Toukokuu 2022

Naantalin kaupunki tiedottaa

Särkänsalmen silta suljetaan
liikenteeltä 20.5.-23.5.
Särkänsalmen kevyen liikenteen väylän
rakentaminen ja putkisillan uusiminen
vaikuttaa liikenteeseen
Putkisillan uusimisen vuoksi Särkänsalmen
silta suljetaan liikenteeltä 20.5.2022 klo
19.00 – 23.5.2022 klo 6.00 väliseksi ajaksi.
Kiertotie kulkee Askaisten kautta reittiä
Merimaskun kirkonsalmi – Askainen – Lemu
– Kustavintie.
Rymättyläntielle ja Merimaskuntielle
Meripirtintien ja Virventien risteyksien välille
toteutetaan kevyen liikenteen väylä. Lisäksi
Särkän virtausaukon putkisilta uusitaan.
Lisäksi töiden aikana Särkänsalmen sillan
ympäristössä liikenteessä voi olla lyhyitä
pysähdyksiä ja yksi ajokaista vain käytössä.
Työt on määrä saada valmiiksi 30.10.2022
mennessä.
Töiden tarkoituksena on parantaa pyöräily- ja
kävelymahdollisuuksia saariston suuntaan
sekä liikenneturvallisuutta. Alueella liikkuessa
toivotaan varovaisuutta ja malttia urakan
aikana, jotta työt sujuvat turvallisesti kapealla
tiealueella.
Liikkuva Naantali
Maija Puolakanaho
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi

Talviliikkuja -kampanja
Ensimmäinen Talviliikkuja -kampanja
järjestettiin 10.1.-31.3.2022. Kampanjassa
tavoitteena oli haastaa ja motivoida kaiken
ikäiset ja tasoiset henkilöt liikkumaan.
Kampanjassa liikuttiin yhteensä 342 379 km
kahdeksalla eri lajilla; hiihto, kävely,
sauvakävely, juoksu, lumikenkäily,
potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu, joista
hiihto oli ylivoimaisesti eniten kirjatuin laji.
Suoritukset kirjattiin pääsääntöisesti
mobiilikirjauksina, mutta myös liikuntakortteja
ja kirjausvihkoja oli käytössä osassa
kunnissa.
Talviliikkuja -kampanjassa on mukana 26
kuntaa, jotka kisailivat kolmessa eri sarjassa.
Tulokset ja sijoituksen määrää kirjatut
kilometrit suhteutettuna kaupungin / kunnan
asukaslukuun.
Naantalissa suorituksia kirjattiin 1031 kpl,
joka tuotti yhteensä 8739 kilometriä.
Naantali sijoittui isojen kuntien joukossa
kuudenneksi; naantalilaiset liikkuivat 0.4
km/asukas.
Varsinais-Suomen haastepyöräily vapusta
juhannukseen
“Kaikki pyörät pyörimään”
Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta
juhannukseen (1.5.–26.6.2022).
Haastepyöräilyn tavoitteena
on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia
kuntalaisia pyöräilemään (harraste, vapaaaika, koulu- tai
työmatkapyöräily). Pyöräilemällä voit kerätä
kilometrejä Naantalin
kaupungin yhteispottiin! Naantali on mukana
sarjassa yli 10 000 asukasta.
Säännöt haastepyöräilyyn
osallistumiseen:
• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä,
sähköpyörällä, tandempyörällä
ja kickbikellä
• Kirjaukset tehdään mobiilikirjauksina
ja suoritukset merkitään kilometreinä

•

Lataa HP –mobiilisovellus
sovelluskaupasta (Google
Play/App Store)
Lisäksi
haastepyöräilylaatikkokirjaus
kirjausvihkoihin tai
haastepyöräilykorttiin (kortin saat
asiointipisteestä)
Kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista
pyöräilyä
Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden
kesken arvotaan liikunta-aiheisia
palkintoja.

•

Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:
Velkua: Livonsaaren kauppa ja Kummeli
Merimasku: Osuuspankin luona oleva vaja ja
palvelupiste
Rymättylä: Tanilantie, Nurvalantie 6
(lato), Poikko (Rymättyläntie
ja Ruokonraumantie risteys), Kurala
(Ylttistentien ja Kuralan rantatien risteys),
vanha vesilaitos (Taipaleentie
11), Kärysniementien ja Kankareentien
risteys (lato), Heinäinen (Peltolantien ja
Heinäistentien risteys), Salonkylä
(Kinttalanrauman sillanluona), Salonkylän ja
Tammihaantien
risteys, Airismaa (Maanpäätie ja Luotojentien
risteys), Aasla (Luotojentie 859)
ja Kuivainen.
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin
liikuntapalvelut - liikkuvanaantali.fi

•
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•
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Maijamäen lähiliikuntapaikalla: ke 8.6,
ke 15.6, ke 22.6 ja to 30.6. klo 10–12.
Rymättylän lähiliikuntapaikalla
torstaina 9.6. ja perjantaina 10.6. klo
10–12.
Nunnalahden uimarannalla
kouluikäisille torstaina 16.6. ja
perjantaina 17.6. klo 10–13. To 16.6.
toiminta sovelletaan myös erityistä
tukea tarvitseville, mukana soveltavan
liikunnan ohjaaja.
Karvetin lähiliikuntapaikalla ti 7.6., ti
14.6. ja ti 21.6. klo 10–12.
Teersalon ranta ma 13.6. ja 20.6. klo
11–14
Merimaskun Apajan ranta ti 14.6. ja
21.6. klo 13–15. Tiistaina 21.6.
toiminta sovelletaan myös erityistä
tukea tarvitseville, mukana soveltavan
liikunnan ohjaaja.

Skeittileiri 6.–8.6.2022
Skeittileiri 10–15-vuotiaille maanantaista
keskiviikkoon 6.6.–8.6. klo 11–15 päivittäin
Kuparivuoren skeittiparkissa. Tule oppimaan
skeittauksen perustaitoja sekä temppuja.
Aiempaa kokemusta skeittauksesta ei tarvitse
olla eikä myöskään välttämättä omia
välineitä. Omat eväät mukaan. Ohjauksesta
vastaavat 7sb:n koulutetut ohjaajat. Leirin
hinta 30 €, sisältää ohjauksen ja vakuutukset.
Mukaan mahtuu 12 innokasta skeittaajaa.

Koululaisten kesäloman 2022 toiminnat
Toiminnat ovat tarkoitettu naantalilaisille
kouluikäisille lapsille ja nuorille. Kaikki
toiminnat ja ilmoittautumislinkit löytyvät sivulta
www.sunharrastuslomalla.fi

Eläinteatteri Elmeri 7.–8.6.2022
Eläinteatterikurssi 3.–6.-luokkalaisille
Haijaisten toimintakeskuksessa 7.–8.6. klo
10–13 molempina päivinä. Kurssilla tehdään
teatteria koiran kanssa. Mukaan mahtuu 10
osallistujaa. Hinta 20 €.

Avoimet palloiluvuorot
Avoimet palloiluvuorot kouluikäisille
Maijamäen liikuntahallissa. Sählyä,
jalkapalloa ja korista omilla kentillä ja
ikäryhmittäin 6.–9.6.2022 klo 9–12.
Toiminnalla ei ohjausta.

Katutanssi 8.6.2022
Iloista tanssia, mm. hiphop ja breakdance.
Keskiviikkona 8.6. kello 10–13. Tanssikurssi
sopii vasta-alkajille ja jo tanssia
harrastaneillekin. Ohjaajana Karoliina
Hievanen. Hinta 10 €. Max. 15 osallistujaa.

