Helmikuu 2022

myöhemmin. Ilmoitamme päivästä
mm. Saaristotiedotteessa.
Kävellen kuntoon –kurssi
Työikäisille suunnattu Kävellen kuntoon kurssi järjestetään kolmen kerran kurssina
torstaisin kello 17.00–18.00 3.3., 10.3. ja
5.5.2022. Tapaamiset Kuparivuoren
urheilukentän pukuhuoneiden edessä,
Kuparivuorentie 1.

Pahoittelut tammikuun tiedotteen
alkutekstin painovirheestä
(Livonsaaren kohdalla luki Askainen)
Hyvää vuotta 2022 myös
livonsaarelaisille!

Kurssilla kattava paketti kävelystä, jossa
aiheina mm. kävelyn biomekaniikka/oikea
liike, maaston merkitys kävelyyn, sauvat
apuna tai lisäämään tehoa kävelyssä,
oikeanlaisen kengän valinta, huoltavat voimaja liikkuvuusharjoitteet, harjoituspäiväkirja,
opastusta sykkeen seurantaan. Hinta 20 €.
Ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi. Kurssin
ohjaus: Nina Helajärvi

Naantalin kaupunki tiedottaa
Liikkuva Naantali
Maija Puolakanaho
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi

Tarkistathan aikuisten sisäryhmien
toteutuvat toiminnat verkkosivuilta
naantali.fi/aikuistenliikunta tai
palvelupisteestä ennen toimintaan lähtöä
mahdollisten muutosten varalta.
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.
Tuolijumppa Rymättylän koulun
liikuntasalissa

AIKUISTEN LIIKUNTATOIMINTA
Liikkujan apteekki -päivä to 3.2. Rymättylässä
on peruttu koronarajoitusten vuoksi.
•

Tietoa liikunnasta ja
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä
mahdollisuuden
kehonkoostumusmittaukseen.
Pyrimme järjestämään Tilaisuuden

Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00
Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1.
Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita.
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat.
Tuolijumpan kauden viimeinen kerta on 17.5.
Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia.

Päiväliikunnalla pirteäksi, kevät 2022

vuotta täyttäneille, jotka osallistuvat ensi
kertaa alkeisuimakouluun.

Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä
torstaisin 27.1.–5.5. (ei vko 8 ja 15) klo 11.00
Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on
tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka ovat
innostuneita tutustumaan eri lajeihin sekä
pitävät ulkoilusta. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset
liikkuvanaantali.fi

Ipanarieha
Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla,
kiipeillään ja hypitään jätti-ilmatrampoliinilla.
Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille
ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen.
Toiminta on maksutonta ja se toteutetaan
yhteistyössä Naantalin voimistelijat ry:n ja
Rymättylän Soihtu ry:n kanssa.

Telmon talli -miesten liikuntaryhmä, kevät
2022
Telmon tallin toiminta on miesten
liikuntaryhmä. Kokoontuminen KestiMaariassa (Maariankatu 2) torstaisin klo
12.30–13.30. Telmon tallissa liikutaan
monipuolisesti tehden lihaskuntoa,
tasapainoa ja liikkuvuutta. Toiminta
pääasiassa sisätiloissa.
Ohjaajana Telmo Manninen. Ilmoittautumiset
liikkuvanaantali.fi

Ipanariehaa kevät kaudella järjestetään:
•

•

Ukkojen ja Akkojen jumppa, kevät 2022
Ukkojen ja Akkojen jumppa urheilutalolla
torstaisin klo 15.00-16.00 kauden viimeinen
kerta on 28.4.2022. Ei tarvitse ilmoittautua.

Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa
sunnuntaisin 16.1.-20.3.2022 klo
15.00–16.45 (10 krt). Osoite:
Venevalkamantie 2, Naantali.
Rymättylän koulun salissa lauantaisin
15.1.-19.3.2022 kello 14.00–15.30.
Osoite: Piimätie 1, Rymättylä.

