 

8–15, lukuun ottamatta aattoja ja 

juhlapyhiä sekä heinäkuuta. 

Tarjoushinnat ovat voimassa vuoden 2023 

oikeuden lunastaneille. Alennusoikeuden voi 

lunastaa kaupungin asiointipisteistä, jossa 

tarkistetaan henkilöllisyys ja kotipaikkatieto.  

Alennusoikeuden saavat myös Naantalissa 

asuvat ukrainalaiset passiaan esittämällä. 

Kortti on henkilökohtainen. 

Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 

Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 

Raision Ulpukkaan. Kevään 2023 

kuljetuspäivät ovat maanantaisin aikavälillä 

9.1.- 24.4.2023 (ei 10.4.). Uimakuljetuksia ei 

ole arkipyhinä, kesäaikaan tai Ulpukan 

ollessa suljettuna.  

Linja-auton aikataulu   

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 

linja-autopysäkki  

• n. klo 17.15 Merimasku, 

Taattistenjärventien pysäkki (Huom!, 

bussi ei käy Merimaskun kirkolla) 

• n. klo 17.30 Naantalin keskustan 

pysäkiltä suoraan Ulpukkaan  

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 

samaa reittiä  

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-

autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-

autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 

Yleiset luisteluvuorot Kuparivuoren 

jäähalleilla 

Aurinkoareena 20.9.2022 - 28.3.2023 

• Tiistaisin klo 16.00–17.40. Yleinen 

luistelu. 

Kuparivuori- halli 19.9.2022 – 2.4.2023 

• Maanantai klo 15.00–16.40. Yleinen 

mailavuoro alle 12-vuotiaat. 

• Keskiviikko klo 15.00–16.40. Yleinen 

mailavuoro yli 12-vuotiaat. 

• Perjantai klo 15.00–16.40. Yleinen 

mailavuoro parillisilla viikoilla alle 12-

vuotiaat, parittomilla viikoilla yli 12-

vuotiaat. 

• Lauantai klo 10.00–11.40. Yleinen 

luistelu. 

• Sunnuntai klo 10.10–12.10. Yleinen 

luistelu. 

Yleisillä mailavuoroilla kypärän käyttö on 

pakollista! 

mailto:Etunimi.sukunimi@naantali.fi%E2%80%AF%E2%80%AF
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Luontoliikuntaa perheille 

Alle 10-vuotiaille lapsille ja heidän 

vanhemmilleen suunnattu luontoliikuntaryhmä 

tulossa huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu 

neljänä lauantaina erilaisten 

luontoliikuntateemojen merkeissä. Aiheina 

ovat mm. luontoparkour, metsäkuntosali ja 

luontobingo. Kokeneen luonto- ja eräoppaan 

ohjauksella myös laitetaan ruokaa tulella 

sekä tarkkaillaan luontoa. Lisätiedot 

naantali.fi/toimintaa ja tapahtumia. 

Lapset ja nuoret 

Toiminnat kouluilla ovat viikoilla 3–20 (ei 

koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä) ja ovat 

osallistujille maksuttomia. Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset naantali.fi/sunharrastus 

Merimaskun koulu 

• Etäkoodikerho 3.–6.-luokkalaisille 

tiistaisin klo 14–15. Koodikerhossa 

tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin 

ja käsitteisiin tehden pieniä projekteja, 

pelejä ja animaatioita visuaalisen 

ohjelmointisovelluksen Scratchin 

(www.scratch.mit.edu) avulla. 

Tiedekoulun opettaja ohjaa etänä, 

paikalla luokassa on valvoja.  

Rymättylän koulu 

• Luonto- ja liikuntaseikkailu 1.–4.-

luokkalaisille maanantaisin klo 13.30–

14.30. 

• Kokkikerho 1.-6-luokkalaisille 

maanantaisin klo 16.30–18 

Rymättylän seurakuntatalon 

keittiössä.  

• Liikuntaseikkailu 3.–6.-luokkalaisille 

tiistaisin 14.20–15.20. 

Velkuan koulu  

• Liikuntakerho alakoululaisille 

maanantaisin klo 13–14. 