Sporttiaamut ja -päivät
Sporttiaamuissa ohjattua maksutonta
liikuntatoimintaa (pelejä ja leikkejä)
kouluikäisille.

Teamgym 8.6.2022
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Teamgym yli 9-vuotiaille keskiviikkona 8.6.
klo 13–16 Maijamäen koulun tatamisalissa.
Teamgym on voimistelulaji, jota voi harrastaa
rennolla otteella hyvästä musiikista nauttien.
Toiminta sovelletaan myös erityistä tukea
tarvitseville osallistujille. Ohjaajana Karoliina
Hievanen ja kaupungin soveltavan liikunnan
ohjaaja. Hinta 10 €. Max. 15 osallistujaa.

Tenniskurssi 13.–15.6.2022
Tenniskurssi aloittelijoille Kirkkopuiston
tenniskentillä 13.–15.6. ryhmä 1 klo 10–11 ja
ryhmä 2 klo 11–12. Kouluikäisille suunnatulla
kurssilla harjoitellaan tenniksen alkeita
leikkien ja pelien avulla. Kurssilla
mahdollisuus lainata maila. Ohjauksesta
vastaa Naantalin Tennis Poka ry. Max 12
osallistujaa/ryhmä. Hinta 20 €.

Parkour 9.6.2022

Kesän merenrantauimakoulut 13.–23.6.2022

Parkour- päivä kouluikäisille 9.6. klo 10–13
Maijamäen lähiliikuntapaikalla ja
lähiympäristössä. Soveltuu aloittelijoille, jo
lajia harrastaneille sekä erityistä tukea
tarvitseville. Ohjauksesta vastaavat Parkour
Akatemian koulutetut ohjaajat sekä
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja.
Päivän hinta 10 €. Max. 20 osallistujaa.

Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta
täyttäneille naantalilaisille merenrannalla
kesä-heinäkuun taitteeseen. Osallistujan
tulee olla 5 vuotta täyttänyt ensikertaa
uimakouluun osallistuva naantalilainen. Max
8 osallistujaa/ryhmä. Uimakouluja
järjestetään Nunnalahden ja Maskulaisten
uimarannoilla. Opetuksesta vastaa Suuri
Sydän -yritys.

Vesipeuhu 9.–17.6.2022
Uimaopetustuokioita leikin avulla järjestetään
Rymättylän Maskulaisten uimarannalla to
9.6., pe 10.6. klo 13–14 ja to 16.6. ja pe 17.6.
klo 14–15 Toiminnassa kehitetään valmiuksia
oppia uimataidon alkeita. Toiminta on
suunnattu 5–12-vuotiaille naantalilaisille.
Hinta 15 €. Opetuksesta vastaa Suuri Sydän
-yritys.

•

•

Nunnalahti 13.–17.6. ja 20.–23.6. (9
krt) klo 11.45–12.15 (sis. opetuksen,
vakuutus ja suihkumahdollisuus)
Nunnalahti 13.–17.6. ja 20.–23.6. (9
krt) klo 12.15–12.45 (sis. opetuksen,
vakuutus ja suihkumahdollisuus)

Kivi- ja mutakerho 14.–15.6.2022

Sirkus 10.6.2022

Kivi ja mutakerho 3.–6.-luokkalaisille vie sinut
geologian mukana tutkimaan kiviä ja
maaperää geologian tutkijan ja tietokirjailija
Saija Saarnin ohjauksessa to-pe 14.–15.6.
klo 10–13. Tukikohtana toimii Naantalin
museo (Mannerheiminkatu 21). Hinta 20 €
(sis. Ohjauksen ja vakuutuksen) Max. 12
osallistujaa.

Tule harjoittelemaan akrobatiaa,
tasapainoilua yksipyöräisellä ja rola bolalla,
jongleerausta huiveilla ja palloilla sekä
temppuja diaboloilla 3.–6.-luokkalaisille
tarkoitetussa sirkuspäivässä pe 10.6 klo 10–
13 tatamisalissa. Ohjaajana teatteri-ilmaisun
ohjaaja (AMK), sirkus Tuuli Hokkanen. Hinta
10 €. Max. 12 osallistujaa. Omat eväät
mukaan.

Pyöräretki Ahvenanmaalle 14.–17.6.2022

Futis 13.6.2022

Naantalin, Maskun ja Nousiaisten
nuorisopalvelut järjestävät 14–17.6.
Ahvenanmaan pyöräretken. Päivittäin
pyöräillään n.30 km. Majoittuminen omissa
teltoissa tai kaverin teltassa. Retki on
suunnattu 12–17-vuotiaille naantalilaisille,
maskulaisille ja nousiaislaisille nuorille.
Retken hinta 180 €. Hinta sisältää matkat,
ohjauksen, vakuutuksen ja ruokailut.

Iloista ja rentoa jalkapalloilua 3–
9.luokkalaisille 13.6. klo 11–13 Karvetin
kentällä. Soveltuu aloittelijoille, jo lajia
harrastaneille sekä erityistä tukea
tarvitseville. Ohjauksesta vastaavat Telmo
Manninen (VG-62) sekä kaupungin
soveltavan liikunnan ohjaaja. Hinta 10 €.
Max. 20 osallistujaa.
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Päivittäin tarjoillaan lämmin ateria matkan
varrella olevissa ruokapaikoissa.

Tiedeleiri 28.–29.6. klo 10–13
Kalevanniemessä. Leirillä pääsemme
yhdessä toteuttamaan erilaisia
mielenkiintoisia ja jännittäviä tiedekokeita.
Leiri on tarkoitettu 7–10-vuotiaille, mutta
ikärajasta voidaan tarvittaessa hieman
joustaa. Leirin ohjaajana toimii Paula Rasila
LUMA-keskuksesta. Leirin hinta 20 €. Omat
eväät mukaan.

Museon kesäkerho 16.–17.6.2022
Naantalin museon kesäkerhossa16.-17.6. klo
10–13 vietetään kaksi mukavaa kesäpäivää
yhdessä puuhaten – seikkaillaan Hiilolan
pihapiirissä, tutustutaan vanhan ajan
askareisiin ja perehdytään museoon ja
historiaan! Ohjelma sisältää sekä ulkosalla
olemista että sisällä tekemistä. Kerho on
suunnattu 3.–6.-luokkalaisille koululaisille ja
mukaan mahtuu 10 lasta. Omat eväät
mukaan.

Tenniskurssi 27.-29.6.2022
Tenniskurssi aloittelijoille Rymättylän
tenniskentällä 27.–29.6. ryhmä 1 klo 14–15 ja
ryhmä 2 klo 15–16. Kouluikäisille suunnatulla
kurssilla harjoitellaan tenniksen alkeita
leikkien ja pelien avulla. Ohjauksesta vastaa
Naantalin Tennis Poka ry. Hinta 20 €. Max 6
osallistujaa/ryhmä.

Manga sarjakuvakurssi 16.–17.6.2022
Manga-sarjakuvakurssi 10–15-vuotiaille
torstaina ja perjantaina 16.–17.6. klo 10–12
Kalevanniemen koulutalossa. Tule
tutustumaan mangan maailmaan ja luomaan
taidetta.

Liikunnallinen päiväleiri 27.–29.6.2022
27.–29.6. päivätoimintaa kouluikäisille (2014
ja ennen syntyneille) klo 9–15. Päiväleiri
alkaa Maijamäestä (Venevalkamantie 2) ja
paluu Maijamäkeen klo 15. Leiriohjeilmassa
mm. rantapäivä, luontoliikuntaa ja pelejä sekä
leikkejä. Toiminta sovelletaan myös erityistä
tukea tarvitseville osallistujille. Hinta
naantalilaisille 25 € sis. ohjauksen, lämpimän
ruuan ja vakuutuksen.