Talviloma 2022
Kaikkiin toimintoihin tulee ilmoittautua
etukäteen www.liikkuvanaantali.fi osoitteessa. Katso myös mahdolliset
päivitykset ennen tapahtumaan
saapumista.

Alkeisuimakoulut 5 vuotta täyttäneille
Alkeisuimakouluja järjestetään 5 vuotta
täyttäneille ensi kertaa alkeisuimakouluun
osallistuville naantalilaisille. Uimakoulu on
Raision Uintikeskus Ulpukassa (Eeronkuja 5)
yhdeksänä päivänä. Opetuspäivät ovat ma
11.4., ti 12.4., ke 13.4., ti 19.4., ke 20.4., pe
22.4., ma 25.4., ke 27.4. ja to 28.4.2022.
Opetusryhmiä on kolme klo 16.30–17.30, klo
17.30–18.30 ja klo 18.30–19.30.

ma 21.2.
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo
9.00–12.00. Omat kentät eri lajeille ja
ikäryhmittäin, ei ohjausta.
Kädentaidot-työpaja kouluikäisille klo 10–13
Kuparivuoren koulun tekstiilityön luokassa.
Luodaan vanhasta uutta ja kaunista
käyttämällä kierrätysmateriaaleja sekä
luonnonmateriaalia. Ohjauksesta vastaa
Naantalin 4H.

Allasaika on n. 30 min. Ilmoittautumiset
alkavat 15.2.2022 klo 18 liikkuvanaantali.fiverkkosivuilla. Hinta on 45 €, joka sisältää
sisäänpääsyn, opetuksen ja vakuutuksen.
Yleistä uimakouluista: Naantalin
liikuntapalvelut järjestävät kesäisin
alkeisuimakouluja merenrannalla tai Raision
uintikeskus Ulpukassa kuin myös
mahdollisuuksien mukaan kevät ja
syyskaudella. Uimakoulut ovat tarkoitettu 5

Jäädisko klo 13.00–14.45 koko perheelle
Kuparivuori-hallissa. Tapahtuma sopii myös
henkilöille, joilla on sovellutusten tarve
(tarvittaessa oma avustaja mukaan).
Rymättylästä ja Merimaskusta järjestetään
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To 24.2.

kuljetus. Muista ilmoittautua tapahtumaan ja
tarvittaessa kuljetuksiin. Alle kouluikäiset
toimintaan vain täysi-ikäisen liikuntakaverin
kanssa. liikkuvanaantali.fi.

Laskettelureissu Sappeelle
Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30,
Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin linjaautoasemalta klo 8.00. Paluu n. klo 21.00–
21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 20-vuotiaan
seurassa. Ilmoittaudu naantali.fi/loma. Hinta
sis. kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen
naantalilaisille: 45 € yli 11-v, 35 € 7-11-v ja
alle 6-v 12 €.

ti 22.2.
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo
9.00–12.00. Omat kentät eri lajeille ja
ikäryhmittäin, ei ohjausta.
Ulkoilun elämyspäivä ti 22.2. klo 12.00–
14.00. Teljentien kentälle ja lähimaastoon
tuodaan erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, jotka
kutsuvat seikkailuun. Koululaisten ja
perheiden tapahtumassa uusia ja perinteisiä
pihapelejä, jotka valikoituvat vallitsevan sään
mukaan. Tapahtuma sopii myös henkilöille,
joilla on sovellutusten tarve (tarvittaessa oma
avustaja mukaan). Tapahtumaan on
pystytetty nuotio grillausta varten. Pukeudu
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät
mukaasi. Alle kouluikäiset toimintaan vain
täysi-ikäisen liikuntakaverin kanssa.
Rymättylästä, Velkualta ja Merimaskusta
järjestetään kuljetus elämyspäivään, mikäli
osallistujia on reitillä vähintään 5.
Ilmoittaudu elämyspäivään ja kuljetukseen
naantali.fi/loma

