
 
 

 

Huhtikuu 2022 

 

Naantalin kaupunki tiedottaa 

Terveyskeskus 
 
Hoitotarvikejakeluun uudistuksia 7.3.2022 

alkaen: 

Naantalissa hoitotarvikejakelu keskitetään 

maaliskuun alusta lähtien maanantai- ja 

tiistaipäiville.  Samalla hoitotarvikkeiden 

ilmaisjakelussa vahvistetaan potilaiden 

neuvontaa ja ohjausta, kun kevään aikana 

tehtävässä aloittaa uusi terveydenhoitaja. 

Lisäksi avannetarvikkeet tulevat kotijakelun 

piiriin. Uudistuksen tavoitteena on keskittää 

hoitotarvikejakelun palvelua sekä tukea ja 

edistää potilaan kotona selviytymistä.  

Maksuttomaan hoitotarvikejakeluun ovat 

oikeutettuja potilaat, joilla on todettu 

pitkäaikainen sairaus tai vamma, ja hoito on 

kestänyt tai tulee kestämään yli kolme 

kuukautta.  

Hoitotarvikkeiden tilaus kätevästi sähköisen 

asioinnin kautta, avannetarvikkeet kotijakelun 

piiriin 

Hoitotarvikkeet tilataan ennakkoon 

sähköisessä palvelussa, puhelimitse tai 

sähköpostitse hoitotarvikkeet@naantali.fi . 

Sähköisessä järjestelmässä tilauksen voi 

tehdä tilauksen ajasta, paikasta, tai 

kellonajasta riippumatta. Tilaus on 

suositeltavaa tehdä kaksi viikkoa ennen 

tarvikkeiden loppumista. 

Tilatut tavarat noudetaan entiseen tapaan 

terveyskeskuksen noutopisteestä, jonka 

sijaintipaikka siirtyy 7.3. alkaen 

terveyskeskuksen päivystyksen 

odotusaulaan. Noutopiste on avoinna 

terveyskeskuksen aukioloaikoina.  

Avannetarvikkeiden jakelussa siirrytään 

kotijakeluun. Palvelun tarkoituksena on 

tarjota potilaan arkeen helpotusta, potilaan ei 

tarvitse erikseen noutaa tarvittavia 

hoitotarvikkeita, vaan ne toimitetaan potilaan 

kotiovelle sovittuna ajankohtana 

huomaamattomassa paketissa.  

Hoitotarvikejakelun uudet palveluajat 

Naantalin terveyskeskus, Tuulensuunkatu 6 

• Puhelinaika maanantaisin klo 9–11 

puh. 02 4362 621 

• Asiointiaika tiistaisin klo 13–14 

Tilattujen hoitotarvikkeiden nouto 

Naantalin terveyskeskuksen päivystyksen 

noutopisteestä arkisin klo 7.45–20 ja 

lauantaisin klo 9–14. 

Saariston toimipisteistä hoitotarvikkeiden 

noudot terveydenhoitajan vastaanotolta 

erikseen sovittuna ajankohtana. 

• Merimaskun terveysaseman 

puhelinaika: ma, ke, pe klo 12.00–

13.00, ti ja to klo 9.00–13.00. Puh. 02 

436 2723 

• Velkuan terveysaseman puhelinaika: 

ma–to puh. 040 900 0864 

• Rymättylän terveysasema puhelinaika: 

ma–pe klo 12–13 puh. 02 436 2790 

LIIKKUVA NAANTALI 

Liikkuva Naantali   
   
Maija Puolakanaho    
Puh 0400 638 398    
Etunimi.sukunimi@naantali.fi    
529N02149602 
529N02180191 
 
Luutapalloturnaus 

Perinteinen yhdistysten, perheiden ja 

kaveriporukoiden luutapalloturnaus pelattiin 

Rymättylän koulun kentällä sunnuntaina 13.3. 

klo 14.00. Tänä vuonna mukaan oli 

https://tunnistautuminen.suomi.fi/sivut/discovery-page/?entityId=https%3A%2F%2Fsote.easiointi.fi%2Ffi%2Fweb%2Fnaantali-te%2F2021&timeout=295&tid=4m30ot1vvci118shg3u3ueb8f3&pid=2ae01a69d50fbe8a32f6e2d06b5c939b8ae925d5b44d30d7dff06e635a7af8b6&tag=22021707573ff3&authMethdReq=fLoA3;fLoA2;eLoA2;eLoA3&conversation=e1s1
mailto:hoitotarvikkeet@naantali.fi
mailto:Etunimi.sukunimi@naantali.fi%E2%80%AF%E2%80%AF
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uskaltautunut viisi joukkuetta. Kiertopalkinnon 

sai vuodeksi haltuunsa TSKU. 

Tulokset 

1. TSKU 

2. Poikon Pojat 

3. Seurakunta 

4. Mamman Mussukat 

5. RRR 

 

Kiitos kaikille pelaajille, huoltajille ja 

kannustajille. Kaikki osallistumismaksut ja 

kanttiinin tulo tilitetään yhteisvastuun hyväksi. 

Ensi vuonna jälleen uudelleen” 

 

Ohjattua perheiden luontoliikuntaa 

Naantalissa 

Nyt on koko perheellä mahdollisuus päästä 

liikkumaan yhdessä luonnossa ja 

opettelemaan samalla luonnossa liikkumisen 

taitoja. Eri puolilla Naantalia järjestettävässä 

ohjatussa perheiden luontoliikunnassa lapset 

toimivat yhdessä oman aikuisensa kanssa, ja 

kaikki pääsevät osallistumaan. Kevään 

teemoja ovat mm. nuotion teko ja 

nuotioeväät, lintujen kevätpuuhat ja muut 

kevään merkit luonnossa, luontokuntosali & 

luontoparkour sekä geokätköily. 

