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Marraskuu 2021 

 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

Maija Puolakanaho 

puh 0400 638 398 

Etunimi.sukunimi@naantali.fi  

Pimeäkävelyt metsässä  

Pimeän laskeuduttua suunnataan 

taskulappujen valossa metsäisille reiteille 

kävelylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 

ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalampun. 

Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilometriä ja 

kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 

maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua 

liikkuvanaantali.fi  

Ma 22.11. Kokoontuminen klo 18.00 

Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. Kävely 

suuntaa Kepuisten metsään. 

Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 

keskiviikkoisin klo 15.00–16.00 Merimaskun 

koulun liikuntasalissa, Iskolantie 9. Ohjaus 

Eliisa Ansamaa. Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 

maksutonta, ei ilmoittautumisia.  

Rymättylän voimaa ja tasapainoa -ryhmä 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 15.30–

16.15 Rymättylän koulun liikuntasalissa, 

Piimätie 1. Ohjaus Riina Nummelin. 

Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 

(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 

ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautuminen 

liikkuvanaantali.fi 

Tuolijumppa Rymättylän koulun 

liikuntasalissa   

Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00 

Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. 

Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita. 

Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja 

liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 

Tuolijumpan viimeinen kerta on 7.12.2021. 

Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia.     

Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 

Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 

Raision Ulpukkaan maanantaisin 30.8.-

13.12.2021  

Linja-auton aikataulu   

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 

linja-autopysäkki  

• klo 17.10 Merimaskun kirkon 

parkkipaikka  

• klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan 

Ulpukkaan  

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 

samaa reittiä  

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-

autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-

autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin.   

Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä tai Ulpukan 

ollessa suljettuna.  

Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain 

huoltajan seurassa.  

 

mailto:Etunimi.sukunimi@naantali.fi%E2%80%AF
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LAPSET JA NUORET SYKSY 2021 

Lasten ja nuorten kaikki toiminnat löytyvät 

sivulta naantali.fi/sunharrastus. Toimintoja 

päivitetään sinne säännöllisesti ja sieltä 

löytyvät ilmoittautumislinkit toimintoihin. 

Uusina toimintoina marraskuussa alkavat 

Kädentaidot- ryhmä Rymättylän koululla, 

Musakerho 1.–2.-luokkalaisille Merimaskun 

koululla, Mediakerho – alakoululaisille 

tuleville tubettajille ja striimaajille sekä 

Esports-kerho yläkoululaisille. 

Trampoliini-kurssi 8–12-vuotiaille 

naantalilaisille maanantaisin klo 15.30–16.30 

Trampolin Parkissa Turussa 1.11.–22.11. (4 

kertaa). Hinta 25 €. Kuljetus järjestetään 

Rymättylästä, Merimaskusta ja Teersalon 

rannasta, mikäli lähtijöitä on vähintään 3 

kyseisestä paikasta. 

SOVELTAVA LIIKUNTA  

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 

tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 

liikuntaa.  

Soveltavan liikunnan ryhmissä oma, 

henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 

maksutta toiminnoissa. Lisätietoa soveltavan 

liikunnan ryhmistä sekä tietoa 

avustajatoiminnasta ja saattajakortista 

verkkosivuilta naantali.fi/soveltavaliikunta tai 

soveltavan liikunnan ohjaajalta 

marika.lineri@naantali.fi, p. 040 6837454. 

 

Merimaskun seurakunta  

Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa 

sunnuntaisin klo 10.00  

La* 6.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu 

Tässä pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa 

luetaan kuluneen vuoden aikana 

Merimaskuun haudattujen seurakuntalaisten 

nimet ja sytytetään kynttilä heidän 

muistolleen.  

Su 7.11. messu 

Su 14.11. sanajumalanpalvelus 

Su 21.11. messu 

Su 28.11. sanajumalanpalvelus 

 

Seurakuntakodilla (Kukolaistentie 36) 

Perhekahvila maanantaisin klo 13.30-15.30 .  