Ohjaajana Essi Tamminen Turun
Sarjakuvakerhosta. Hinta 20 €, sisältää
ohjauksen ja materiaalit.
Kepparipäiväleiri 21.–22.6.2022
Kepparipäiväleiri 7–12-vuotiaille 21.–22.6.
Haijaisten toimintakeskuksessa klo 9–15.
Leiri sisältää ratsastustunteja, tutustumista
keppihevosten maailmaan, leikkejä ja
askartelua. Kepparipäiväleiri toteutetaan
yhteistyössä LiiNa:n knassa. Hinta 60 €
(sisältää lounaan ja välipalan).

Uimakoulut Velkualla 11.–15.7.2022
Uimakoulut Teersalon rannassa 11.–15.7. yli
5-vuotiaille.
Alkeisuimakoulu klo 11–11.40.
Alkeisuimakoulussa tutustutaan veteen eri
tavoin liikkumalla, harjoitellaan vesirohkeutta,
alkeisuimataitoja ja pidetään hauskaa.
Alkeisuimakoulu sopii uimataidottomille. Max
8 osallistujaa.
Jatkouimakoulu klo 11.45–12.45.
Jatkouimakoulussa edetään alkeistaidoista
eteenpäin. Uusien taitojen lisäksi kerrataan
alkeisuimakoulun taitoja. Jatkouimakoulussa
harjoitellaan jo varsinaisia uintitekniikoita
leikkimistä unohtamatta. Jatkouimakoulussa
uimataitovaatimus vähintään 10 metriä. Max.
10 osallistujaa.
Ohjaajana Jani-Markus Sula. Hinta 15 €.

Teatterileiri 20.–22.6.2022
Teatterileiri Rymättylässä, Aahollissa 3.–6.luokkalaisille klo 10–15. Luvassa teatteriilmaisua, leikkejä, ulkoilua, uintia ja ilonpitoa
ma-ke 20.–22.6. klo 10–15. Toiminta
tapahtuu pääasiassa ulkona. Hinta
naantalilaisille 30 € sis. toiminnan, lounaan ja
vakuutuksen). Kerhoa ohjaa teatteri-ilmaisun
ohjaaja Teija Söderholm. Max. 16
osallistujaa.
Tiedeleiri 28.–29.6.2022

4

Harrasteseikkailuleiri 8.–9.8.2022

Leiri on harrastetakuutuettu ja tarkoitettu
naantalilaisille lapsille ja nuorille.
Kurssimaksu 30 €. Muualla asuville hinta on
45 euroa. Kurssimaksu sisältää
taidemateriaalit. Leiri on tarkoitettu
alakouluikäisille lapsille.

Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa
toteutettava seikkailun täyteinen päiväleiri
ma-ti 8.–9.8. klo 9–16 kouluikäisille. Soveltuu
myös erityistä tukea tarvitseville osallistujille.
Toimintaa on Maijamäen liikuntahallilla ja sen
ympäristössä, Lammasluodossa sekä
Kuparivuorella. Hinta 40 € sis. ohjauksen,
ruokailut ja vakuutuksen. Max 30 osallistujaa.

Otathan omat eväät mukaan! Olemme paljon
ulkona, joten pukeuduthan sään
mukaisesti. Leiri
ILMOITTAUTUMISET:
https://www.opistopalvelut.fi/naantali tai
puhelimitse Naantalin opiston toimistoon puh.
044 7334 651 viimeistään 31.5. mennessä.

Soveltava liikunta
Erityisen kiva uimakoulu
Uimakoulu järjestetään 6.-17.6.2022
Uintikeskus Ulpukassa, Raisiossa. Ryhmä
kokoontuu joka arkipäivä klo 14-16 (allasaika
1h). Uimakoulu on tarkoitettu 6-15- vuotiaille
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
Ryhmässä järjestetään
samanaikaisopetuksena alkeis- ja
jatkouimakoulu. Kurssin hinta on 71,50€/ 2
viikkoa. Uimakoulu järjestetään yhteistyössä
Raision ja Maskun liikuntapalveluiden
kanssa. Ilmoittautumislinkki uimakouluun
aukeaa 2.5. Raision liikuntapalveluiden
nettisivulla. Lisätiedot uimakoulusta Raision
liikuntasuunnittelijalta p. 0447971389.

Rymättylä

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA
Sunnuntai 1.5. Messu klo 10, Aino Vesti ja
Esa Vähämäki.
Sunnuntai 8.5. Messu klo 10, Sirén,
Wirberg.

Soveltavan liikunnan muut kesätoiminnot
löytyvät koululaisten kesäloman 2022
toimintojen alta. Osa toiminnoista soveltuu
myös erityistä tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille. Soveltuvuus on mainittu erikseen
kunkin toiminnon kohdalla.

Sunnuntai 15.5. Sanajumalanpalvelus klo
10.00, Sirén, Vähämäki.
Sunnuntai 22.5. Messu klo 10, Heikki
Hietanen ja Esa Vähämäki.

Naantalin opiston kesäleiri
lapsille

Helatorstai 26.5. Messu klo 10, Sirén,
Vähämäki.

Taidetta luonnossa -leiri

Sunnuntai 29.5. Sanajumalanpalvelus klo
10, Sirén, Vähämäki.

Ma-ke 6.-8.6. klo 9-13, Velkuan koulu.
Opettajina kuvataideopettaja Jenny Verta ja
biologin ja maantiedon opettaja Mikko Selin.

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI
kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13 seurakuntakodissa. Toukokuussa 4.5.
Tervetuloa!

Tule mukaan luontoleirille, jossa pääset myös
sukeltamaan kuvataiteen maailmaan!
Kokeilemme eri työskentelytapoja hauskojen
ja kiinnostavien ympäristöön liittyvien
aiheiden kautta. Hyödynnämme paljon myös
luonnon omia materiaaleja.

KULTAISENIÄNKERHO
Kultaiseniän kerho kokoontuu
seurakuntakodilla klo 13.00. Toukokuussa
10.5. Tervetuloa!
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Ilmoittautumiset ja tiedustelut 3.5. – 29.5.
diakonille p. 0401308384.

NAISTEN KESKUSTELUILLAT
Naisten keskusteluillat seurakuntakodilla
parittomien viikkojen tiistait klo 18-20.

Kerhoon mahtuu enintään 15 lasta. Mukana
kerhossa diakoni Irma ja Päivi. Tervetuloa!

Toukokuussa 10.5., 24.5. Tervetuloa!

KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380

PERHEKERHO

Avoinna tiistaisin 9-12 sekä keskiviikkoisin klo
9-12. Muina aikoina yhteys khra Petri Sirén

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!
Perhekerho kokoontuu 25.5. asti. Tervetuloa!

p. 0401308381 tai petri.siren@evl.fi

RYMÄTTYLÄ SEURA
Runokirja
”Kotisaarten Runonuotta” on
antologia, jossa on 16 runoilijan
tekstejä Agricolasta Anja Erämajaan.
Sitä myydään kirjaston palvelupisteessä
maksutositetta vastaan à 20 €.
Kirjatili FI 265 4050 82 0021 988.
Viitteenä: Runonuotta tai oma nimi.
Äitienpäivän aattona la 7.5. klo 10 – 14
”torimyynti” kirkolla.
Kirja on myös lainattavissa kirjastosta
Tiedustelut 044 0436776
harri.raikka@netti.fi

POIKIEN PIENOISMALLIKERHO
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30,
13.30 tai 14.30. Koottavien pienoismallien
rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä,
vetäjänä Esa Suhonen.
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä
seurakuntakodille, kerhohuoneeseen.
Tervetuloa kerhoon!
ÄITI TERESA PIIRI
Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12.
Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja
vaihtamaan kuulumisia!