Maksuton luontoliikunta on suunnattu alle 11-

vuotiaille lapsille ja heidän lähipiirilleen, ja 

mukaan mahtuu 12–15 osallistujaa. 

Kokoonnumme 10.4. ja 24.4. ja 15.5. sekä 

22.5. klo 13.00, ja ohjelmasta riippuen 

viihdymme luonnossa 2–4 tuntia, liikkuen 

max 4 km/kerta. Luontoliikunnan ohjaajana 

toimii erä- ja luonto-opas Anu Luolila.  

 

Ipanariehat alle kouluikäisille 

Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja 

lapsen kanssa muun muassa temppuradalla, 

kiipeillään ja hypitään. Toiminta on tarkoitettu 

alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle 

liikuntakaverilleen. 

• Rymättylän koulun salissa lauantaisin 

kello 14.00–15.30. Kevät kauden 

viimeinen kerta on 9.4.2022 Osoite: 

Piimätie 1, Rymättylä.  

Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia.  

Ipanarieha toteutetaan yhteistyössä 

Rymättylän Soihtu ry:n kanssa 

Katso kaikki lasten ja nuorten toiminnat 
osoitteesta naantali.fi/sunharrastus 

Uintimahdollisuuksia sekä uimaopetusta 

Uimaopetusta 9–17-vuotiaille keväällä 
2022 

Uimataidottomien tai heikon uimataidon 
omaavien naantalilaisten 9–17-vuotiaiden 
nuorten uimakoulu järjestetään Raision 
uintikeskus Ulpukassa (Eeronkuja 5).  

Opetusajat ovat ma 11.4., ke 13.4., ti 19.4., 
pe 22.4., ke 27.4. ja to 28.4.2022 klo 19.30–
20.30. Osallistujan tulee selvitä itsenäisesti 
pukuhuone- ja suihkutiloissa. Kokoontuminen 
uinninvalvonnan edessä klo 19.30. 
Opetuksen kesto: 50 min. Hinta 45 €  

(sis. opetuksen, sisäänpääsyn sekä 
vakuutuksen) 
https://ssl.eventilla.com/uimaopetuskevat202
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 Aikuisten uimaopetuskurssi 

Aikuisten uimaopetuskurssi on suunnattu 
uimataidottomille tai heikon uimataidon 
omaaville naantalilaisille aikuisille. Ryhmä 
kokoontuu 6 kertaa maanantaisin aikavälillä 
25.4.-30.5. klo 19.30-20.30 Raision 
uintikeskus Ulpukassa (Eeronkuja 5). 
Kokoontuminen uinninvalvonnan edessä 
allasosastolla klo 19.30. Opetuksen kesto 50 
min. Kurssihinta 60 € (sis. opetuksen, 
sisäänpääsyn ja vakuutuksen).  
https://ssl.eventilla.com/aikuistenuimaopetus2
022 

Maksuton uimakuljetus Ulpukkaan 

Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 
Raision Ulpukkaan. Vuoden 2022 
kuljetuspäivät ovat maanantaisin aikavälillä 
10.1.-25.4.2022 pois lukien arkipyhät sekä 
Ulpukan ollessa suljettuna.   

Linja-auton aikataulu: klo 17.00 Rymättylän 
kk, keskustan linja-autopysäkki, klo 17.10 
Merimaskun kirkon parkkipaikka, klo 17.25 
Linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan. 
Paluukuljetus lähtee klo 20.00.  Kyytiin 
pääsee matkan varrella olevilta linja-

https://ssl.eventilla.com/uimaopetuskevat2022
https://ssl.eventilla.com/uimaopetuskevat2022
https://ssl.eventilla.com/aikuistenuimaopetus2022
https://ssl.eventilla.com/aikuistenuimaopetus2022
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autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin.    

Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna.  

Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain 
huoltajan seurassa. 

Kylpylään alennetuin hinnoin 

Tiesitkö, että naantalilaiset pääsevät 
edullisemmin kylpylään?  
Sauna- ja allasosaston käytöstä saa 
alennusta -40 % hinnasta. Alennus on 
voimassa kaikkina päivinä lukuun ottamatta 
aattoja ja juhlapyhiä, heinäkuuta sekä viikkoja 
8 ja 52. Eläkeläisille 10,00 €, voimassa ma–
pe kello 8–15, aattopäiviä, juhlapyhiä ja 
heinäkuuta lukuun ottamatta. Tarjoushinnat 
ovat voimassa vuonna 2022 oikeuden 
lunastaneille. Alennusoikeuden voi lunastaa 
kaupungin asiointipisteistä, jossa tarkistetaan 
henkilöllisyys ja kotipaikkatieto. Kortti on 
henkilökohtainen. 
 
SOVELTAVA LIIKUNTA   

• Soveltavan liikunnan tavoitteena on 

edistää tukea tarvitsevien lasten, 

nuorten ja aikuisten liikuntaa. Kevään 

2022 toiminnot ja ilmoittautuminen 

nettisivuilla naantali.fi/soveltavaliikunt

a. Lisätietoa soveltavan liikunnan 

ryhmistä soveltavan liikunnan 

ohjaajalta, marika.lineri@naantali.fi, p. 