Perhekerho tiistaisin klo 10. 

Perhekahvila ja -kerho ovat vanhempien ja 

alle kouluikäisten lasten yhteisiä kerhoja, 

johon ovat tervetulleita myös isovanhemmat 

ja muut lasta hoitavat aikuiset. Avoimessa 

perhekahvilassa ja perhekerhossa lapset ja 

vanhemmat ovat yhdessä. Ei 

ennakkoilmoittautumista ja mukaan voi tulla 

silloin kun se itselle sopii. Toiminta on 

maksutonta. Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätiedot lapsityöntekijä Tiina Paavola p. 

040 130 8394. 

Keskiviikko 3.11. klo 17 Avoin rukouspiiri. 

Rukouspiiri kokoontuu joka kuukauden 

ensimmäinen keskiviikko jossa kannamme 

rukouksessa Herralle omia ja toistemme 

kuormia. "Älkää olko mistään huolissanne, 

vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, 

rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 

Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken 

ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja 

ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa 

Jeesuksessa."(Fil.4:6). 

 

Torstai 4.11. klo 13 Käsityöpiiri 

Kahvin ja juttuseuran lomassa neulotaan 

tilkkupeittoja lahjoitettavaksi 

hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta. 

Tervetuloa vanhat ja uudet! Katja Zidbeck. 

Keskiviikko 17.11. klo 17 Avoin raamattupiiri, 

Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja 

vaihtamaan ajatuksia.  
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Torstai 25.11. klo 12:30. Merimaskun 

seurakunnan päiväpiiri. Kahvitarjoilu klo 

12.30, ohjelma klo 13.00. Kaikki ovat 

lämpimästi tervetulleita!  

Yhteystietoja 

kirkkoherra Markku Ahlstrand p. 040 130 

8391 

diakoni Katja Zidbeck p. 040 130 8392 

kirkkoherranvirasto p. 02 436 9654 (ma klo 

15-17 ja ke 9-12) 

Kiinteistöt ja hautausmaat 

(seurakuntayhtymä) 

seurakuntamestari Raija Mäki-Mantila p. 

040 130 8372 (ke-su) 

Tapahtumakalenteri: 

www.merimaskunseurakunta.fi 

Merimaskun Ahto           

Merimaskun Ahto ry:n sääntömääräinen 

syyskokous Naantalin kylpylässä to 

25.11.2021 klo 19.00. 

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 

etukäteen, 14.11. mennessä 

marika.lineri@gmail.com. 

Tervetuloa! 

 

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 

tasalla lapsiperheille suunnatusta 

toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 

haulla MLL Merimasku. 

 

 

 

Jos et ole vielä saanut käsiisi Merimasku-

Seuran tekemää MERELLINEN 

MERIMASKU matkailuesitettä, voit kysellä 

sitä paikallisilta yrityksiltä, kirjastosta  

sekä Seuran hallituksen jäseniltä. Myös 

kotisivuiltamme löydät sähköisen version 

esitteestä. 

Villivuoren luontopolun infotaulut ovat nyt 

paikoillaan ja projektimme on valmis. 

Tervemenoa tutustumaan. Ehkäpä vieraskirja 

ilmestyy sinne vielä jonain päivänä. 

Opastetaulun karttoineen voit tulostaa 

kotisivuiltamme. Sieltä löydät myös linkin 

videoon, jossa Turun Sanomien Luonto Plus 

kaksikko Rannikko/Karhilahti käyvät 

Villivuoren luontopolulla. 

”Joulu saapuu Merimaskuun”, tarkemmin 

sanoen Merimaskun Maamiesseuran talolle, 

lauantaina 20.11.2021 klo 11 – 15. Myös 

Merimasku-Seura on tapahtumassa mukana. 

Tilaisuudessa jouluisten myyntipöytien lisäksi  

jouluisia lauluesityksiä ja tietenkin 

joulupukkikin käy tervehtimässä. 