• Kuvataide/kädentaidot tiistaisin klo 

12–13. 

• Liikuntakerho alakoululaisille tiistaisin 

klo 13–14. 

• Musiikkikerho torstaisin klo 14–15. 

• Liikuntakerho perjantaisin klo 9–10. 

• Etäkoodikerho perjantaisin klo 12–13. 

• Biljardikerho perjantaisin klo 12–14. 

• Kokkikerho perjantaisin klo 13–15. 

• Jalkapallokerho perjantaisin klo 14–

15. 

Muut 

• Jäälajikerho 3.–6.-luokkalaisille 

keskiviikkoisin klo 14–14.50 

Aurinkoareenalla. Jäälajikerhossa 

pääset pelailemaan rentoa 

höntsäkiekkoa ja luistelemaan 

vapaasti erilaisten leikkien avulla. 

Ohjauksesta vastaa VG-62 ry. 

Kuljetus halleille Velkualta, 

Merimaskusta ja Rymättylästä. 

Hiihtolomalla, viikko 8 ( 20.-24-2.) järjestetään 

koululaisille toimintaa. Toiminnat löytyvät 

naantali.fi/sunharrastus 

Ipanariehat 

Ipanariehat on tarkoitettu alle 7-vuotiaille 

lapsille ja heidän täysikäiselle 

liikuntakaverilleen. Ipanariehassa liikutaan 

yhdessä aikuisen ja lapsen kanssa muun 

muassa temppuradalla sekä kiipeillään ja 

hypitään ilmatrampoliinilla. Toiminta on 

maksutonta ja se toteutetaan yhteistyössä 

Naantalin Voimistelijat ry:n, Rymättylän 

Soihtu ry:n ja Merimaskun Ahto ry:n kanssa. 

Kevään ipanariehat 14.1.-19.3.2023. 

Lisätietoa löydät nettisivuiltamme 

naantali.fi/toimintaa ja tapahtumia. 

• Maijamäen liikuntahallin tatamisali 

(Venevalkamantie 2) su klo 15.00–

16.30 

• Rymättylän koulun liikuntasalissa 

(Piimätie 1) la klo 14.00–15.30  

• Merimaskun koulun liikuntasalissa 

(Iskolantie 9) su 13.00–14.30 

Aikuisten liikunta 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot sekä myös 

kaikki Naantalin keskustassa toimivat ryhmät 

löytyvät nettisivuiltamme 

naantali.fi/aikuistenliikunta.  
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Seniorikortilla voi osallistua maksutta 

yhteen ryhmäliikuntaryhmään. Ryhmät, 

joihin seniorikortin etua voi käyttää, on 

merkitty otsikon jälkeen tekstillä 

(seniorikortti). Lisätiedot seniorikortista sekä 

kortin muut etuudet löytyvät nettisivuiltamme 

naantali.fi/seniorikortti.  

Naisten kuntosaliohjaus  

Matalan kynnyksen maksuton 

kuntosaliohjaus naisille lauantaina 11.2. klo 

13.30- 14.30 Maijamäen kuntosalissa 

(Aurinkotie 78-84). Kuntosaliohjaus on 

tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita 

kuntosaliharjoittelusta, mutta kaipaavat 

aloitukseen ja harjoitteluun tukea ja 

rohkaisua. Tunnin aikana saat mm. opetusta 

laitteiden käyttöön ja vahvistusta omaan 

harjoitteluusi. Ohjaajana fysioterapeutti Nina 

Helajärvi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

naantali.fi/aikuistenliikunta. 

Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä    

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 

keskiviikkoisin 11.1.–10.5. klo 15.00–16.00 

Merimaskun koulun liikuntasalissa, Iskolantie 

9. Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 

maksutonta, ei ilmoittautumista.   

Tuolijumppa Rymättylän koulun 

liikuntasalissa    

Aikuisten tuolijumppa tiistaisin 10.1.–25.4. 

klo 11.30–12.30 Rymättylän koulun 

liikuntasalissa, Piimätie 1. Ohjaajina toimii 

Rymättylän vertaisliikuttajat ja 

liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. Toiminta 

on maksutonta, ilmoittautumista ei tarvita.     