040 6837454.  

 

LIIKKUVA RESURSSIKESKUS 

huristelee seniorien luokse saaristoon! 

VELKUA JA RYMÄTTYLÄ tiistaina 

17.5.2022 

➢ klo 10–11.30 Sinervon talo (Sauniementie 
7) 

➢ klo 13–15 Rymättylän Sale (Vanhatie 3 B) 

NAANTALI keskiviikkona 18.5.2022 

➢ klo 10–14 Naantalin tori (Tullikatu) 
Meiltä saat tietoa ja apua kaupungin 

tukipalveluista, verkossa olevista järjestöjen 

ym. tahojen tekemisen vinkeistä. Tarvittaessa 

asiakasohjaaja voi myös avustaa erilaisten 

hakemuksien täyttämisessä.  

Nyt on digitukiviikko, saat meiltä halutessasi 

myös digiopastusta sekä vinkkejä käyttöön! 

Naantalissa (18.5.) on mukana myös TULE-

tietokeskus! Tule keskustelemaan tuki- ja 

liikuntaelimistöön liittyvistä asioista TULE-

tietokeskuksen fysioterapeutin 

kanssa.  Mittauta keskustelun lomassa myös 

puristusvoimasi!  

Toimintamme on maksutonta! Tervetuloa 

juttelemaan! 

Rymättylä 

Rymättylän terveydenhoitajan 

vastaanotto Rymättylän 

terveydenhoitajan vastaanotto 

Terveydenhoitaja Viivi Valtonen jatkaa 

terveydenhoitajana Rymättylässä 1.4. lähtien, 

Vastaanotot ajanvarauksella, soittoaika 12-13 

puh 02 436 2790 

 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 

KIRKOSSA 

Sunnuntai 3.4. Messu klo 10, Sirén, 

Vähämäki. 

Sunnuntai 10.4. Messu klo 10, Sirén, 

Vähämäki. 

Maanantai 11.4. Hiljaisen viikon iltakirkko 

klo 18. Sirén, Vähämäki. 

Tiistai 12.4. Hiljaisen viikon iltakirkko klo 

18. Sirén, Vähämäki. 

Keskiviikko 13.4. Hiljaisen viikon iltakirkko 

klo 18. Sirén. Vähämäki. 

mailto:marika.lineri@naantali.fi
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Kiirastorstai 14.4. Kiirastorstain iltamessu 

klo 18. Sirén, Vähämäki. Ilkka Pärssinen. 

Pitkäperjantai 15.4. Pitkäperjantain 

jumalanpalvelus klo 10.00. Sirén, Vähämäki, 

kirkkokuoro. 

Sunnuntai 17.4. Pääsiäispäivän 

jumalanpalvelus klo 10.00, Sirén, Vähämäki, 

kirkkokuoro. 

Maanantai 18.4. 2. pääsiäispäivän 

Iltamessu klo 18.00, Sirén, Vähämäki. 

Jumalan palveluksen jälkeen kirkkokahvi srk-

kodissa. Pauli ja Kaija Heikkinen kertovat 

kokemuksista lähetystyöstä ja 

kansainvälisestä työstä Keniassa ja 

Tansaniassa 

Sunnuntai 24.4. Sanajumalanpalvelus klo 

10, Aino Vesti ja Marjanna Peltonen. 

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 

kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 

13 seurakuntakodissa. Huhtikuussa 6.4. 

Tervetuloa! 

KULTAISENIÄNKERHO  

Kultaiseniän kerho kokoontuu 

seurakuntakodilla klo 13.00. Huhtikuussa 5.4. 

Tervetuloa! 

NAISTEN KESKUSTELUILLAT 

Naisten keskusteluillat seurakuntakodilla 

parittomien viikkojen tiistait klo 18–20. 

Huhtikuussa 12.4., 26.4. 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! 

Tervetuloa! 

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! 

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla 

klo 18.00. Tervetuloa! 

KATAVAKOTI   

Kiirastorstaina 14.4. ehtoollinen klo 14.00. 

Sirén, Vähämäki. 

RAAMATTUPIIRI  

Seurakuntakodilla kerhotiloissa joka 

toinen keskiviikko, parilliset viikot klo 

18.00–19.30. Huhtikuussa 6.4., 20.4. 

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. 

MUUTA 

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 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 

tilataan 1.1.2022 alkaen Turun 

alueellisesta keskusrekisteristä. 

Puhelinpalveluaika on klo 9-15 numerosta 

040 341 7222. 

RYMÄTTYLÄ SEURA 

Runokirja 

”Kotisaarten Runonuotta” on 

antologia, jossa on 16 runoilijan 

tekstejä Agricolasta Anja Erämajaan. 

mailto:petri.siren@evl.fi
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Sitä myydään kirjaston palvelupisteessä 

maksutositetta vastaan à 20 €. 

Kirjatili FI 265 4050 82 0021 988. 

Viitteenä: Runonuotta tai oma nimi. 

Tiedustelut  044 0436776 

harri.raikka@netti.fi   

 

Aahollin omat 

Aahollissa on esillä talon perusnäyttely  

Vappuun asti.  Esillä on töitä taiteilijoilta  

Emil ja Margit Rautala, Ilmari Kaijala,  

Unto Kaipainen, Teppo Terä,  Harro 

Koskinen, Jouni Boucht ,  Maria Liitola  

 ja  Antti Huovinen.  Samalla voi tutustua 

 perinnehuoneeseen sekä vitriinien  

puukko- ja kamerakokoelmiin. 