+hiihtokoulu, ostetaan erikseen katso
hinnat!!!
Temppupäivä Merimaskun koulun
liikuntasalissa (Iskolantie) to 24.2. klo 1213.30. Energian purkua temppuradalla
kouluikäisille. Vuoden 2014 jälkeen syntyneet
voivat osallistua toimintaan vain täysi-ikäisen
liikuntakaverin kanssa. Myös soveltavan
liikunnan ohjaaja paikalla. Ilmoittautuminen.
Pe 25.2.
Kepparityöpaja kouluikäisille Kuparivuoren
koulun tekstiilityön luokassa klo 10–13.
Ohjauksesta vastaa Naantalin 4H.
Muista myös:

Ke 23.2.
•
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen
liikuntahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo
9.00- 12.00. Omat kentät eri lajeille ja
ikäryhmittäin, ei ohjausta.
•
Temppupäivä Maijamäen tatamisalissa
(Venevalkamantie 2) ke 23.2. kello 11.0013.00. Energian purkua temppuradalla
kouluikäisille. Vuoden 2014 jälkeen syntyneet
voivat osallistua toimintaan vain täysi-ikäisen
liikuntakaverin kanssa. Myös soveltavan
liikunnan ohjaaja paikalla. Ilmoittautuminen.

yleiset luistelu- ja mailavuorot
Kuparivuoren jäähalleilla. Lisävuorot
löytyvät liikkuvanaantali.fiverkkosivuilta sekä hallien
ilmoitustauluilta.
Nuorisotilojen aukiolot
naantali.fi/nuoret.

LAPSET JA NUORET KEVÄT 2022
Kevään kaikki toiminnat ja ilmoittautumislinkit
löytyvät verkkosivulta naantali.fi/sunharrastus
Koulupäivien yhteydessä olevat toiminnat
ovat pääsääntöisesti viikoilla 3–20, muutokset
on mainittu toiminnan yhteydessä
verkkosivuilla. Toiminnat ovat osallistujille
maksuttomia.
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Merimaskun koulu
•
•
•
•

SOVELTAVA LIIKUNTA
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten
liikuntaa. Kevään 2022 toiminnot ja
ilmoittautuminen
nettisivuilla naantali.fi/soveltavaliikunta.
Lisätietoa soveltavan liikunnan ryhmistä
soveltavan liikunnan
ohjaajalta, marika.lineri@naantali.fi, p. 040
6837454.

Musakerho 1.–2.-luokkalaisille
maanantaisin klo 14.05–15
Etäkoodikerho 2.–6.-luokkalaisille
tiistaisin klo 14–15
Liikuntakerho 1.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 13–14
Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 13.30–15

Soveltava monilajikerho alakouluikäisille
lapsille

Rymättylän koulu
•
•
•
•
•

Parkourkerho maanantaisin klo
14.30–15.30
Kokkikerho maanantaisin klo 15–
16.30 Rymättylän seurakuntatalolla
Etäkoodikerho 2.–6.-luokkalaisille
tiistaisin klo 14–15
Harrastekerho keskiviikkoisin klo
13.30–14.30
Kädentaitajat-kerho 3.2.–14.4.
torstaisin klo 14.30-15.30

Liikunnan monilajikerho on tarkoitettu tukea
tarvitseville lapsille. Kerhossa kokeillaan eri
lajeja ja liikuntamuotoja. Toimintaa ohjaavat
eri liikuntaseurojen ohjaajat sisällöstä
riippuen. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 8.2.10.5.22 klo 18.30-19.30. Paikka ja liikuntatila
vaihtelevat hieman sen mukaan, minkä
seuran laji ja toiminta on vuorossa. Kerho on
maksuton, muta siihen tulee ilmoittautua
etukäteen.