Esa Vähämäki
Aahollissa on esillä 2.5. alkaen Esa
Vähämäen uusia piirroksia jatkona
”Antaa ol vanhallas vaa” perinnekirjan
tyyliin.

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla
klo 18.00. Tervetuloa!
RAAMATTUPIIRI

Kaatuneitten muistopäivä
Sunnuntaina 15.5. on kirkonmenojen
ja haudoilla käynnin jälkeen Aahollissa
kahvitilaisuus klo 11.30. Päivän
teeman mukainen puheenvuoro
ekonomi Pentti Hilke.
Tilaisuudessa huomioidaan vuoden
tunnollinen liputtaja.

Seurakuntakodilla kerhotiloissa joka
toinen keskiviikko, parilliset viikot klo
18.00-19.30. Toukokuussa 4.5., 18.5.
Yht.hlö: Jaana Törne (p.0400- 920 686).
Käymme läpi Raamatun lukuopas Hetkisen
Sunnuntai tekstejä oppaan kysymysten
mukaisesti. Lisäksi rukousta yhteisten
asioiden puolesta. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan toimintaan.

Torni ”Harmaa Karhu”
Aaslan Karhuvuoren torni Pienen
Rengastien varrella on oivallinen
retkikohde koko perheelle ihailla
maisemia, tehdä lintuhavaintoja sekä
tutustua lottien sodanaikaiseen työhön.

MUUTA
KESÄKERHO Seurakuntakodilla,
ensisijaisesti 1-3 luokkalaisille ajalla 6.6. –
9.6. klo 9.30 – 14.00.
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Tornivastaava 040 5408724.

la 02.07. ”Plätei hillol” keskustassa klo 11.00 14.00

Rymättylän historia

ke 13.07. ”Mitä kuuluu Marja-Leena”
Hämeenlinnan kesäteatterissa, päivänäytös.

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa
Rymättylän historiakirjoja alennettuun
hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25
euroa. Yhteys sähköpostilla.

Matkoille ilmoittautumien Esalle puh.
050 40340123 tai sähköpostilla.

Kotiseutuviiri

SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO

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.

Käsityökerho jatkaa kokoontumisia tiistaisin
klo 15.45 – 17.45 kuukauden parittomilla
viikoilla Katavakodin alakerran
kerhohuoneessa.
Toukokuun kerhopäivät ovat tiistait 10.5. ja
24.5.
Ystävätoiminnan yhteyshenkilö SPR
Naantalin osastossa on

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.

Anja Tolonen puhelin 0400 125734

RYMÄTTYLÄN
PIENKIINTEISTÖYHDISTYS

Yhteystiedot

Siivoustalkoot

kotisivut: www.rymattyla-seura.fi

Rymättylän taajaman tienvarsien
siivoustalkoot maanantaina 2.5.2022.
Kokoontuminen hautausmaan parkkipaikalla
klo 17, josta saa välineet. Siivouksen jälkeen
kahvitarjoilu.

sähköposti: rymattylaseura@gmail.com
facebook: Rymättylä-Seura ry

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN
YHDISTYS RY

Kompostoinnin opastusta

11.05. Äijät kokoontuvat seurakuntakodilla.
Tarjolla kahvia ja pullaa hyvän seuran kera.

Lauantaina 14.5.2022 klo 10 alkaen
Pikkuvihreä opastaa kompostointiin liittyvissä
asioissa osoitteessa Vanha Ahteentaantie 1.
Tervetuloa!

ti 17.05. patikoidaan keskustasta leirikeskus
Majakkaan. Yhdistys tarjoaa makkarat ja
pullakahvit.

Kultarannan kierros
Naantalin Omakotiyhdistys on varannut 30
paikkaa Mamselli Kupiainen ja Kultarannan
presidentit- kierrokselle keskiviikkona
8.6.2022, johon Rymättylän
pienkiinteistöyhdistyksen ja Merimaskun
Omakotiyhdistyksen jäsenet ovat myös
tervetulleita. Kokoontuminen Kultarannan
portilla klo 15. Kierros on ilmainen.
Ilmoittautuminen 20.5 mennessä

Naantalin vanhusneuvosto järjestää ma 23.5
klo 10.00 - 12.00 kävelytestin Naantalin
Urheilukentällä.
ti 14.06. Päiväretki Tuuriin ”Keskisen
kyläkauppaan” ja paluumatkalla
”Herkkujuustolaan” Sastamalassa
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sähköpostilla Olle Willbergille
olle.willberg(at)gmail.com

Jaakonmarkkinahölkkä
perjantaina 15.7.2022 klo 20.00. Lähtö ja
maali koulun pihalla, koululla
suihkumahdollisuus. Matkan pituus noin 11.5
kilometriä, jonka voi juosta, hölkätä, kävellä
tai sauvakävellä. Osallistumismaksu 15€,
joka sisältää muistomitalin, puolimatkan ja
maalin juomatarjoilun sekä
suihkumahdollisuuden liikuntasalin
suihkutiloissa.
Ilmoittautuminen mieluusti etukäteen
www.soihtu.sporttisaitti.com ja sieltä
ilmoittaudu.

RYMÄTTYLÄN SOIHTU
Kesäjalkapallo
Kesäjalkapallo lapsille urheilukentällä! Tule
mukaan liikkumaan iloiseen porukkaan.
Isojen ryhmä vuosina 2009-2014 -syntyneille
klo 18.00-19.00
Pienten ryhmä vuosina 2015-2018 syntyneille klo 17.00-17.45
Jalkapallotoimintaa tiistaisin 10.5.-12.7.2022
Ilmoittautuminen www.soihtu.sporttisaitti.com
ja sieltä valitse ilmoittaudu. Huomaathan, että
ilmoittautumisen yhteydessä muodostuu
samalla lasku, jonka voit joko tulostaa tai
ottaa siitä tiedot ylös ja maksaa eräpäivänä.

Koko perheen tapahtuma
Rymättylän koulun liikuntasalissa ja koulun
ympäristössä lauantaina 3.9.2022 klo 13.0015.00. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin, tarkkaile siis Soihdun
verkkosivuja. Yhdistykset huomio! Haluatko
olla mukana järjestämässä koko perheen
tapahtumaa, jos olet kiinnostunut, laita
sähköpostia, otamme sinuun yhteyttä ja
suunnitellaan yhdessä monipuolinen päivä
koko perheelle.

Kesäjalkapallon hinta on 30€/lapsi (ja
jäsenmaksu joka maksetaan kerran
vuodessa)
Ohjaajana Anniina Hämäläinen ja
apuohjaajat.

Soihdun kirkkopyhä
järjestetään syksyllä. Tarkempi päivämäärä
ilmoitetaan myöhemmin.

Maastojuoksut
Rymättylän Soihtu järjestää
maastojuoksukisoja kuntoradalla (koulun
pihalta lähtö) neljä kertaa (ns. sarjajuoksut).
Kun olet osallistunut vähintään kolmeen
osakilpailuun, saat palkinnon. Kannattaa siis
tulla juoksemaan ja kohottamaan kuntoa.
Sarjajuoksujen jälkeen on Soihdun
mestaruuskisat, joista jaetaan palkinnot
erikseen.
Aikataulu:
Sarjajuoksut torstaisin 28.4., 5.5., 12.5.,
19.5. klo 18.00, ilmoittautuminen alkaa klo
17.30
Mestaruusmaastot torstaina 2.6. klo 18.00,
ilmoittautuminen alkaa klo 17.30

Syksyn liikuntaryhmät
Millaista liikuntaa toivot syksyllä aikuisille,
nuorille, lapsille, ikäihmisille, perheille? Laita
toiveesi tulemaan Soihdun sähköpostin
kautta rymattylan.soihtu@gmail.com ja
rupeamme rakentamaan syksyn toimintaa
toiveiden pohjalta. Aikuisten
lentopallotoiminnassa ei ole ollut osallistujia,
joten se on vaarassa loppua jollemme saa
uusia pelaajia, olisitko sinä kiinnostunut
lentopallosta? Haluaisitko pelata sulkapalloa?
Kerro myös siitä. Anna toiveesi 15.5.
mennessä. Kiitos!