Jo perinteeksi tullut jouluseimi rakennetaan 

Kollolan kojuun joulukuun alussa.  

Seuraa koti- ja Facebook sivujamme 

ajankohtaisen tiedon varmistamiseksi. 

 

Lisää tietoa meistä www.merimasku.fi  

 

 

 

 

mailto:marika.lineri@gmail.com
http://www.merimasku.fi/
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MLL Merimasku 

 

Piparkakkutaloja ja -kuusia myynnissä  

Joulu saapuu Merimaskuun -tapahtumassa 

lauantaina 20.11 klo 11-15 Merimaskun 

Maamiesseurantalolla! Loppuvuoteen tulossa 

myös MLL:n iltaperhekahvila, jossa mukavaa 

yhteistä tekemistä mm. jouluaskarteluiden 

merkeissä. Seuraa meitä Facebookissa ja 

pysyt ajan tasalla lapsiperheille suunnatusta 

toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät 

haulla MLL Merimasku 

Merimaskun Reimarit 

 

Partiolaisten adventtikalenteri Joulun 

odotukseen! 

 

Partiolaiset myyvät jälleen 

adventtikalentereita! Partiokalentereiden 

myynnin tuotoilla Merimaskun Reimarit 

järjestävät Merimaskulaisille partiolaisille 

viikoittaista toimintaa sekä leirejä ja 

tapahtumia. Osa tuotoista ohjataan uuden 

koulutusaluksen hankintaan. 

 

Kalenterin voit ostaa myös verkkokaupasta, 

osoitteesta: www.adventtikalenteri.fi, valitse 

verkkokaupasta lippukunnaksi Merimaskun 

Reimarit. Adventtikalenteri maksaa tänä 

vuonna 10€. 

 

Myymme myös joulukortteja, paketissa on 6 

korttia ja paketti maksaa 5€. Hanki helposti 

korttisi ajoissa meiltä ja auta samalla 

paikallista partiotoimintaa! 

 

Osta kalenterit ja kortit partiolaiselta, 

verkkokaupasta tai ole 

yhteydessä: silva@mere.fi / 0503859366 

 

Merimaskun Reimarit järjestävät 

meripartiotoimintaa kaikille ikäryhmille, 

ekaluokkalaisista aikuisiin saakka.  

Kaikissa ryhmissä on tällä hetkellä tilaa myös 

uusille partiolaisille - partion voi aloittaa minkä 

ikäisenä vaan!  

Jos haluat hypätä mukaan seikkailuun, ole 

yhteydessä ja kerromme lisää. Yhteydessä 

voit olla lippukunnan johtajaan, Mari Erolaan 

mari@mere.fi 

Merimaskun Omakotiyhdistys ry

 

sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 

Tiistaina 09.11.2021 klo 18.00 

Rav. Naapurissa 

Kokouksessa esillä sääntömääräiset ja muut 

esille tulevat asiat. 

Tervetuloa!  

    

Hallitus 

Omakotitalkkari – apua asumiseen 

Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, 

Merimaskussa ja Naantalissa. 

Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan 

asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa 

tehdä ja olet  

 yhdistyksemme jäsen, apuun tulee 

omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi 

mukaan, 

http://www.adventtikalenteri.fi/
mailto:silva@mere.fi
mailto:mari@mere.fi
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 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. 

kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain 

ulkotöitä!) 

Koronaepidemian aikana tarjoamme 

talkkarin toimesta myös asiointipalvelua  

kauppa ym. tarpeisiin. 

Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 

Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 

Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja 

matkakulut 0.43€/km 

Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 

Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko Ojala 

puh. 045 8715126. 