Rymättylän voimaa ja tasapainoa- ryhmä 

(seniorikortti) 

Tasapainoryhmän tavoitteena on lisätä ja 

ylläpitää tasapainoon tarvittavaa lihasvoimaa. 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin 16.1.–24.4. 

(ei vko 8 ja 15) klo 15.30–16.30 (toiminta n.45 

min.) Rymättylän koulun liikuntasalissa 

(Piimätie 1). Toiminta järjestetään, mikäli 

osallistujia on vähintään 8 hlöä/ryhmä. 

Ohjaus liikuntapalvelut. Hinta 30 €/ hlö.  

Aikuisten luistelu 

Aikuisten luistelu järjestetään 11.1.- 1.3.2023 

Aurinkoareenalla (Kuparivuorentie 1) 

keskiviikkoisin klo 12.00–13.00. Luistelu on 

oiva tapa kehittää kestävyyskuntoa, voimaa, 

kehonhallintaa sekä tasapainoa. Aikuisten 

luistelun järjestää Naantalin kaupungin 

liikuntapalvelut ja VG-62 ry. Luistelu on 

maksuton, mutta siihen tulee ilmoittautua. 

Soveltava liikunta 

Lisätietoja kaikista soveltavan liikunnan 

omista toiminnoista, integroiduista 

toiminnoista sekä loma-ajan toiminnoista 

löytyy naantali.fi/soveltavaliikunta, 

naantali.fi/sunharrastus sekä suoraan 

soveltavan liikunnan ohjaajalta puh. 040 683 

7454.    

Muistisairaille suunnattu voima- ja 

tasapainoryhmä Merimaskussa  

Perjantaisin 10.2-21.3.2023 

Maamiesseurantalolla (Killaistentie 41). 

Ryhmä on tarkoitettu muistisairaille 

henkilöille, jotka ovat sairauden 

alkuvaiheessa ja liikkuvat ilman apuvälinettä. 

Osallistuminen on maksutonta. Lisätietoja ja 

ilmoittautumiset 3.2.2023 mennessä puh. 040 

199 0551 tai selja.eskonen@muistiturku.fi.  

 

 

 

 

 

 

mailto:selja.eskonen@muistiturku.fi.
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Rymättylä 

 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 

KIRKOSSA 

Sunnuntai 5.2. klo 11 Kynttilänpäivän 

perhemessu Petri Sirén, Esa Vähämäki ja 

Irma Hauska. 

Sunnuntai 12.2. klo 10 Messu, khra Petri 

Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 

Sunnuntai 19.2. klo 10 Messu, khra Petri 

Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 

Sunnuntai 26.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus 

rovasti Pertti Ruotsalo ja kanttori Esa 

Vähämäki. 

KULTAISENIÄN KERHO 

Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 

seurakuntakodilla. Mikäli tarvitset kyytiä, ota 

yhteys Päivölään, puh. 0400 787 101, 

edelliseen päivään mennessä. Muistathan 

myös perua kyydin, mikäli et tarvitse sitä. 

Seurakunta tarjoaa kyydin. Helmikuussa 

14.2. Tervetuloa! 

NAISTEN KESKUSTELUILTA 

Rymättylän seurakuntakodilla kuukauden 

parilliset tiistait klo 18.00. Mielenkiintoiset 

vaihtuvat aiheet, yhdessä keskustelua 

aiheista, noin kerran kuukaudessa joku 

vierailija mukana. Tervetuloa! 

PERHEKERHO 

Keskiviikkoisin, klo: 10-12 seurakuntakodilla. 

Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, yhdessä 

kotona olevan lapsen kanssa, viettämään 

hetki leikkien, juttelujen ja eväitten kanssa. 

Yhdessä jaetut murheet puolittuvat ja 

yhdessä jaetut ilot kaksinkertaistuvat! 

Vetäjinä Päivi Lehtinen ja Irma Hauska. 

Tervetuloa! 

(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!) 

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 

kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 

13 seurakuntakodissa. Helmikuussa 1.2. 