Sarjoja alle 3-vuotiaista aikuisiin ja
veteraaneihin saakka! Nyt koko perheen
voimin juoksemaan tai hölkkäämään, kunnon
kohottaminen on pääasia ja itsensä
voittaminen, tule siis mukaan ja tuo mukanasi
kaverit ja vanhemmat! Mestaruusmaastoissa
jaetaan myös sarjajuoksujen palkinnot.
Tulevia tapahtumia

RYMÄTTYLÄN TEATTERI
Rymättylän Teatteri keskittyy rakentamaan
uutta kesällä 2022
Keväinen tervehdys teatterilta!
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Viimeiset kaksi vuotta ovat koetelleet koko
kulttuurialaa sekä pienien toimijoiden jo
hauraita resursseja aiheuttaen valitettavan
hiljentymisen myös Rymättylän teatteripihalla.
Epävarmuudesta johtuen ei valmisteluja
alkavalle kaudelle ole ollut mahdollista
aloittaa ajoissa, joten näytelmää ei ole kesälle
vielä tulossa. Emme kuitenkaan aio viettää
kesää vain lekotellen.

MLL Rymättylän takakonttikirppis 29.5.
kello 11-15 Rymättylän koulun
parkkipaikalla.
Paikkamaksu 5 €, kerätään paikan päällä.
Lapset voivat tulla myymään omia leluja yms.
heille rajatulla alueella omalta “filttipaikalta”
veloituksetta. Myyntipaikkavaraukset (myös
lasten alueen) 27.5. mennessä viestillä
numeroon 045 3466576. Myyjien tulee
saapua paikalle 10:30. Suosittelemme Mobile
Payn lataamista puhelimeen. Jos teet
käteiskauppaa, varaa vaihtorahaa. Myynnin
loputtua siivoa oma paikka ja vie omat tavarat
pois.

Teatterimme keskittääkin tarmonsa nyt uuden
rakentamiseen, jonka aloitamme tuiki
tarpeellisesta katsomon uudistamisesta
saadaksemme entistä ehommat istuimet
katsojien kulutettaviksi.
Rakennusprojektin aloitamme kuluvan
kevään aikana.

MLL Rymättylän vapaaehtoiset ovat paikalla
pitämässä puffettia. Tapahtuma järjestetään
vapaaehtoisvoimin ja tuotto menee
paikallisten lasten ja nuorten hyväksi.

Tulemme toteuttamaan työn talkoovoimin,
joten kiinnostuksensa ja/tai taitonsa
rakennuspuuhiin saa kernaasti jo ilmaista.
Tulemme vielä kertomaan lisää apukäsien
värväystarpeesta sekä tiedottamaan
tarkemmin projektin edistymisestä.
Ajantasaiset tiedot tulemme päivittämään
someen ja kotisivuillemme.

Tervetuloa myymään, ostoksille tai kahville!
MLL Rymättylän paikallisyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 12.5.2022 kello 18:00 Rymättylän
koulun nuorisotilassa. Tarjolla kakkukahvit.
Tervetuloa!

Mukavaa kesän odotusta toivottaa
Rymättylän Teatteri ry:n väki

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA ry

https://www.rymattylanteatteri.fi

7.5. klo 12.00 alkaen Röölän sataman
perinteiset siivoustalkoot. Pientä purtavaa
talkooväelle!

LIONS CLUB
RYMÄTTYLÄ/MERIMASKU

Tule mukaan pitämään saaristoa siistinä.
Äitienpäiväkonsertti Rymättylän kirkossa
8.5. klo 18
Lions Club Rymättylä/Merimasku järjestää
konsertin äideille.
Konsertissa esiintyy tangokuningas Petri
Hervanto ja häntä säestää Vesa Hervanto.
Tilaisuuteen bussikuljetus Röölästä ja
Katavakodilta.
Vapaa pääsy.

21.5. klo 11-14.00 Peräkonttikirppis
rannassa. 5€/paikka
11.6. klo 10-16.00 Silli ja uussi peruni
tapahtuma.
Tule myymään tuotteitasi! Ota yhteyttä
Tuulamariaan.
Röölän Kylätoimikunta ry
Röölän Kylähuone, Rööläntie 375, 21150
Röölä
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja
Dikselin Näyttämö
Rööläntie 394, 21150 Röölä
Puh. 044 974
8711 roola@roola.fi www.roola.fi
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Käsityöpiiri seurakuntatalolla kahvin ja
juttuseuran lomassa. Käsityöpiirissä
neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.
Tervetuloa vanhat ja uudet!

RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE
Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste
Metsätie 1, 21140 Rymättylä puh: 02
4345521

Maanantaina 9.5. klo 12:30.
Äitienpäivä- ja kevätjuhla. Naantalin
vanhusten tuki ry;n Merimaskun kerho ja
seurakunta järjestäjinä.

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto

Keskiviikko 11.5. klo 17.
Avoin raamattupiiri.

Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13-19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15
arkipyhäaatot klo 10-15

Merimaskun seurakunnan kirkkoherranvirasto
palvelee puhelimitse ma-pe klo 9-13
p. 040 130 8301 sekä sähköpostilla
merimaskun.seurakunta@evl.fi.
Lisäksi keskiviikkoisin klo 9-13 on
lähipalvelupäivä, jolloin Merimaskun virastolla
on virastohenkilökuntaa paikalla.
Virkatodistus ym. tilaukset 2022 alkaen:
Turun alueellinen keskusrekisteri.
Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand
p. 040 130 8391, diakoni Katja Zidbeck p.
040 130 8392.

Merimasku
MERIMASKUN SEURAKUNTA
JUMALANPALVELUKSET:
Sunnuntai 1.5. klo 10 Messu
Sunnuntai 8.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 15.5. klo 10 Messu
Sunnuntai 22.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Torstai 26.5. klo Helatorstain iltakirkko
Sunnuntai 29.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Kirkkopäivystäjäksi Merimaskun kirkkoon
kesällä 2022?
Nyt on oiva mahdollisuus päästä Merimaskun
kirkon kesäpäivystäjäksi. Päivystäjän työhön
annetaan opastus 25.5. kirkossa. Kirkkoa
pidetään avoinna ke-su klo 12-16 kesäkuun
29.päivästä elokuun
14.päivään. Ilmoittautumiset ennen 25.5. joko
kirkkoherra Markku Ahlstrand
markku.ahlstrand@evl.fi ja 040 1308391 tai
päivystyksen yhdyshenkilölle Visa Auviselle
visa.auvinen@luukku.com.

Lisäksi:
Sunnuntai 15.5. klo 18 Mietiskelymessu.
Hiljaisuuteen ja yksinkertaisuuteen kutsuva
messu.
Uusiin lauluihin on helppo päästä mukaan.
Lauluja toistetaan useamman kerran
rauhallisella säestyksellä. Sanat on tehnyt
runoilija Kimmo Räntilä. Melodiat on säveltäjä
Markku Ahlstrandin käsialaa. Messun johtaa
retriittipappi Päivi Vuorilehto.