Lisätietoja: Merimaskun Omakotiyhdistys: 

Seppo Ansamaa 0400 522974 

www.omakotiliitto.fi/merimasku 

Merimaskun Hynttyyt yhteen-ryhmä      

 

 

JOULU SAAPUU MERIMASKUUN 

lauantaina 20.11.2021 klo 11.00 -15.00 

Merimaskun maamiesseurantalolla 

Tuttu, tunnelmallinen, jouluntuoksuinen 

tapahtuma, jonka myyntipöydiltä voit löytää 

paikallisia herkkuja kuten joululeivonnaisia, 

joululaatikoita, tyrnituotteita, omenoita ja 

omenamehua ja taidokkaita käsitöitä; 

kransseja, joulukoristeita, linnunpönttöjä, 

keppihevosia, puulyhtyjä, keramiikkaa, 

kukkasia, villasukkia ja töppösiä - itselle tai 

lahjaksi! 

Merimaskun Reimarit paistavat lettuja pihalla. 

(Säävaraus) 

Joulupukki vierailee klo 12.00 ja klo 14.00. 

Flikat laulavat joululauluja klo 12.30.  

Kahvio palvelee koko tapahtuman ajan. 

Tiedustelut Kaija Roiha, 

kaija.roiha@gmail.com tai 044 5707 499 

Tervetuloa iloisille ostoksille ja etsimään 

joulun tunnelmaa! 

Järjestäjänä on Merimaskun Hynttyyt yhteen 

–ryhmä. 

Merimaskun maamiesseuran 
kannatusyhdistys 

Sääntömääräinen syyskokous  

lauantaina 13.11.2021  klo 14.00 

Merimaskun maamiesseurantalolla, 

Killaistentie 41 

Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat asiat. 

kahvitarjoilu! 

tervetuloa! 

Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 

 

Maanantaikerho seurakuntakodilla 15.11. klo 

13, jonka yhteydessä pidetään syyskokous. 

 

Äijäkerho seurakuntakodilla ke 17.11. 

HUOM! klo 13. 

 

Jumppa keskiviikkoisin klo 16:00 – 17:00 

koulun liikuntasalissa. 

http://www.omakotiliitto.fi/merimasku
mailto:kaija.roiha@gmail.com
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Sauvakävelyt maanantaisin lähtö klo 10 

torilta 

 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 

nettisivuilta, vanhusneuvosto. 

 

Hautausmaan haravointitalkoot to 04.11.    

klo 9 alkaen, omat välineet mukaan. 

Seurakunta tarjoaa talkoorokan. 

 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  

041 5468 246, s-posti: 

marjavehmanen@gmail.com 

Yhteystiedot 

Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin 

puh: 044 354 7754 

sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 

kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen 

piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 

 

Rymättylän vpk 

 

Vallitsevien Korona rajoitusten puitteissa 

järjestetään 

27.11-21 klo 10-14 Päivä paloasemalla 

tapahtuma Rymättylän uudella paloasemalla 

Vanhatie 14, Rymättylä. 

 

Oheisesta linkistä voi ennakkoon tutustua 

tapahtumaan. 

https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-

paloasemalla/ 

 

 

Joulukuussa 

18.12-21 klo 11-14 Rymättylän VPKn 

perinteiset joulumyyjäiset järjestetään 

Rymättylän VPKn talolla Maskulaistentie 2,  

Mikäli korona rajoitukset sen sallivat. 

Lisätiedot ja paikka varaukset p.040-

7156069/ Nina Päivölä Laita tekstiviestillä 

varaus 12.12-21 mennessä, jossa on 

seuraavat tiedot. 

- Nimesi 

- Montako pöytää (n.120x 70, pyöreä halk 

n.1m a`15€) 

- Mitä myyt 

Mikäli myyjäiset joudutaan jostain syystä 

peruuttamaan saat siitä tekstiviestin. 

Joulukuusi myynti kuitenkin tuona päivä klo 

10-14  ja mahdollista oheistoimintaa ulkona 

rajoitusten puitteissa. 

Röölän kylätoimikunta ry 

4.12 klo 12–15.00 Röölän joulutori, 

ulkotapahtuma- säävarauksella. 