Tervetuloa! 

RAAMATTUPIIRI 

Seurakuntakodilla parittomina keskiviikkoina 

klo 18-19.30. 

PIENOISMALLIKERHO 

Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 

seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 

13.30 tai 14.30. Koottavien pienoismallien 

rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä, 

vetäjänä Anna Suhonen.  

(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!) 

ÄITI TERESA PIIRI 

Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12. 

Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja 

vaihtamaan kuulumisia! 

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla 

klo 18.30. Tervetuloa! 

KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄN 

KIRKOSSA 

Sunnuntaina 5.2. klo 18 lauluyhtye 
"Roots": sopraanot Teija Siirtola ja Eija 
Kantola, altto Jaana Yrttiaho, sekä Jouko 
Kantola, baritoni ja säestys. Lauluyhtye 
Roots perustettiin 2010-luvun puolivälissä 
Ylivieskassa. Sen jäsenet ovat musiikin 
ammattilaisia. Kristillisen sanoman ohella 
Roots ilmentää esiintymisillään rytmistä ja 
melodista riemua, joka on tunnusomaista 
Amerikan afrikkalaistaustaisissa 
seurakunnissa. 

Sunnuntaina 5.3. klo 18 Kari Vaattovaara, 
luuttu. 

KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380 

Avoinna tiistaisin 9-12 sekä keskiviikkoisin klo 

9-12. Muina aikoina yhteys khra Petri Sirén  

p. 0401308381 tai petri.siren@evl.fi 

mailto:petri.siren@evl.fi
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RYMÄTTYLÄ SEURA 

”Päättäjät” 

Talvinäyttelynä esitellään  

Aahollissa rymättyläläisen 

Pauli Aalto-Setälän maalauksia. 

Näyttelyaika on 1.2. – 19.3. 

Tekijätapaaminen järjestetään 

pe 3.2. klo 17 (-19). 

Tervetuloa! 

Runoilta 28.2. 

Kalevalanpäivän iltana ti 28.2.  

klo 18.30 pidetään Aahollissa 

runoilta, jossa luetaan tekstejä 

”Kotisaarten Runonuotta”-antologiasta, 

mutta myös muita mieleen jääneitä 

runoaarteita. Tule mukaan ja tuo 

valintasi muidenkin iloksi.  

Tiedustelut 044 0436776 

Rymättylän historia 

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa 

Rymättylän historia-kirjoja alennettuun 

hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25 

euroa. Yhteys sähköpostilla. 

Kotiseutuviiri 

Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 

Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 

0102 27, voit maksutositteen esittämällä 

noutaa viirin palvelupisteestä kirjaston 

aukioloaikana. Viirejä voi ostaa myös suoraan 

Rymättylä-Seuralta ottamalla yhteyttä 

sähköpostilla. Viirejä on kahta kokoa 4,5 m ja 

3,5 m. Molempien hinta on 55 euroa. 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, jonka 

voit maksaa seuran tilille Rymättylän 

Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. 

Kirjoita osoitteesi viestiriville, myös 

sähköpostiosoite, jos sellainen on. 

Yhteystiedot 

kotisivut: www.rymattyla-seura.fi     

sähköposti: rymattylaseura@gmail.com  

facebook: Rymättylä-Seura ry 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS 

RY 

Maanantaikerho 20.2 klo 12.00 seurakunta-

kodilla.  

Akkojen käsityökerhot 7.2 ja 21.2 klo 16.00 

Aahollissa.  

Äijäkerho 15.2 klo 14.00 seurakuntakodilla. 

Sauvakävely maanantaisin klo 10.00 torilta.  

Boccia tiistaisin klo 15.30 - 17.00 koulun 

liikuntasalissa. 

RYMEL jatkaa harjoituksia seurakuntakodilla 

torstaisin. 

Tulevia tapahtumia:  

Porin teatteri ”Evita” musikaali 25.3. klo 13 

näytös. Retken hinta 75 euroa/hlö sisältää 

kuljetuksen, ruokailun. Ilmoittautuminen 

20.02. mennessä! 