NAANTALIN SEUDUN
LUONNONSUOJELUYHDISTYS

Seurakuntakodilla (Kukolaistentie 36):
Perhekerho maanantaisin ja tiistaisin klo 10.
Luvassa on alkuhetki, ohjattua toimintaa,
yhdessäoloa sekä leikkiä. Tarjolla kahvia,
mehua, keksejä ja suolaista. Tervetuloa
mukaan aikuiset ja alle kouluikäiset lapset!
16.5. ja 17.5. kerhossa vietetään kevätjuhlaa
ja kauden päättäjäisiä.

Litka & silakka -työpaja sunnuntaina
15.5.2022 klo 11–13
Tule valmistamaan oma silakkalitka ja
kuulemaan, miten ja missä voi litkata sekä
mitä lähiseudun silakkakannoille tällä hetkellä
kuuluu? Oppia myös silakanperkuuseen!

Keskiviikko 4.5. klo 17 Avoin rukouspiiri.

Asiantuntijoina ovat mukana Timo Saarinen
Airisto-Velkuan kalatalousalueelta ja Jarmo

Torstaina 5.5. klo 13-15 Käsityöpiiri.
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Niitynperä Lounais-Suomen Vapaa-ajan
kalastajista.

välillä teatterin katsomossa tutustumassa
kesän näytelmään.

Ohjelma:
- 11–12 Litkojen valmistamista.
- 12–13 Kahvia ja keskustelua litkauksesta ja
silakasta.

Muistathan että Merimasku-Seura ry:n
jäsenmaksun maksaneet pääsevät puoleen
hintaan (10 €) Merimaskun Teatterin tulevan
kesän näytelmää ”Akka-agentti” katsomaan.

Paikka: Koverintie 12, Merimasku.

Merimasku-Seuran jäsenmaksu vuodelle
2022 on 15 €. Jäsenmaksun voit maksaa OP
Turun Seudun tilille FI62 5265 0440 0039 28.
Käytä viitenumeroa 221009.

Ilmoittautuminen perjantaihin 6.5.2022
mennessä: johaalt@gmail.com (Johanna
Aaltonen) tai p. +358 40 082 8108
(Karin Aaltonen).

Mikäli olet uusi jäsen, ilmoita yhteystietosi
sähköpostilla merimaskuseura@merimasku.fi
tai soittamalla rahastonhoitajalle puh.0400
822988. Näin voimme lähettää uutisemme
sinulle suoraan.

Tarvitset mukaan vanhan virvelin, jossa on
kela ja siima, hätätilassa pilkki käy myös.
Luonnonsuojeluyhdistys hankkii muut
tarvikkeet litkan valmistamiseksi.
Kalastustarvikkeiden erikoisliike Meri & Metsä
sponsoroi 20 litkan tarvikkeiden hankintaa.

Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät
kotisivuiltamme www.merimasku.fi
Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät
kotisivuiltamme www.merimasku.fi

MERIMASKU-SEURA RY

MLL - MERIMASKU
MLL Merimaskun yhdistys järjestää
perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä muita
lapsiperheille suunnattuja tapahtumia
Merimaskussa läpi vuoden!
Uimakoulut Apajalla tulevat taas!
Kesäkauden ajan vuokraamme myös
pomppulinnaa ja telttaa perheiden käyttöön.
Lisätiedot uimakouluun sekä pomppulinnan ja
teltan vuokrauksen osalta löytyvät Facebooksivuiltamme.

Merimaskun kotiseututalolla Kollolassa
järjestetään KIRPPUTORI
lauantaina 14.5.2022 klo 11–15
Tervetuloa!
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tulla
myymään omia aarteitasi – ovatpa ne sitten
löytöjä ullakkokomerosta, autotallin
perukoilta, kirjahyllyn uumenista tai pieneksi
jääneitä lasten vaatteita ja tavaroita!

Lastenmusiikkinäytelmä Mysteeri
maatilalla Naantalissa Birgitta-salissa 4.6
klo 15! Lippuja voi ostaa suoraan ovelta
tai varata ennakkoon osoitteessa
https://www.ideaticket.fi/servlet/ideaticket/
it/?p=85 Seuraa meitä Facebookissa ja
pysyt ajan tasalla lapsiperheille
suunnatusta toiminnasta Merimaskussa!
Löydät meidät haulla MLL Merimasku

Olet tervetullut myymään Kollolan
parkkipaikalle ilman ennakkoon
ilmoittautumista.
Voit myydä yhtä hyvin auton takakontista kuin
omalta pöydältäsi. Paikkamaksua ei ole.
Omat eväät mukaan. Kahvila ei ole auki.
Ja jos et myy, niin tule ihmeessä
ostamaan!
HUOM! Merimaskun Teatterin avoimet
harjoitukset samanaikaisesti. Voit pistäytyä
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Merimaskun
koirakerho järjestää
koulutuksia, luentoja
ja muuta koiramaisen
yhteisöllistä toimintaa
jäsenilleen. Kerhon
omat koulutukset sisältyvät
jäsenmaksuun. Mahdollisista
ulkopuolisista kouluttajista voidaan periä
korvaus erikseen, joista ilmoitetaan
ennakkoon.

Merimaskun Maamiesseurantalo 90 vuotta
Merimaskun Maamiesseurantalo on jo 90
vuoden ajan koonnut merimaskulaisia
suojiinsa niin harrastuksien pariin kuin
erilaisiin juhliin. Talon 90-vuotisen taipaleen
kunniaksi Maamiesseurantalon
kannatusyhdistys kutsuu merimaskulaisia
talon käyttäjiä ja muita vanhoista
rakennuksista kiinnostuneita tutustumaan
historialliseen rakennukseen.

Perustottelevaisuus/puuhastelu
●
●
●
●
●

Tilaisuudessa kuullaan arkkitehti Viri TeppoPärnän tarinointia vanhan rakennuksen
aarteista ja arvoista, joita ei ensi silmäyksellä
huomaa, mutta jotka lähemmin tarkasteltuna
ilahduttavat ja riemastuttavat.
Museoamanuenssi Ulla Clerc puolestaan
pohtii, kuka aikanaan suunnitteli talon. Oliko
se kenties 1900-luvun alkupuolella LounaisSuomen maanviljelysseuran
rakennusneuvojana toiminut Onni Touru?
Tilaisuudessa kuullaan myös iloisen rennolla
otteella esiintyvää merimaskulaista Flikatkuoroa.

to 7.4.–12.5. klo 18–19
Killaistentien kentällä
vetäjänä Niina Vilhonen
alkeet osaaville
vain jäsenille, ei ilmoittautumista,
paikan päälle vaan mukaan!

Kerhon perinteinen kevätrieha
●
●
●

helatorstaina 26.5. klo 11-13
Killaistentien kentällä
luvassa mukavaa ohjelmaa ja
yhdessäoloa, tervetuloa koko perheen
voimin!

Merimaskun Maamiesseurantalo tutuksi tilaisuus järjestetään talolla (Killaistentie 40,
Merimasku) 7.5.2022 klo 14. Tilaisuus on
maksuton, ja sen päätteeksi on kahvitarjoilu.

Hyvä tietää ennen kentälle saapumista:
• pidetään koirien treenikenttä ja sen
ympäristö siistinä
• emme tuo juoksuisia narttuja treeneihin.