Velkuan koulu
•
•
•
•
•

Liikkuva Naantali
• Rohkea uudistaja
• Innostava suunnannäyttäjä
• Vastuullinen tekijä

Futiskerho 3.–9.-luokkalaisille tiistaisin
klo 14–15
Liikuntakerho 3.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 11–11.45
Liikuntakerho 4.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 13–14
Liikuntakerho esi-2.-luokkalaisille
torstaisin klo 13–14
Kokkikerho 3.-6.-luokkalaisille
perjantaisin klo 13–14.30

Rymättylä

Yläkoululaisille
•
•
•

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA

Treenimix tatamisalissa maanantaisin
klo 15–16
Kuntosalisohjausta Maijamäen
kuntosalissa keskiviikkoisin klo 14–15
Avoin palloiluvuoro Suopellon koulun
salissa torstaisin klo 15–16

SUNNUNTAISIN
Sunnuntai 6.2. klo 10 Messu khra Petri Sirén
ja kanttori Esa Vähämäki.
Sunnuntai 13.2. klo 10 Messu, khra Petri
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.

Perhemailis perjantaisin klo 18–19.30
Rymättylän koulun salissa 14.1.–1.4. välisenä
aikana (ei perjantait 18.2. ja 25.2.).
Perhemailis on koko perheen tai vanhemman
ja lapsen yhteinen toiminta, jossa voi pelata
pingistä tai sulkapalloa. Ohjaajana Elias p:
0500 225726.

Sunnuntai 20.2. klo 10 Messu, Aino Vesti ja
Aada Wirberg.
Sunnuntai 27.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.
4

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

yhdessä jaetut ilot kaksinkertaistuvat!
Tervetuloa!

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset
kuuluvat seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin
ja niiden hoitaminen on turvattava kaikissa
olosuhteissa.

(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!)
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.

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin
ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään
1/5 tilaan hyväksyttävästä
enimmäisosallistujamäärästä. Kirkollisten
toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen,
osalta osallistujamäärän suhteen on syytä
käyttää pastoraalista harkintaa.

Tule suoraan koulupäivän päätyttyä
seurakuntakodille, kerhohuoneeseen.
Tervetuloa kerhoon!
(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!)

Seurakuntien tulee huolehtia
jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin
osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että
osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa
tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Osallistujille suositellaan voimakkaasti
kasvomaskin käyttöä.

ÄITI TERESA PIIRI
Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12.
Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja
vaihtamaan kuulumisia!
KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla
klo 18.00. Tervetuloa!

Huom! Kerho ja piirit peruttu toistaiseksi
koronatilanteen vuoksi. Jos tilanne
helpottuu toiminta jatkuu alla olevan
suunnitelman mukaisesti.

MUUTA
KAAMOSKONSERTTI RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI
kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13 seurakuntakodissa. Helmikuussa 2.2.
Tervetuloa!

Sunnuntai 27.2.2022 klo 18.00
Kaamoskonsertti II
Tällöin kuullaan Kreeta-Maria Kentalan
viulusooloja. Luvassa mm. kaustislaista
kansanmusiikkia, sekä barokin kappaleita.

KULTAISENIÄNKERHO
Kultaiseniän kerho kokoontuu joka
kuukauden 2. tiistai seurakuntakodilla klo
13.00. Helmikuussa 8.2. Tervetuloa!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380

NAISTEN KESKUSTELUILLAT

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

Naisten keskusteluillat seurakuntakodilla
parittomien viikkojen tiistait klo 18-20.

p. 0401308381 tai petri.siren@evl.fi

Helmikuussa 1.2. ja 15.2. Koronatilanteen
salliessa. Tervetuloa!

Virkatodistukset ja sukuselvitykset
tilataan 1.1.2022 alkaen Turun
alueellisesta keskusrekisteristä.
Puhelinpalveluaika on klo 9-15 numerosta
040 341 7222.

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
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Jäsenmaksu

RYMÄTTYLÄ SEURA

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.