Ilmoittautumiset retkille Esalle s-postilla tai 

puh: 050 4034 123. 

Yhteystiedot 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  

041 5468 246, s-posti: 

marjavehmanen@gmail.com 

Kotisivut: 

www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla 

 

 

 

 

 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla
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RYMÄTTYLÄN MAA- JA 

KOTITALOUSNAISET 

Hei sinä toimelias nainen. Tule kanssamme 

keskiviikkona 8.2.2023  kello 18.00 Aaholliin. 

Illan tarkoituksena on tehdä tutuksi maa- ja 

kotitalousnaiset. Tule mukaan ideoimaan 

uusia kuvioita toimintaan. Kerro minkälaisia 

tapahtumia haluaisit kotiseudullasi 

järjestettävän. 

 Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuteen 

ideoimaan mukavia, juodaan kahvit ja 

nautitaan leivonnaisia. Tervetuloa, 

Johtokunta 

RYMÄTTYLÄN VPK 

Rymättylän VPK  järjestää säiden salliessa 

ulkoilupäivän 112-päivänä  

11.2. klo 10–13  

VPK:n rannassa, Maskulaisentie 2. 

Luvassa mm.  pulkkamäkeä, talvisia leikkejä - 

jopa avantouintia hurjapäille!  

Myynnissä muurikkalettuja, notski makkaraa, 

kaffet. 

Operatiivisen tilanteen salliessa 

pienimuotoinen kalustoesittely.              

Mukana yhteistyössä Rymättylän Soihtu. 

Seuraa someamme niin pysyt ajan 

tasalla!      Tervetuloa mukaan! 

LIONS CLUB RYMÄTTYLÄ-MERIMASKU 

Rymättylän Nuottasilakkamarkkinat 4.3.2023 

klo 10-14 

Perinteiset Rymättylän 

Nuottasilakkamarkkinat järjestetään Röölän 

rannassa lauantaina 4.3. klo 10-14. 

Myyntikojut avautuvat ja silakan myynti 

kousakaupalla käynnistyy klo 10.00. Luvassa 

monipuolista ohjelmaa. Perheen pienimmille 

poniratsastusta ja koiravaljakkoajelua. Päivän 

ohjelmasta ja bussikuljetuksista enemmän 

lähempänä tapahtumaa.  

Myyntipaikkavaraukset Martti Jaannolle, puh 

0405786323. Huom. Otavan yrittäjille on 

varattu muutama ilmainen paikka. 

Järjestäjänä Rymättylän- Merimaskun 

Leijonat. 

 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

RÖÖLÄN VILLAPAITAKILPAILU! Suunnittele 

ja toteuta Röölälle oma villapaita! Röödilä-

Röölä täyttää 585 vuotta2023. Röölä on 

silliperinteestään tunnettu kylä sekä 

tapahtumistaan. Kylässä on 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo joka 

täytti 110 vuotta 2021 ja Dikselin Näyttämö. 

Röölä oli entiseltä nimeltään Röödillä joka 

muutettiin 1969 Rööläksi. Kilpailu-aika on 

31.5.2023 saakka. Mainetta ja kunniaa saa 

palkinnoksi ja vähän muutakin... kysy lisää 

Tuulamarialta roola@roola.fi 

Hyvää Ystävänpäivää toivotetaan Röölästä! 

Röölän Kylätoimikunta ry 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 

Dikselin Näyttämö, Röölän Kylähuone 

 

Puh. 044 974 8711, roola@roola.fi 

www.roola.fi 

 

 

http://roola.fi/Roola/Roodilan_historia.html
mailto:roola@roola.fi
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
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SUOMEN PUNAINEN RISTI 

SPR Naantalin osaston toiminnasta saa 

tietoa osoitteesta 

rednet.punainenristi.fi ja Facebook osoitteella 

Suomen Punainen Risti  

Naantalin osasto. 

Ystäväkurssi on suunnitteilla pidettäväksi 

Rymättylässä 

yhdessä Rymättylän seurakunnan kanssa 

alkuvuodesta. 

Ajantasaisia tietoja kannattaa hakea edellä 

mainituista osoitteista. 