Varaa paikkasi roola@roola.fi, 0449748711 

tuulamaria 

Röölän Kylätoimikunta ry 

Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dikseli, 

Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 

 

Rööläsivusto: www.roola.fi 

Röölä 

Fasessa: www.facebook.com/rantapiha  

 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
http://roola.fi/Roola/2021_Joulutori.html
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
http://www.facebook.com/rantapiha
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Tervetuloa kuulemaan uudenlaisesta 

lähijakelupistekonseptista ja sen 

mahdollistamista lisäpalveluista! 

Yleisötilaisuus keskiviikkona 24.11.2021 klo 

17.30.-19.30 Velkualla Sinervon talolla 

(Sauniementie 5, Velkua) 

Kuntalainen, vapaa-ajan asukas, paikallinen 

yrittäjä tai yhdistystoimija – tervetuloa 

tutustumaan lähijakelupistekonseptiin ja 

keskustelemaan ajankohtaisista 

palvelutarpeista. 

Yleisötilaisuuden tarkoituksena on kuulla, 

millaisia logistiikkaan ja pakettipalveluihin 

liittyviä toiveita Naantalin saaristoisilla haja-

asutusalueilla on tällä hetkellä. Myöhemmin 

tänä vuonna tehdään sähköinen kysely, jonka 

avulla selvitetään tarkemmin muun muassa 

tässä tilaisuudessa esiin nousseita 

kysymyksiä.  

 

Alustava ohjelma: 

Lähijakelupistekonseptin ja hankkeen esittely  

Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen 

liitto 

Työpaja-osio kahvitarjoilun merkeissä 

Keskustelua ja tilaisuuden yhteenveto 

 

 

Mukana keskustelemassa ovat Naantalin 

kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-

Kylänpää sekä elinkeinoasiamies Lassi 

Rosala. Tilaisuus järjestetään 

terveysturvallisuuteen liittyvät määräykset 

huomioiden 

Tilaisuuden järjestävät Naantalin kaupunki 

sekä Valonia ja se osa Lähijakelupisteiden 

esiselvitys- ja kokeiluhanketta 2021–2022. 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 

Unionin Maaseuturahastosta, osana 

kansallista Leader-ohjelmaa. Hankkeella 

pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin 

tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden 

kehittämiseksi sekä kansalliset ja 

kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen 

leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan 

palveluita kehittämällä. Lisätietoja osoitteesta: 

www.valonia.fi/lähijakelu_naantali   

 

Tiedustelut:  

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen 

asiantuntija  

Valonia/Varsinais-Suomen liitto 

044 907 5986 | paula.vaisanen@valonia.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valonia.fi/lähijakelu_naantali
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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 

Marraskuun lukupiiriin, tiistaina 30.11. klo 19-

20.00 saamme kirjailijavieraan! Max Manner 

tulee kertomaan kirjailijan elämästä, 

tarinoimaan kanssamme ja vastailemaan 

kysymyksiimme. Vierailuun kannattaa 

valmistautua lukemalla Max Mannerin 

tuotantoa.  

Tervetuloa mukaan! Lukupiiriin osallistuminen 

ei vaadi ilmoittautumista eikä maksa mitään. 

Lukupiirin vetäjänä toimii tietokirjailija Anne 

Pentti. 

                       

 

 

 

 

 

Naantalin kaupungin yhteystiedot 

Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 

Puhelinvaihde 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali 

Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 

pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia 

muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 

Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin asiakas-

palveluun p. 0200-710 000  (pvm/mpm)  

tai asiakaspalvelu@posti.fi  (nimi, 

yhteystiedot, päivämäärät) 

NASTA – Naantalin kaupungin 

tiedotuslehti 

Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouksiin  

4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin oma 

tiedotuslehti, johon kootaan myös 

ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivujen 

tapahtumakalenteriin päivitetään lisäksi 

jatkuvasti tulevia tapahtumia: 

www.naantali.fi/tapahtumat 

 

Joulukuun tiedotteen aineisto tulee 

toimittaa viimeistään 15.11.2021 mielellään 

sähköpostin liitteenä 

Word-tiedostona osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 

 

 

  

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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