Puottula
Kotiseutuneuvos päätoimittaja Raino
Puottulan (1930 - 2011) mittavasta
arkistosta on koottu valokuvanäyttely
1970-luvun elämänmenosta Rymättylässä.
Näyttely on esillä Aahollissa helmikuun
loppuun.
Varaa sinulle sopiva esittelyaika
044 0436776.

kotisivut: www.rymattyla-seura.fi
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com
facebook: Rymättylä-Seura ry

RYMÄTTYLÄN SOIHTU
Runoantologia
R-S/Perinne on toimittanut kirjan
”Kotisaarten Runonuotta”. Antologiassa
on tekstejä kuudeltatoista kirjoittajalta
Agricolasta (käsikirjoituslöytö) Tanssiva
Karhu palkittuun Anja Erämajaan.
Kaikkien runoilijoiden elämä sivuaa
tavalla tai toisella Rymättylää.
Kirja julkistettiin Topeliuksen päivänä.
Sitä myydään kirjaston palvelupisteessä
maksutositetta vastaan à 20 €.
Kirjatili FI 265 4050 82 0021 988.
Tiedustelut 044 0436776
harri.raikka@netti.fi

Koska korona on siirtänyt aikuisten sekä
perheliikunnan (perhesähly, ipanarieha)
aloittamista, käy katsomassa verkkosivuilla
uudet aikataulut.
Toivotaan, että tulee lunta ja pääsemme
hiihtämään. Tiesithän, että Rymättylän Soihtu
vastaa latujen ajosta Rymättylän alueella?
Soihdun puolesta latuja ajaa Jarkko Jalava.
Soihtu on myös hankkinut latujen ajoon
uuden moottorikelkan, jotta voimme entistä
paremmin varmistaa hyvät hiihtoladut kaikille
halukkaille.

”Tämän runon haluaisin kuulla”
Kalevalanpäivänä ma 28.2.2022 klo 18
luetaan
Aahollissa runoja ”Kotisaarten Runonuotasta”
ja muistellaan antologian runoilijoita.
Kokoontumisrajoitukset saattavat estää
tilaisuuden järjestämisen. Seuraa tiedotusta
seuran sivuilla ja RS Päivyrissä.

Toimintakalenteri keväälle 2022 löytyy
tammikuun saaristotiedotteesta sekä
nettisivuiltamme
https://soihtu.sporttisaitti.com/
Tykkää meistä facebookissa ja Instagramissa
😊

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN
YHDISTYS RY

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

Yhdistyksen hallitus vuonna 2022:
Haavisto Marja, puheenjohtaja
Aalto Risto
Alasmaa Esa, sihteeri
Eloranta Maija
Hämölä Kari
Lehtonen Tauno
Pesanto Anitta, emäntä
Saarinen Juhani
Vehmanen Marja, rahastonhoitaja
Saarinen Heikki, vanhusneuvosto

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.
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21.02. klo 13 Maanantaikerho seurakuntakodilla jos korona suo!

Ystävänpäivänä me jokainen voisimme
miettiä, kenelle voisimme lähettää kortin tai
jonkun muun viestin.

Tätä kirjoittaessa on koronatilanne estänyt
kaikkien harrastusten aloittamisen. Jos
tilanne helpottuu niin aloitetaan

Hetken rupattelu puhelimessa virkistää myös
kummasti mieltä.
Hyvää Ystävänpäivää toivottaa

Sauvakävely maanantaisin klo 10
keskustasta

SPR Naantalin osaston hallitus

Jumppa keskiviikkoisin klo 16 – 17 koulun
liikuntasalissa

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö SPR
Naantalin osastossa on

5.2. Vanhoja poikia Turun kaupunginteatterissa on peruuntunut.

Anja Tolonen puhelin 0400 125734

07. – 08.03. Risteily Viking Glorylla toteutetaan koronatilanteen salliessa.

RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN
PIENKIINTEISTÖYHDISTYKSET

La 9.4. klo 13 Pirtumiehet Rauman teatterissa. Ilmoittautumiset 6.3. mennessä.

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.