Jos tiedät jonkun, joka ei ole sosiaalisessa 

mediassa ja voisi olla kiinnostunut 

toiminnasta, josta osaston sivulla kerrotaan, 

olisimme iloisia, jos voisit jakaa tietoa. 

SPR Naantalin osaston hallitus 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste 
Metsätie 1    21140 Rymättylä                       
puh: 024345521 
sähköposti kirjasto.rymattyla@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 

Omatoimiaika arkisin 7–20, viikonloppuisin ja 
pyhinä 7–17 

Rymättylän kirjaston Kirjapiiri Helmikuun 
kokoontuminen on tiistaina 14.2. klo 17.30–
19.30. Kirjapiirissä jokainen kertoo viimeksi 
lukemistaan kirjoista (kuitenkin juonta 
paljastamatta). Jos haluat mukaan, 
ilmoittaudu kirjaston henkilökunnalle tai 
kirjapiirin vetäjälle hyvissä ajoin. Kun nimesi 
ja puhelinnumerosi on osallistujalistalla, saat 
aina kutsuviestin ja mahdolliset lisätiedot 
muutamaa päivää ennen tapaamista. 

Merimasku 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

Jumalanpalvelukset sunnuntaisin 

klo 10 Merimaskun kirkossa. 

 

Seurakuntakodilla: 

Perhekerho kokoontuu maanantaisin 

ja tiistaisin klo 10-12 

seurakuntakodilla. Tule tapaamaan 

muita aikuisia ja lapsia vapaan 

yhdessäolon, askartelun ja leikin 

merkeissä.  Kynttilähetki ja 
laululeikkejä.  Kahvia, mehua ja 

pientä purtavaa. Kerran kuussa 

lounastarjoilu. Tervetuloa! Lisätiedot 

Tiina Paavola p. 040 1308394 ja Katja 

Zidbeck p. 040 1308392. Tiistaina 

28.2. Aiheena ”Lasten ensiapu”, Irmeli 
Vainio kouluttaa, tarjolla myös lounas. 

HUOM!  

Perhekerho lomalla viikolla 8 

 

Torstaina 2.2. ja 16.2. klo 13.00 Käsityöpiiri 
kokoontuu kahvin ja juttuseuran lomassa. 

Käsityöpiirissä neulotaan tilkkupeittoja 

lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen SPR:n 

kautta. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet! 

Mukana diakoni Katja Zidbeck p. 040 130 

8392. 

. 

Sunnuntaina 5.2. klo 11:30. 

Yhteisvastuu lounas. 

(vapaaehtoinen maksu). 

Maanantai 13.2. klo 12:30. Naantalin 

vanhusten tuki ry:n Merimaskun kerho. 

 

Torstai 23.2. klo 12:30 Merimaskun 

seurakunnan päiväpiiri. ”Särkän saaresta 

perimätietoa arkistojen kertomana” 

Auviset. Markku Ahlstrand, Tiina Lustig, 
Katja Zidbeck. 

 
lSeurakunnan työntekijät ovat sinua varten, 
ole rohkeasti yhteydessä 
kirkkoherra Markku Ahlstrand p. 040 130 
8391  
kanttori Tiina Lustig p. 040 130 8393  
diakoni Katja Zidbeck p. 040 130 8392  

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
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Lapsi- ja perhetyöntekijä 
Tiina Paavola p. 040 130 
8394 (ma-ke klo 9-13) 
seurakuntamestari Raija 
Mäki-Mantila p. 040 130 
8372 (Naantalin 
seurakuntayhtymä) 
 
Kirkkoherranvirasto palvelee 

puhelimitse ma-pe klo 9-13 ja 

lähipalveluna ke 9-13 p.040 130 8301 

sekä sähköpostilla 
merimaskun.seurakunta@evl.fi 

 

MLL MERIMASKU 

MLL Merimaskun yhdistys järjestää 

perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä muita 

lapsiperheille suunnattuja tapahtumia 

Merimaskussa läpi vuoden! 