Merimaskun Maamiesseurantaloa voi
vuokrata perhejuhlia ja muita tilaisuuksia
varten, ja kesälle 2022 on vielä muutamia
aikoja vapaana. Tiedustelut Marjo Helelä,
marjo.helela@gmail.com +358 50 5677555

Kerhon järjestämistä koulutuksista voit
lukea osoitteesta
www.merimaskunkoirakerho.fi
seuraamalla meitä facebookissa
Merimaskun koirakerho tai lähettämällä
kyselyn osoitteeseen
mmkoirakerho@gmail.com

MERIMASKUN TEATTERI

Mukaan toimintaan ja kursseille
pääsee ilmoittamalla yhteystietonsa
mmkoirakerho@gmail.com sekä
suorittamalla jäsenmaksun 30€
koirakerhon tilille
FI35 5710 5220 0838 27

Akka-agentti
8.6. – 22.6.2022

Tervetuloa toimintaan mukaan !
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Näytökset: ke 08.06., to 9.6., pe 10.6., su
12.6., ma 13.6., ti 14.6., to 16.6., pe 17.6., su
19.6., ma 20.6., ti 21.6., ke 22.6.

verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä
pääkirjastoon.
Mahdollisista remonttiaikataulun muutoksista
ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla ja
somekanavilla (Facebook, Instagram).

Näytökset alkavat klo 19.
Riemukkaassa komediassa Pölhön
tytöt edustavat tunnetusti hyvin originellia
ikisinkkukategoriaa. Kun isä Kaino Keino
Gibralttar Pölhö kuolee, ja perinnön saannin
ehtona on ukoittuminen, tulee tytöille hätä
käteen. Mistä ukkoja ja äkkiä?

Lisätietoja Naantalin pääkirjastosta puh. 040
194 2096 tai 044 417 1218 /
kirjasto@naantali.fi
Palvelupisteasiat kuten Apajan avainten
luovutus hoidetaan remontin ajan
Kaupungintalon asiointipisteessä, puh. 02
434 5211 / palvelupiste@naantali.fi

Ohjaus: Venla Kuitunen ja Hanna Suurhasko
Liput: www.ideaticket.fi/merimaskunteatteri
ja esityspaikalta ennen näytöksen alkua.
Aikuiset 20 € ja lapset (alle 12 v)10 €. Lipun
hinta sisältää kahvin ja leivonnaisen.
Merimasku-Seuran jäsenet pääsevät tänä
vuonna puoleen hintaan. Ryhmät min.10
henkeä p. 050 544 9066 iltaisin tai
merimaskunteatteri@gmail.com.

Lukupiiri
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu
31.5. klo 19-20. Kokoontumispaikka ei ollut
tiedossa vielä tämän tiedotteen painoon
mennessä.

Paikka: Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2,
MerimaskuTervetuloa kanssamme
iloittelemaan!
www.merimaskunteatteri.fi

Velkua-Livonsaari
VELKUAN TERVEYSPALVELUT
Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto
Vastaanotot ajanvarauksella puh 040 900
0864. Vastaanottopäivät ke, to ja pe.
Terveydenhoitajan puhelinaika on klo 11-12
arkisin.

MERIMASKUN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE

Lääkäripäivät ovat torstai 19.5 ja maanantai
30.5

Merimaskun kirjasto on kiinni 1.5.-30.9.2022
remontin takia.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA

Merimaskun kirjastosta ei sulkuaikana voi
noutaa varauksia eikä sinne voi palauttaa
lainoja. Palautuslaatikko ei ole käytössä.

JUMALANPALVELUS VELKUAN KIRKOSSA
Sunnuntai 5.5. klo 16.30 Kaatuneitten
muistopäivän messu Jani Kairavuo,
Koraalikuoro, joht. Tiina Lustig

Lainat voi palauttaa muihin Vaski-kirjastoihin,
esim. Naantalin pääkirjastoon. Lainaus
onnistuu kaikissa Vaski-kirjastoissa samoilla
kirjastokorteilla kuin Merimaskussa.

Seppeleenlasku sankarihaudalle
Tiistai 17.5. klo 11.30 Ystäväpiiri Sinervon
talo Minna Pykälämaa

Uusia varauksia tehdessä noutopaikaksi pitää
kiinnioloaikana valita joku muu Vaski-kirjaston
toimipiste. Aiemmin tehtyjen varausten
noutopaikan voi muuttaa itse Vaski-kirjaston

Torstai 19.5. klo 17 Ehtoollishartaus Kummeli
Jani Kairavuo, Miika Hartikainen
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26.4. kuukausikahvit Lemun Urheilutalolla
klo 11.30 luento edunvalvonnasta
17.5. Puutarhamatka kimppakyydein
Nyholmin puutarhaan, Laitilaan, ilm. 12.5.
mennessä kahvituksen takia

SINERVOLLA TAPAHTUU
LIIKKUVA RESURSSI

Ilmoittautumiset Lahja Pappila 0400-695525
tai Lasse Saarinen 0400-881949

SINERVON TALOLLA
17.5. KLO 10.00-11.30

Lisää erilaisia matkoja teatteriin ja kylpylään,
kysy näistä Lahjalta 0400-695525

Meiltä saat tietoa ja apua kaupungin
tukipalveluista, verkossa olevista järjestöjen
ym. tahojen tekemisen vinkeistä- Tarvittaessa
asiakasohjaaja voi myös avustaa erilaisten
hakemusien täyttämisessä.

Naantalin Vanhusneuvosto järjestää 23.5.
kävelytestin ja 6.6 kepein askelin kesään
tapahtuman, näistä lisää seuraavassa
tiedotteessa.
NÄMÄ TOTEUTUVAT JOLLEI
KORONARAJOITUKSET KIRISTY

Tienvarsien roskasavotta maanantaina
2.5.2022
Matkaan lähdetään Livonsaaren vanhalta
koululta sekä Sinervon talon pihalta kello
16:30. Tavoitteena kerätä yleisten teiden
varret roskattomiksi! Lapset ja nuoret
siivoavat Teersalon rantaa sekä Livonsaaren
Seurantalon pihaa. Ota mukaan roskien
keräämiseen sopivat vaatteet ja heijastinliivit,
tarvittaessa polkupyörä. Roskapusseja löytyy
lähtöpaikalta. Keräilijät kokoontuvat
kahvittelemaan yhdessä kaupalle 17:30.

https://elakeliitto.fi/YHDISTYKSET/LEMUASKAINEN-VELKUA

SAARISTON SAVOTTA ry
70+ vuotiaiden kahvitapaamiset jatkuvat
tiistaisin kello 11.00 Livonsaaren
Osuuskaupalla
Yhdistys järjestää tarjoilut.

Rysän päällä silakkatapahtuma 28.5. klo 10
alkaen,
Sinervolla silakkakeittoa.

Nuokkari

lue lisää tapahtumista
prosinervo.com tai

kesälomalla tiistaisin ja keskiviikkosin 16.0020.00

facebook.com/sinervontalo

Defibrillaattori

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINENVELKUAN YHDISTYS RY

Sydäniskurin löytyy osoitteesta Velkuantie
988, 21180 Livonsaari, Livonsaaren
Osuuskaupan ulko-oven eteisestä.
Laitteen ovat vuokranneet yhdessä Saariston
Savotta, Livonsaaren Kyläyhdistys ja
Osuusvoima

toukokuussa perjantaisin ja lauantaisin 16.0020.00

Jumpat jatkuvat Lemun urheilutalolla
tiistaisin klo 10.00, Bocciaa pelataan jumpan
jälkeen sekä perjantaisin klo 14-16 Askaisten
koululla. Kuntosalivuorot Lemussa
maanantaisin klo 10.00 ja Askaisten koululla
maanantaisin ja torstaisin klo 11.00.

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS ry
Samppavuoren näkötornin avajaiset
22.5.2022 klo 14.