Seuraava vaihtuva näyttely kootaan 2.5. 

 

Veteraanipäivä  

Kansallisena veteraanipäivänä ke 27.4. 

kukitetaan Kunnantalonmäen muisto- 

merkki kello 9.30. 

Alueen pääjuhla on Naantalissa alkaen  

klo 12 seurakuntakeskuksessa. 

 

Usein kysytään 

Mikä se Aaholli on?  Rakennus Kirjalan 

kirkkotie 2:ssa on Naantalin kaupungin 

kiinteistö, jonka  yläkerrassa  on  tilat 

kokoontumisille ja sen käyttövaraukset 

voi tehdä Julius-varauksen kautta. 

Talon nimi on talvinuottauksen termejä. 

Aaholli tarjoaa myös mahdollisuuden  

rakentaa  näyttely oman harrastuksen  

pohjalta. Tee aloite 044 0436776. 

 

Torni  ”Harmaa Karhu” 

Aaslan Karhuvuoren  torni  Pienen 

Rengastien varrella on oivallinen kohde   

juuri nyt ihailla maisemia ja tehdä  

lintuhavaintoja.  

Tornivastaava 040 5408724 

Kevätkokous 

Rymättylä-Seuran kevätkokous on tiistaina 

19.4.2022 klo 18.00 Aahollissa. 

Tervetuloa! 

Rymättylän historia 

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa 

Rymättylän historiakirjoja 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 

25.04. klo 12 Maanantaikerho seura-

kuntakodilla. 

20.04. Äijät kokoontuvat seurakuntakodilla. 

Tarjolla kahvia ja pullaa hyvän seuran kera. 

Sauvakävely maanantaisin klo 10 

keskustasta 

Jumppa keskiviikkoisin klo 16 – 17 koulun 

liikuntasalissa 

Rymel- kuoro harjoittelee srk-kodissa tors- 

taisin klo 15 alkaen. Kaikki laulajat tervetuloa 

mukaan. 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 

nettisivuilta, vanhusneuvosto. 
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Yhteystiedot 
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 

SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO 

Käsityökerho jatkaa kokoontumisia tiistaisin 

klo 15.45–17.45 kuukauden parittomilla 

viikoilla Katavakodin alakerran 

kerhohuoneessa.  

Huhtikuun kerhopäivät ovat tiistait 12.4. ja 

26.4. 

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö SPR 

Naantalin osastossa on 

Anja Tolonen puhelin 0400 125734 

RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN 

PIENKIINTEISTÖYHDISTYKSET 

Omakotitalkkari – apua asumiseen 
Tarvitsetko apua kodin ja/tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa 
tehdä ja olet yhdistyksemme jäsen, apuun 
tulee omakotitalkkari.  
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 9€/tunti ja 
matkakulut 0,46€/km. 
Voit kokeilla palvelua myös ennen jäsenyyttä. 
Työtilaukset suoraan talkkari Kauko 
Kojoselle, p. 045 871 5126. 
Omakotitalkkarin palvelut saatavilla 
Rymättylässä, Merimaskussa ja 
Naantalissa. 
 
Lisätietoja: 

Merimaskun Omakotiyhdistys: Seppo 

Ansamaa 0400 522974 

Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 

Pirkka Turkki p.050 4542 245  

 

Merimaskun Omakotiyhdistys ry:n 

sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 

Tiistaina 12.4.2022 klo 18.00 

Taattisten tila  

Paakarintupa 

Kokouksessa esillä sääntömääräiset ja muut 

esille tulevat asiat. 

Kahvitarjoilun johdosta ilmoitathan 

osallistumisestasi ennakkoon 8.4. mennessä. 

anja.virtanen15@gmail.com                         

tai puh. 044 0150255 

Tervetuloa!     

Hallitus       

www.omakotiliitto.fi/merimasku 

www.facebook.com/merimaskunoky 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä puh:  02 

4345521 

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 

Merimasku 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

Sunnuntai 3.4. klo 10 Messu  
Sunnuntai 10.4 klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Sunnuntai  24.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus  
 
Pääsiäisen jumalanpalvelukset 
 
Torstai 14.4. klo 19 Kiirastorstain iltakirkko ja 
ehtoollinen 
Perjantai 15.4. klo 10 Pitkäperjantain 
sanajumalapalvelus 
Sunnuntai 17.4. klo 10 Pääsiäismessu 
Mukana Koraalikuoro. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seuriksella. 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
mailto:anja.virtanen15@gmail.com
http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
http://www.facebook.com/merimaskunoky
https://www.google.com/search?q=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&oq=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirja&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.7159j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&oq=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirja&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.7159j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
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Maanantaina 18.4. klo 18. Toisen 

pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus. 

Musiikkia 
Keskiviikko 13.4. klo 18 Merimaskun kirkko. 
Strandband konsertoi.  
Strandband esittää tuoreita sovituksia 

virsistä. Laulua säestää piano, basso ja 

rummut. Luvassa myös yhteislaulua. 

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! 
 
Keskiviikko 6.4. klo 17 Avoin rukouspiiri. 
  
Torstaina 7.4. klo 13-15 Käsityöpiiri.  
Käsityöpiiri seurakuntatalolla kahvin ja 
juttuseuran lomassa. Käsityöpiirissä 
neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi 
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta. 
Tervetuloa vanhat ja uudet! 
 