Perhekahvilat tulevat taas!! Kokoonnumme 

Merimaskun maamiesseuran talolla 

osoitteessa 

Killaistentie 41 sunnuntai-iltaisin seuraavalla 

aikataululla: 

Su 12.2 klo 16:30 - 19 Perhekahvila 

laskiaisteemalla. Talvista puuhaa ulkona 

(säävaraus) + 

laskiaispullatarjoilu! 

Su 19.3 klo 16:30 - 19 Perhekahvila 

lukuteemalla 

Su 16.4 klo 16:30 - 19 Perhekahvila 

pääsiäisteemalla 

Mll Merimaskun kevätkokous su 5.3. Paikka 

ja aika tarkentuu myöhemmin. 

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 

tasalla lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 

Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 

Merimasku. 

 

 

MERIMASKU-SEURA 

Vuosi 2022 oli Merimasku-Seuran juhlavuosi. 

Seura täytti 30 vuotta ja juhlistimme vuotta 

monin eri tavoin. 

Myötätuulta Merimaskussa lehti ilmestyy 

maaliskuussa 2023. Jakelu, kuten ennenkin, 

jokaiseen merimaskulaiseen talouteen ja 

muualla asuville jäsenille lehti postitetaan. 

Merimasku-Seuran jäsenmaksu vuodelle 

2023 on 15 €. Maksamalla jäsenmaksun 

varmistat jäsenyytesi voimassaolon ja olet 

mukana tukemassa Merimasku-Seura ry:n 

kotiseututyötä. 

Jäsenmaksun voit maksaa OP Turun Seudun 

tilille FI62 5265 0440 0039 28. Käytä 

viitenumeroa 20239 

.Mikäli olet uusi jäsen, ilmoita yhteystietosi 

sähköpostilla merimaskuseura@merimasku.fi 

tai soittamalla rahastonhoitajalle puh.0400 

822988. Näin voimme lähettää uutisemme 

sinulle suoraan.  

Myös Merimaskun Teatteri on 

aloittelemassa kesän toimintansa. 

Mikäli olet kiinnostunut teatterin tekemisestä 

(kaikenlaisia tekijöitä näyttelijöistä ja 

kahvinkeittäjistä äänimiehiin ja lavastajiin 

tarvitaan), niin ota yhteyttä 

maikku.tuomi@gmail.com. 

Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät 
Facebookista sekä kotisivuiltamme  

www.merimasku.fi  

 

mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
http://www.merimasku.fi/
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MERIMASKUN TALVITAPAHTUMA 

Merimaskussa Taattistenjärvellä 

sunnuntaina 26.2.2023. Klo 12.00–15.00 

Ohjelmassa mm. Lasten hiihtokilpailut klo 

12.30.  

Ilmoittautuminen klo 12.00 lähtien. 

Pönttötalkoot: 

Mahdollisuus rakentaa lintupönttö kotiin 

vietäväksi. 

Nuotiolla myydään:  

Makkaraa, mehua ja nokipannukahvia. 

Tervetuloa nauttimaan talvipäivästä! 

Huom. Säävaraus! 

Järjestävät:  

Merimaskun Omakotiyhdistys  

Merimaskun Ahto 

Luonnonsuojeluyhdistys 

 

Lisätietoja:  

Seppo Ansamaa 0400 522974  

Marika Lineri 040 7090153 

 

MERIMASKUN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Iskolantie 9 

21160 Merimasku 

www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/kirjasto/merimaskun-lahikirjasto 

Merimaskun kirjastoa remontoidaan 

loppuvuoden aikana. Vuodenvaihteen jälkeen 

kirjasto kalustetaan ja aineistot siirretään 

paikoilleen, ja kirjasto pyritään avaamaan 

tammi-helmikuun vaihteessa. Tarkka 

päivämäärä ilmoitetaan lähempänä 

ajankohtaa. Naantalin kirjastojen nettisivut ja 

some kannattaa ottaa seurantaan.  