Matkoille ilmoittautumiset Esalla puh.
050 4034 123 tai esa.alasmaa@gmail.com
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin
nettisivuilta, vanhusneuvosto.
Yhteystiedot
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.
041 5468 246, s-posti:
marjavehmanen@gmail.com
Kotisivut: www.elakeliitto.fi/VarsinaisSuomen piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä

Lisätietoja:
Rymättylän pienkiinteistöyhdistys
Pirkka Turkki p.050 4542 245
Merimaskun Omakotiyhdistys: Seppo
Ansamaa 0400 522974

SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO
Käsityökerho jatkaa kokoontumisia tiistaisin
klo 15.45 – 17.45 kuukauden parittomilla
viikoilla Katavakodin alakerran
kerhohuoneessa.

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

Toistaiseksi odottelemme koronan
aiheuttamien rajoitusten poistumista, mutta
heti kun tilanne sallii jatkamme toimintaa.

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2022

www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto

Ystävien tapaaminen on viime aikoina
vähentynyt ja monet meistä kaipaavat
läheisten ja ystävien yhteydenottoja.

Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13-19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15
arkipyhäaatot klo 10-15
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Torstai 24.2. klo 12:30 Merimaskun
seurakunnan päiväpiiri.
kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma klo 13.00.
Ohjelma ja mahdolliset vierailijat tarkentuvat
lähempänä ajankohtaa. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!

Merimasku
MERIMASKUN SEURAKUNTA
Sunnuntai 6.2. klo 10 Messu
Sunnuntai 13.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 20.2. klo 10 Messu
Sunnuntai 27.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Merimaskun seurakunnan ja Naantalin
seurakunnan puhelinpalvelu yhdistyy.
Helmikuun alusta Merimaskun seurakunnan
tavoittaa 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.

Seurakuntakodilla (Kukolaistentie 36)

Koronarajoitusten salliessa:
Perhekahvila maanantaisin klo 13.30.
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 (ma-ke klo 9-13). Huom! viikolla 8
Perhekahvila ja Perhekerho ovat tauolla.

Virkatodistus ym. tilaukset 2022 alkaen:
Turun alueellinen keskusrekisteri,
Puhelinpalveluaika (sukuselvitys- ja
virkatodistusasiat): klo 9-15, Puhelin: 040 341
7222, Sähköposti:
turku.keskusrekisteri@evl.fi
Kirkolliset toimitukset, kuten kasteet,
vihkiminen ja hautaan siunaaminen,
varataan edelleen Merimaskun
seurakunnan kirkkoherranvirastosta.
Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand
p. 040 130 8391, diakoni Katja Zidbeck p.
040 130 8392.

Keskiviikko 2.2. klo 17:00 - 18:30. Avoin
rukouspiiri
Rukouspiirissä 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).

MERIMASKUN AHTO
•

Naantalin liikuntapalveluiden kanssa
yhteistyössä temppupäivä
Merimaskun koulun liikuntasalissa to
24.2. klo 12-13.30. Energian purkua
temppuradalla kouluikäisille. Vuoden
2014 jälkeen syntyneet voivat
osallistua toimintaan täysi-ikäisen
liikuntakaverin kanssa. Myös
soveltavan liikunnan ohjaaja paikalla.
Lisätiedot naantali.fi

•

Olemme mukana Taattisten
perhetapahtumassa su 27.2. klo 1215. Sään salliessa järjestämme lasten
hiihtokilpailut (ilmoittautuminen klo 12,
startti klo 12.30). Mikäli lumitilanne
estää hiihdot, järjestämme lapsille
muuta liikunnallista toimintaa.

Torstai 10.2. klo 13:00 - 15:00. Käsityöpiiri
seurakuntatalolla kahvin ja juttuseuran
lomassa. Käsityöpiirissä neulotaan
tilkkupeittoja lahjoitettavaksi
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.
Tervetuloa vanhat ja uudet!
Keskiviikko 16.2. klo 17:00-18:30 Avoin
raamattupiiri
Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja
vaihtamaan ajatuksia.
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Toimintakalenteri keväälle 2022 löytyy
tammikuun saaristotiedotteesta sekä
nettisivuiltamme
http://merimaskunahto.sporttisaitti.com/.