Maanantaina 11.4. klo 12:30.  
Naantalin vanhusten tuki ry;n Merimaskun 
kerho. 
 
Torstaina 28.4. klo 12:30. Merimaskun 
seurakunnan päiväpiiri. 
Kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma klo 13.00. 
Rannikon laulumiehet esiintyy. Kaikki ovat 
lämpimästi tervetulleita ! 
 
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. 

Osallistu yhteisvastuukeräykseen, 
lahjoittamalla autat Koronan seurauksista 
kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja 
maailmalla. Verkkopankin kautta: 
www.yhteisvastuu.fi/merimasku  

 
Tilisiirto:  
Viitenro: 301482 
 
 
Kirkkopäivystäjäksi Merimaskun kirkkoon 
kesällä 2022?  
Nyt on oiva mahdollisuus päästä Merimaskun 

kirkon kesäpäivystäjäksi. Päivystäjän työhön 

annetaan opastus. Kirkkoa pidetään avoinna 

ke-su klo 12-16 kesäkuun 29.päivästä 

elokuun 14.päivään. Ilmoittautumiset joko 

kirkkoherra Markku Ahlstrand 

markku.ahlstrand@evl.fi ja 040 1308391 tai 

päivystyksen yhdyshenkilölle Visa Auviselle 

visa.auvinen@luukku.com.   

MERIMASKUN AHTO 

Merimaskun Ahto ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous  to 21.4. klo 18.00. 

Paikkana Ahdon punainen rakennus 

Merimaskun kuntoradan läheisyydessä, 

Iskolantie 32. 

Tervetuloa! 
http://merimaskunahto.sporttisaitti.com/. 

MERIMASKU-SEURA RY  

 

Merimasku-Seura ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään 
to 21.4.2022 klo 18 Merimaskun 

Maamiesseurantalolla 

 Esillä sääntömääräiset asiat kuten: 

- vuoden 2021 toimintakertomus ja 

tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden 

myöntäminen 

- vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja 

talousarvio 

- jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023 

- henkilövalinnat 

Tervetuloa päättämään ja keskustelemaan 

Seuran toiminnasta. 

http://merimaskunahto.sporttisaitti.com/
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Kahvitarjoilu 

”Myötätuulta Merimaskussa” lehti on 

ilmestynyt ja jaettu merimaskulaisiin koteihin 

ja postitettu ulkopuolisille jäsenille. Mikäli jäit 

ilman, voit ottaa yhteyttä Seuran hallituksen 

jäseniin. Myös Merimaskun kirjastossa on 

lehtiä myynnissä 5 € kappale. 

Merimasku-Seuran jäsenmaksu vuodelle 

2022 on 15 €. Jäsenmaksun voit maksaa OP 

Turun Seudun tilille FI62 5265 0440 0039 28. 

Käytä viitenumeroa 221009. 

Mikäli olet uusi jäsen, ilmoita yhteystietosi 

sähköpostilla merimaskuseura@merimasku.fi 

tai soittamalla rahastonhoitajalle puh.0400 

822988. Näin voimme lähettää uutisemme 

sinulle suoraan. 

Jäsenmaksun maksaneet pääsevät puoleen 

hintaan Merimaskun Teatterin tulevan kesän 

näytelmää ”Akka-agentti” katsomaan. 

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

MLL - MERIMASKU 

MLL:n perhekahvilat tulevat taas! Tällä 
kertaa iltakahviloina. Tule mukaan 
tutustumaan muihin 
merimaskulaisiin lapsiperheisiin! 
Kokoonnumme seurakuntakodilla seuraavina 
ajankohtina: 
Iltaperhekahvila torstaina 21.04. klo 17.00–
18.30 Seurakuntakodilla 
Iltaperhekahvila torstaina 28.04. klo 17.00–
18.30 Seurakuntakodilla 
Koko perheen munanmetsästys Hellemaan 
puistossa tiistaina 12.4.2022 klo 17.30 
alkaen. Tuo 
yksi normaalikokoinen yllätysmuna jokaista 
mukanasi olevaa lasta kohti piilotettavaksi 
sekä pieni 
kori, johon voit kerätä löytämäsi munat! 
Vappu-disco alle kouluikäisille lapsille 
Merimaskun koululla perjantaina 29.4.2022 
klo 
17.30-19.00. Tilaisuus on maksuton ja kaikille 
avoin! 
Koko perheen piknik-risteily su 22.5.2022! 
Hinnat: 
Mll Merimaskun jäsenille: aikuiset 34 euroa 
12-17 -vuotiaat 15 euroa 

0-11 -vuotiaat ilmaiseksi 
Ei jäsenet normaalin hinnaston mukaan 
Hintaan sisältyy buffetaamiainen sekä 
buffetruokailu klo 14:30. 
Ilmoittautuminen aukeaa 3.4 klo 11. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse 
ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com 
Ilmoitathan osallistujien nimet, syntymäajat ja 
kansalaisuuden. Paikkoja on rajoitetusti ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 .  
Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 
tasalla lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 
Merimasku." 

MERIMASKUN VPK  

 Merimaskun vapaapalokunta etsii täysi-

ikäisiä henkilöitä täydentämään 

hälytysosastonsa rivejä. Palokuntatoimintaa 

varten ei tarvitse aiempaa kokemusta, sillä 

koulutamme tulevat jäsenemme. 

Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on 

monipuolinen harrastus ja 

palokuntatoiminnassa kohtaat mielenkiintoisia 

haasteita sekä opit uusia taitoja.  

Merimaskun vpk:n harjoitukset järjestetään 

joka keskiviikko klo 18.00 alkaen Merimaskun 

paloasemalla, osoitteessa Merimaskuntie 

339. Mikäli kiinnostuksesi heräsi, tule 

käymään harjoituksissa tai voit myös soittaa 

palokunnan päällikölle ja tiedustella lisää 

Juha Salo 0400 829 062.  

Toimintaan voit lisäksi tutustua 

palokunnan nettisivuilla 

www.merimaskunvpk.fi sekä facebook- ja 

instagram-sivuilla. Tervetuloa mukaan!  

 

 

Merimaskun koirakerho järjestää 

koulutuksia, luentoja ja muuta 

koiramaisen yhteisöllistä toimintaa 

jäsenilleen. Kerhon omat koulutukset 

sisältyvät jäsenmaksuun. Mahdollisista 

mailto:merimaskuseura@merimasku.fi
http://www.merimasku.fi/
mailto:ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com
http://www.merimaskunvpk.fi/
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ulkopuolisista kouluttajista voidaan periä 

korvaus erikseen, joista ilmoitetaan 

ennakkoon. 

Voit tulla tutustumaan koulutuksiin ennen 

jäseneksi liittymistä. 

 

Perustottelevaisuus/puuhastelu 

• to 7.4.–12.5. klo 18–19 

• Killaistentien kentällä 

• vetäjänä Niina Vilhonen 

• alkeet osaaville 

• vain jäsenille, ei ilmoittautumista, 

paikan päälle vaan mukaan! 

Näyttelytreenit 

• su 10.4. ja 17.4. klo 12–13 

• Killaistentien kentällä 

• vetäjänä Joanna Soinio 

• vain jäsenille, ei ilmoittautumista, 
paikan päälle vaan mukaan! 

 
Hyvä tietää ennen kentälle saapumista: 

• pidetään koirien treenikenttä ja sen 
ympäristö siistinä 
• emme tuo juoksuisia narttuja treeneihin. 

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

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

Tervetuloa toimintaan mukaan ! 

 

Merimaskun SPR osasto 

Hyvä merimaskulainen, 

olemme saaneet surullisia ja järkyttäviä 

uutisia Ukrainasta. Hätä Ukrainassa on 

valtava, apua tarvitaan. Suomen Punainen 

Risti on käynnistänyt hätäapukeräyksen. Voit 

auttaa ukrainalaisia lahjoittamalla seuraavien 

kanavien kautta:  

Nettisivujen kautta punainenristi.fi/lahjoita/ 

Lähetä viesti SPR20 numeroon 16499 (20 €) 

MobilePaylla numeroon 10900 

Katastrofirahaston tili OP FI52 5000 0120 

4156 73 viite 5186 

Sydämellinen kiitos!      Merimaskun SPR 

Osasto 

 

SPR Merimaskun osasto maksoi  2.3. 

Ukrainan hätäapukeräykseen osaston 

lahjoituksena 500€.  

  

MERIMASKUN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste 
Iskolantie 9, 21160 Merimasku                     
Puh. 02 4345 545  

sähköposti kirjasto.merimasku@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 

Lukupiiri 

Kokoonnumme Merimaskun kirjaston tiloissa 

aina kuukauden viimeisenä tiistaina klo 19–

20. Tilaisuudet järjestetään pandemiatilanne 

huomioiden.  

 

http://www.merimaskunkoirakerho.fi/
mailto:mmkoirakerho@gmail.com
mailto:mmkoirakerho@gmail.com
https://app.eloqua-mail.redcross.fi/e/er?utm_campaign=Ker%C3%A4%C3%A4j%C3%A4kutsu%20Ukraina-ker%C3%A4ykseen_4.3.2022%20&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=606355352&lid=1473&elqTrackId=DC446992BD88EFB2B6BBECDE813DBACA&elq=4caff60d71504588897e96affbfdc00e&elqaid=2971&elqat=1
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
https://www.punainenristi.fi/lahjoita
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Velkua-Livonsaari 

VELKUAN TERVEYSPALVELUT 

 Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto  

Terveydenhoitaja Katri Mäkelä aloittaa 

uutena terveydenhoitajan 28.3.2022. 

Vastaanotot ajanvarauksella puh 040 900 

0864. Vastaanottopäivät jatkossa ke, to ja pe 

Maaliskuussa th Liisa Unkuri pitää 

vastaanottoa keskiviikkoisin Velkualla. 

Lääkärin vastaanottoajat varataan Naantalin 

terveyskeskuksesta 02 436 2760. Lääkäri 

Velkualla ma 4.4. ja ma 19.4. 

Ei ole hyvä tehdä liian paljon työtä. Täytyy 
myöskin laiskotella välistä, välistä 
huvitella ”. 
Minna Canth 

Näihin mietteisiin lämpöinen kiitos kaikille 

velkualaisille ja livonsaarilaisille 

yhteisestä taipaleesta terveydenhoitajana 

saaristossa. 

Aurinkoista kevättä ja kesän odotusta ! 