Keilailua torstaisin ja maanantaisin alkaen
klo 11.00 Raision keilahallissa,
ilmoittautumiset ja lisätiedot
Harri
0500 782723 tai Timo 040 8261654

Luontohavaintojen monipuolisuusmies,
konservaattori Turun Yliopiston
biodiversiteettiyksiköstä Ari Karhilahti kertoo
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Samppavuoren kalliomaastoon ja sen
ympäristöön liittyvistä luonnon ilmiöistä. Mitä
sillä hetkellä on tarjolla, riippuu kevään
edistymisestä ja päivän säätilasta. Ota
lintukiikari mukaan, jos sellaisen omaat.
Seurataan lintujen kevätmuuttoa, montako
merikotkaa taivaalla näkyy, montako
kirkontornia tornista näkyy. Samppavuorella
on muutakin ohjelmaa ja pientä tarjoilua.
Näkötornille lähtee paikoin jyrkkä nousuinen
polku pieneltä parkkipaikalta, mikä on
osoitteessa Pontikkalantie 119.

Velkuan saaristolaisyhdistys ry
tiedottaa:
Teersalon rannan siivoustalkoot la 7.5. klo
10-13. Haravat, kottikärryt, työhanskat ja
muuta asiaa helpottavaa mukaan jos löytyy.
Kokoonnutaan Teersalon uimarannalla ja
siistitään yhdessä paikkoja kesäkuntoon.
Tervetuloa!

Livonsaari päivä pidetään 18.6.2022 klo 1014 Livonsaaren Seurantalon pihalla.
Juhlapuhujana on Naantalin kaupunginjohtaja
Laura Leppänen. Illalla on tanssit. Jos haluat
tulla markkinoille myymään tuotteitasi, niin
ota yhteyttä livonsaarenky@gmail.com tai
040 052 7657/Leena.

Olemme mukana Rysän päällä Velkuassa silakkatapahtumassa 28.5. Myynnissä mm.
Velkua-viirejä, paikalliskirjallisuutta ym.
Lapsiperheet laittakaa kalentereihin Velkuapäivän lastenkonsertti la 9.7.

Ensimmäinen kesätori pidetään 24.6.2022
Livonsaaren Seurantalon pihalla klo 10-13.

Tulossa teatteriretki Emma-teatteriin
Miestä näkyvissä -esitykseen 29.6. ja retki
Kultarannan puutarhaan 6.8. Bussikuljetus
Teersalo-Naantali-Teersalo, varaa hyvissä
ajoin oma paikkasi!

Lue lisää www.livonsaari.fi tai
facebook.com/Livonsaaren kyläyhdistys
MEDITATIIVINEN KONSERTTI
Livonsaaren Seurantalolla pe 13.5. klo 18-20

Lisätiedot kaikesta ylläolevasta ja paljosta
muusta www.velkua.fi. Seuraa myös
somessa Facebook @velkua Instagram
@velkuansaaristolaisyhdistys. Lisätietoja
myös Johannalta, p. 050 573 9332
johanna.antila@velkua.fi

Livonsaaren oma Catie Fleming kutsuu
saarelaiset viettämään rentouttavaa hetkeä,
jossa hiljennytään kuuntelemaan äänen
syvyyksiä ja sävyjä. Ovet aukeavat jo 17:30.
Tarjolla teetä ja kombuchaa.Vapaa pääsy,
vapaaehtoinen kannatusmaksu.
Tervetuloa!
maanantai-perjantai 9.00-15.00

Velkuan Martat tiedottaa
Retki Auttisten puutarhaan sekä tutustuminen
Soikun puotiin

Velkuan kalastajaseura ry tiedottaa:
Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma
la 28.5.
Hopeakyljet rantautuvat jälleen Velkualle!
Rysätuoretta silakkaa edullisesti suoraan
veneestä lauantaina 28.5. klo 10 alkaen
Teersalon rannasta, palvelukeskus Kummelin
takaa (Sauniementie 3). Oma ämpäri/astia
mukaan! Käteismaksu.

22.5. klo 13:30
Perinteinen retki Auttisten puutarhalle
kuulemaan kesän 2022 puutarha-trendeistä
ja tekemään ihania kesäkukkahankintoja.
Tavataan klo 13:30 Soikun puodissa ja
jatketaan klo 15:ksi Auttisiin.
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Mukana mm. Velkuan Marttojen kahvio,
lapsille onnenpyörän pyöritystä – jokainen
pyöräytys voittaa, sammutintarkastusta,
Sinervolla silakkakeittoa ja paljon muuta
mukavaa. Musisoinnista vastaa Tero Vall.
Myös liikkuva kansa kohtaa tapahtumassa:
Naantalin kaupungin saaristo-osien (Velkua,
Rymättylä, Merimasku, Naantalin kaupungin
liikuntapalvelut) biitsikutsuturnaus Sinervon
viereisellä kentällä alkaa n. klo 12.

SAMMUTTIMIEN TARKASTUSTA

Mukana tapahtuman toteutuksessa kylän
yhdistysporukkaa laajalla rintamalla. Ohjelma
tarkentuu, joten laita seurantaan Facebooktapahtumamme (Rysän päällä Velkuassa) ja
www.velkua.fi.

PALVELUPISTE – KIRJASTO
KUMMELI

Myyjät tapahtumaan tervetulleita!
Myyntipaikkavaraukset ja lisätietoja:
Velkuan kalastajaseura ry
pj. Janne Antila
p. 045 630 4280
velkuankalastajaseura@gmail.com

Avoinna maanantai-perjantai 9.00-15.00

Seuraa Velkuan kalastajaseuraa
Facebookissa @velkuankalastajaseura

kirjaamo@naantali.fi
etunimi.sukunimi@naantali

VELKUAN TEERSALOSSA
lauantaina 28.5. klo 10 - 13
Myynnissä sammuttimia, palovaroittimia ja
sammutuspeitteitä
JEVI-PALVELUT p. 050 5423017
www.jevi-palvelut.fi

Sauniementie 3, 21195 Velkua
puh: 040 9000863

Naantalin kaupungin yhteystiedot
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali
Puhelinvaihde 02 4345 111

Nasta – Naantalin kaupungin
tiedotuslehti
VelkuaVolley tiedottaa:

Ilmestymisaikataulu:

Lentopalloa aikuisille aina keskiviikkoisin klo
18.15 ja sunnuntaisin klo 17:15 alkaen.
Tervetuloa uudet pelaajat! Pelit Velkuan
koululla Palvassa siihen saakka, kunnes säät
sallivat siirtymisen Sinervon viereiselle
ulkokentälle (Sauniementie 5).

•
•

3/2022: Aineistopäivä 5.8., jakelu 1.9.
4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu
24.11.

Kesäkuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.5.2022 mielellään
sähköpostin liitteenä.
Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi,
puh. 040 4823507 Heinä-elokuu tulee
olemaan yhteistiedote.

Jos haluat liittyä lentopallon viestintärinkiin,
laittelehan sähköpostia Johannalle
johanna.antila@velkua.fi tai
soittaen/tekstiviesti/WhatsApp puh. 050 573
9332. Löydät VelkuaVolleyn pelit myös
Nimenhuudosta ja Instagramista
@velkuavolley.

Huomioithan, että samoja asioita ei
ilmoiteta monessa tiedotteessa rajallisen
sivumäärän vuoksi. Samasta syystä
tekstejä joudutaan toisinaan
muokkaamaan ja lyhentämään, tai kuvia
jättämään pois.

Tervetuloa seuraamaan pelejämme myös
Rysän päällä Velkuassa -tapahtumaan 28.5.
Puolustamme VelkuaVolleyn joukkueella
viime vuoden turnausvoittoa!
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