Mikäli olet kiinnostunut teatterin tekemisestä
(kaikenlaisia tekijöitä kahvinkeittäjistä
äänimiehiin ja lavastajiin tarvitaan), niin ota
yhteyttä maikku.tuomi@gmail.com.
Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät
kotisivuiltamme www.merimasku.fi

MERIMASKU-SEURA RY

MLL - MERIMASKU
"Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen
perhekahvilat ovat tauolla.
Järjestämme ohjelmaa/tapahtumia pop up hengessä tilanteen salliessa.

Vuosi 2022 on Merimasku-Seuran juhlavuosi.
Seura täyttää 30 vuotta ja pyrimme
juhlistamaan vuotta monin eri tavoin.

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan
tasalla lapsiperheille suunnatusta toiminnasta
Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL
Merimasku."

Varmaankin moni kaipasi Myötätuulta
Merimaskussa lehteä joulun aikaan.
Siirsimme ilmestymistä tälle vuodelle ja
Merimasku-Seuran juhlavuoden lehti
ilmestyykin maaliskuussa 2022.

PERHETAPAHTUMA
TAATTISTENJÄRVELLÄ

Jakelu, kuten ennenkin, jokaiseen
merimaskulaiseen talouteen ja muualla
asuville jäsenille lehti postitetaan.

Perinteinen Perhetapahtuma
MERIMASKUSSA

Merimasku-Seuran jäsenmaksu vuodelle
2022 on 15 €. Maksamalla jäsenmaksun
varmistat jäsenyytesi voimassaolon ja olet
mukana tukemassa Merimasku-Seura ry:n
kotiseututyötä.

Taattistenjärvellä
Sunnuntaina 27.2.2020 kello 12.00 - 15.00
Järjestetään jos sää ja koronatilanne sallii!

Jäsenmaksun voit maksaa OP Turun Seudun
tilille FI62 5265 0440 0039 28. Käytä
viitenumeroa 221009.

Ohjelmassa:
* Lasten hiihtokilpailut,
ilmoittautuminen klo12.00,
startti 12.30. (säävaraus)
* Pönttötalkoot,
mahdollisuus rakentaa
linnunpönttö kotiin vietäväksi.

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

Nuotiolla ilmaistarjoilu:
* Makkaraa
* Mehua
* Nokipannukahvia

Myöskin Merimaskun Teatteri on
käynnistämässä koronarajoitusten
keskeyttämän toimintansa uudelleen.

Tervetuloa nauttimaan alkavasta
kevättalvesta!

Tulevan kesän näytelmä on Tanja PuustinenKiljusen kirjoittama

Järj. Merimaskun Omakotiyhdistys,
Merimaskun Ahto,
Taattistenjärven suojeluyhdistys,

Akka-agentti
, jossa agentti saapuu Pölhövaaraan
auttamaan Pölhön poikia perinnön
saamiseksi. Ehtonahan on akoittuminen.
9

Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys
Lisätietoja: Seppo Ansamaa 0400 522974,
Marika Lineri 040 7090153
rinteinen perhetapahtuma järjestetään
sunnuntaina 27.2. klo 12.00-15.00 jos sää- ja
koronatilanne sen sallivat.

Velkua-Livonsaari

Järjestäjät: Merimaskun Omakotiyhdistys,
Ahto, Taattistenjärven suojeluyhdistys,
Luonnonsuojeluyhdistys

31.1., 10.2., 28.2. Ajanvaraus
terveydenhoitaja Annu Laavainen

VELKUAN TERVEYSPALVELUT
Velkua lääkäripäivät

puh: 0409000864

Lisätietoja: Seppo Ansamaa 0400 522974,
Marika Lineri 040 7090153

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINENVELKUA YHDISTYS RY
Jumpat ja muut alkavat, kun
koronarajoitukset loppuvat 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.
Kokoontumisista ilmoitetaan lehdissä ja
kotisivulla.