Annu  

SEURAKUNTA TIEDOTTAA 

JUMALANPALVELUS VELKUAN KIRKOSSA 

Sunnuntai 17.4. klo 16.30 1. pääsiäispäivän 

messu 

Kirkkoherra Jani Kairavuo ja kanttori Miika 

Hartikainen 

Tiistaina 19.4. klo 11.30 Ystäväpiiri,  Sinervon 

talo 

Minna Pykälämaa 

NAANTALIN OPISTO VELKUALLA 

Jooga 

To 12.5. klo 18-19.30, Velkuan koulu. Tunnin 

ohjaa Lasse Aitokari, joogaohjaaja (SJL-

jooga). Kurssimaksu 10 €.  

Tutustutaan joogaan! Opimme tuntemaan 

kehoa ja mieltä. Jooga-asentojen ja 

keskittymisen kautta löytyy tasapainoinen 

keho sekä rauhallinen mieli. Opetellaan 

rentoutumista. Kyky hellittää syvemmin johtaa 

harjoituksen aikana meditaation tilaan, 

sisäiseen hiljaisuuteen. Harjoitus lisää kehon 

vastustuskykyä ja auttaa ylläpitämään hyvää 

terveyttä.  

Ilmoittautumiset 7.5. mennessä.  

Maukkaat salaatit arkeen ja juhlaan 

La 14.5. klo 10-13.45, Velkuan koulu. 

Opettajana restonomi, kotitaloustieteen 

opiskelija Katja Sula. Kurssimaksu 38 €.  

Maukkaat ja värikkäät salaatit sopivat yhtä 

hyvin lounassalaatiksi kuin juhlien 

noutopöytäänkin. Osa salaateista on 

vegaanisia ja osassa käytämme 

maitotuotteita. Kurssilla opitaan 

valmistamaan monipuolisia salaatteja. 

Raaka-aineet n. 13 € sis. kurssimaksuun. Ota 

mukaan esiliina, muovirasioita ja sisäkengät. 

Ilmoittautumiset 9.5. mennessä. 

Kirjoittamalla kesään! 

Ke 4.5.-8.6. klo 17.30-20, Velkuan koulu. 

Opettajana FM Mirkka Mattheiszen 

Varmista itsellesi täyteläinen kesä ja aloita 
luovan kirjoittamisen harrastus! Kurssilta saat 
hyvät peruseväät monenlaisen tekstin 
elävöittämiselle sekä ison määrän vinkkejä, 
mistä kaikkialta kirjoittamisen aiheita löytyy. 
Opit käyttämään kaikkia aisteja tuomaan 
tekstiisi vaikuttavuutta ja eloa. Opit 
tarkentamaan havaintosi yksityiskohtiin. Saat 
reittejä muistojen pohjalta kirjoittamiseen. 
Teemme tapaamisissa lyhyitä ja pitempiä 
ohjattuja kirjoitusharjoituksia. Käymme 
kannustavaa palautekeskustelua, joka auttaa 
sinua tunnistamaan oman äänesi ja omat 
vahvuutesi kirjoittajana. 
Palautekeskusteluista kertyy sinulle myös 
kirjoittajan vinkkipankki, jonka saat mukaasi 
kirjoittamisharrastusta tukemaan.  

Tervetuloa mukaan, olitpa sitten pitkään 
kirjoittanut tai kirjoittamisesta haaveileva. 
Tarvitset vain lehtiön ja mukavan kynän. Uusi 
koulu ja sitä ympäröivä saaristoluonto 
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tarjoavat inspiroivan ympäristön luovaan 
kirjoittamiseen. 

Ilmoittautumiset 29.4. mennessä. 

Huhtikuussa alkaville piano- ja 

soittotunneille on vielä pari vapaata 

paikkaa. Opettajana musiikkipedagogi 

(AMK), laulunopettaja Tiina Lustig. 

ILMOITTAUTUMISET: 

https://www.opistopalvelut.fi/naantali tai 

puhelimitse Naantalin opiston toimistoon puh. 

044 7334 651. Toimisto avoinna ma-pe klo 9-

15. Netti-ilmoittautuminen avoinna 24/7. 

Kurssit järjestetään, mikäli 

ilmoittautuneita on riittävästi.  

Naantalin opiston työkauden 2022-2023 

opinto-ohjelman suunnittelu on käynnistynyt. 

Kurssitoiveet ja opettajaehdotukset huhtikuun 

aikana sähköpostilla opisto@naantali.fi  

 

SINERVOLLA TAPAHTUU 

tulevia, merkkaa kalenteriin 
 
Velkua päivä 9.7.2022, tule myymään 
tuotteitasi 
 
Velkua soi kamarimusiikkitapahtuma 15.7.-
17.7 Sinervolla ja kirkossa 
 
jazz-konsertti 30.7. klo 14.00 Velkuan 
koululla. 
Kuntohuone Sinervolla käytössä, huomioithan 
hygieniamääräykset. 
 
Nämä toteutetaan huomioiden 
koronarajoitukset ja voivat peruuntua, jos 
rajoituksia kiristetään 
 
Lue lisää tapahtumista 

prosinervo.com tai 

facebook.com/sinervontalo 

YSTÄVÄPIIRI KOKOONTUU  

paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5. 

kevään päivät 19.4.,17.5.klo 11.30-13.00 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-

VELKUAN YHDISTYS RY 

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.  