Lisätietoja Naantalin pääkirjastosta puh. 040 

194 2096 tai 044 417 1218 / 

kirjasto@naantali.fi                 

Palvelupisteasiat sulkuaikana: 

Kaupungintalon asiointipiste, puh. 02 434 

5211 / palvelupiste@naantali.fi 

Merimaskun kirjaston Lukupiiri on 

toistaiseksi tauolla 

Velkua-Livonsaari  

VELKUAN TERVEYSPALVELUT 

Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto  

keskiviikko - perjantai puh. 040 9000 864 

Lääkäripäivät ovat maanantaina 6.2.ja 13.2. 

 

 

NAANTALIN SEURAKUNTA VELKUALLA 

JA LIVONSAARESSA 

Torstai 2.2. klo 17.00 Ehtoollishartaus 
Kummelissa. 
Riikka Hietanen. 
 
Sunnuntai 12.2. klo 16.30 Messu Velkuan 
kirkossa  
Liturgi ja saarna Jani Kairavuo, kanttori Miika 
Hartikainen, Merttu-Mari Huoponen, laulu, 
suntio Ilkka Puonti. 
 
Tiistai14.02. klo 11.30 Ystäväpiiri Sinervon 
talolla 
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Tiedustelut 
Minnalta 040 130 8343. 
 

 

 

 

 

 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/merimaskun-lahikirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/merimaskun-lahikirjasto
mailto:kirjasto@naantali.fi
mailto:palvelupiste@naantali.fi
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-

VELKUA ry 

Jumpat alkavat 17.1. ja ensimmäisenä ta-

sapainoryhmä 

ryhmä jatkuu kerran kuussa eli 14.2, 14.3,11.

4, 9.5 ja 6.6 klo 10.00, muut 

tiistait ovat jumppaa kuten syksyllä 

Bocciaa pelataan aina jumppien jälkeen   ja A

skaisissa pelataan bocciaa perjantaisin 

15.30–17.30  

Keilailu toimii samalla tavalla kuin 

syksyllä Raision keilahallilla. 

Kuukausikahvitus 15.2. Askaisten 

työväentalo klo 11,00  

Keilailu Raision keilahallissa, ilmoittautumiset 

ja lisätiedot                Harri 0500 782723 tai 

Timo 040 8261654 

Hiihtomatka Ylläkselle, 11–18.3. viim. ilm. 
20.1. ja Anastasia musikaali Tampereella 
viim. ilm. 25.1 Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Lasse 0400 881949, Pirjo 0407070409, Lahja 
0400 695525  
 

PALVELUPISTE – KIRJASTO 

KUMMELI 

Käteiskassa poistunut palvelupisteestä. 

Varauduthan käyttämään pankkikorttia. 

Sauniementie 3, 21195 Velkua                  

puh: 040 9000863 

Avoinna maanantai-perjantai 9.00-15.00  

Ajantasainen tieto kirjasto-palvelupisteen 

aukiolosta on saatavilla kaupungin 

verkkosivuilla.  

Nasta – Naantalin kaupungin 

tiedotuslehti 

Ilmestymisaikataulu: 

2/2023: Aineistopäivä 7.4, jakelu 3.5. 

3/2023: Aineistopäivä 4.8., jakelu 30.8. 

4/2023: Aineistopäivä 27.10., jakelu 22.11. 

 

Nro 3-2023 yhteistiedotteen aineisto tulee 

toimittaa viimeistään 13.2.2023 mielellään 

sähköpostin liitteenä. 

Word-tiedostona  osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi, 

puh. 040 4823507  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=velkuan+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&sxsrf=AOaemvJ9UJPUKPE9G3H3mNB_QTYhp_auyA%3A1639726866608&ei=Ej-8YbW-JJLJ1sQPu_iXmAQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsMzTLqyxINmC0UjWoMDGzSLJMNDGyNDJINjQ2MrUyqDC2SDUyt7RMMjQwtTQwMkz0EihLzckuTcxTyM4sykosLskHAJ5wFDE&oq=velkuan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUILhCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BAgAEEM6AggmOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOgcIIxDqAhAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgQILhBDOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAgAEIAEEMkDOgUIABCSA0oECEEYAEoECEYYAFCwB1jDgQRghpAEaANwAngCgAF8iAHDDpIBBDIzLjKYAQCgAQGwAQrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