Keilailua torstaisin ja maanantaisin alkaen 

klo 11.00 Raision keilahallissa, 

ilmoittautumiset ja lisätiedot                Harri 

0500 782723 tai Timo 040 8261654 

26.4. kuukausikahvit Lemun Urheilutalolla 

klo 11.30 luento edunvalvonnasta 

17.5. Puutarhamatka kimppakyydein 

Nyholmin puutarhaan, Laitilaan, ilm. 12.5. 

mennessä kahvituksen takia 

Ilmoittautumiset Lahja Pappila 0400-695525 

tai Lasse Saarinen 0400-881949  

Lisää erilaisia matkoja teatteriin ja kylpylään, 

kysy näistä Lahjalta 0400-695525 

Naantalin Vanhusneuvosto järjestää 23.5. 

kävelytestin ja 6.6 kepein askelin kesään 

tapahtuman, näistä lisää seuraavassa 

tiedotteessa. 

NÄMÄ TOTEUTUVAT JOLLEI 

KORONARAJOITUKSET KIRISTY  

https://elakeliitto.fi/YHDISTYKSET/LEMU-

ASKAINEN-VELKUA        

SAARISTON SAVOTTA ry 

70+ vuotiaiden kahvitapaamiset jatkuvat 

tiistaisin kello 11.00 Livonsaaren 

Osuuskaupalla 

Yhdistys järjestää tarjoilut. 

Verkostoitumista Ukrainan tilanteesta 

Yhdistys järjestää Ruohonjuuritason ohjausta 

majoittajille ja maahantulijoille. Järjestämme 

https://www.opistopalvelut.fi/naantali
https://elakeliitto.fi/YHDISTYKSET/LEMU-ASKAINEN-VELKUA
https://elakeliitto.fi/YHDISTYKSET/LEMU-ASKAINEN-VELKUA
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keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ja 

henkilökohtaista neuvontaa tarpeen ja 

resurssien mukaan. Ota yhteyttä 040 373 

2701/Marika 

Harrastusryhmät 

Kundaliinijooga-ryhmä, Astangajooga-ryhmä, 
Käsityökerho, Tietokonepaja, 
Kehonpainotreenit, Taidepaja, Meditaatio, 
Ratsastus, Jousiammunta, Venäjän kielen 
alkeisryhmä, Keskusteluryhmä Exxyjät  

Lisätietoa saaristonsavotta@gmail.com 

Kesätöitä kesällä 2022 15–17-vuotiaille! 

 

Työhakemukset saaristonsavotta@gmail.com 

 

Tehtävänkuvaus: 

Työtehtävät liittyvät yhdistyksen toimintoihin 

ja sovitaan tarkemmin työntekijän 

kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on vaihtelevia 

hommia ruoanlaitosta puutarhatöihin, 

remontti- ja rakennusapulaisena toimimisesta 

kesätorimyyjäksi. Rajoitusten salliessa 

järjestämme myös tapahtumia, joiden 

suunnitteluun ja toteutukseen kesätyöntekijä 

pääsee mukaan. 

 

Eduksi katsotaan  

-Valmius tarttua rohkeasti uusiin ja 

vaihteleviin työtehtäviin. Tekemällä oppii! 

-Kiinnostus toimia osana suurempaa 

yhdistystoimijoiden joukkoa. 

 

#kesäduuniOPnpiikkiin 

Defibrillaattori 

Sydäniskurin löytyy osoitteesta Velkuantie 

988, 21180 Livonsaari, Livonsaaren 

Osuuskaupan ulko-oven eteisestä. 

Laitteen ovat vuokranneet yhdessä Saariston 

Savotta, Livonsaaren Kyläyhdistys ja 

Osuusvoima  

PALVELUPISTE – KIRJASTO 

KUMMELI 

Sauniementie 3, 21195 Velkua                  

puh: 040 9000863 

maanantai-perjantai 9.00-15.00 

MUITA TAPAHTUMIA 

Joustavasti työhön -hanke - Ohjausta 

opintoihin ja työelämään naantalilaisille 

Autamme hakeutumaan koulutuksiin ja 

työhön sekä tunnistamaan omia vahvuuksia.  

Tule pop-up-ohjauspajaan perjantaisin klo 

13–14.30 (Raseko, Juhaninkuja 1, Raisio)  

tai ole yhteydessä, niin sovitaan sinulle 

henkilökohtainen ohjausaika: 

Opinto-ohjaaja Kati Runola, puh. 044 705 

7551, kati.runola@raseko.fi 

Projektipäällikkö Ilona Karilainen, puh. 040 

775 8318, ilona.karilainen@raseko.fi 

Suunnitteilla on myös hankkeen kiertue 

mukana olevissa kunnissa! Lisätietoja ja 

aikatauluja: 

www.raseko.fi/joustavastityohon 

Naantalin kaupungin yhteystiedot 

Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 

Puhelinvaihde 02 4345 111 

Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:  

kirjaamo@naantali.fi 

etunimi.sukunimi@naantali 

Nasta – Naantalin kaupungin tiedotuslehti 

www.naantali.fi/tapahtumat  

Ilmestymisaikataulu: 

• 2/2022: Aineistopäivä 1.4., jakelu 

28.4. 

• 3/2022: Aineistopäivä 5.8., jakelu 1.9. 

• 4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu 

24.11. 

Toukokuun tiedotteen aineisto tulee 

toimittaa viimeistään 15.4.2022 mielellään 

sähköpostin liitteenä  

Word-tiedostona  osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi, 

puh. 040 4823507 

mailto:saaristonsavotta@gmail.com
mailto:saaristonsavotta@gmail.com
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:kati.runola@raseko.fi
mailto:ilona.karilainen@raseko.fi
http://www.raseko.fi/joustavastityohon
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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