MERIMASKUN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE
Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste
Iskolantie 9, 21160 Merimasku
Puh. 02 4345 545
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi

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

www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto

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

Aukioloajat

Nämä toteutuvat jollei koronarajoitukset
kiristy. Lue lisää:

maanantai, torstai klo 13–19

https://elakeliitto.fi/yhdistykset/lemu-askainenvelkuaelakeliitto.fi_________________

tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9–15
arkipyhäaatot klo 10–15

25.3.-2.4. Hiihtomatka Ylläsrinteen hotelli:
aamiainen,päivällinen1hlö/2-heng.925€ .
Ylläskieppi: mökkimajoitus ei ruokaa 2hlö/750€/hlö.

Lukupiiri
Kokoonnumme Merimaskun kirjaston tiloissa
aina kuukauden viimeisenä tiistaina klo 19–
20. Tilaisuudet järjestetään pandemiatilanne
huomioiden.

10.4. Huhtikuu tulee komedia ,naurua piisaa
Nokian teatteri H.80€
23.4. Idän pikajunan arvoitus Porin teatteri.
Ruokailu Raatihuoneen kellari 88€

Seuraava kokoontuminen tiistaina 22.2. klo
19–20. Keskustelemme Niklas Ahnbergin
kirjasta ”Isät jäävät merelle”.

14-16.6. Malmborginlinna ,Valamon
luostarit ,Mustilan Arboretum ym.435€/hlö

Lukupiiriin ei tarvitse ilmoittautua ja
osallistuminen ei maksa mitään. Lukupiirin
vetäjänä toimii tietokirjailija Anne Pentti.

Ilmottautumiset Lasse 0400 881949 ,Lahja
0400 695525 ,Pirjo 0407070409.
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Kinkerit 13.02.2022 klo. 13.00 Livonsaaren
Seurantalolla os. Velkuantie 987 Livonsaari
Kahvitarjoilu. Tervetuloa !
Järj. Naantalin Seurakunta
Livonsaaren Kyläyhdistys ry
www.livonsaari.fi

Sinervolla tapahtuu
kahvakuulaa tiistaisin klo 18.00 Sinervon
talolla, jos koronarajoitukset antavat myöten

PALVELUPISTE – KIRJASTO
KUMMELI

kuntohuone on Sinervolla käytössä,
huomioithan hygieniamääräykset.

Sauniementie 3, 21195 Velkua
puh: 040 9000863

lue lisää tapahtumista
tai https://prosinervo.com
facebook.com/sinervontalo

Aukioloajat:
maanantai-perjantai 9.00-15.00

YSTÄVÄPIIRI KOKOONTUU
paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5.

Naantalin kaupunki tiedottaa

kevään päivät
15.2., 15.3., 19.4.,17.5.
klo 11.30-13.00

Naantalin kaupungin avustukset
yhdistyksille ja yhteisöille

näihin voi tulla muutoksia koronan vuoksi ja n
ämä toteutetaan koronaohjeita noudattaen

Avustukset ovat haettavina torstaina
31.3.2022 klo 15.00 mennessä.

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS

Perus- ja kohdeavustuksia anotaan
pääsääntöisesti sähköisesti kaupungin
verkkosivuilta. Hakuohjeet ja linkit eri
toimielinten lomakkeisiin ovat osoitteessa
www.naantali.fi/avustukset. Sivuilta saat
myös lisätietoa avustusten käsittelystä ja
toimielinten avustusohjesäännöistä.
Yleisenä ohjeena on, että avustusta anotaan
vain yhdeltä toimielimeltä/lautakunnalta.

SAAREN VALO 3.2 ja 4.2.2022 klo. 1720.00
Maailmaa kiertänyt Flowers of Life
taiteilijakollektiivi
loihtii Livonsaaren ja Talven keskelle ison
VALOTAIDEINSTALAATION Seurantalon
pihaan.

Jos hakemus on tehty tulostettavalle pdflomakkeelle, se toimitetaan liitteineen
määräaikaan mennessä osoitteella: Naantalin
kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali
(käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2).

Lisäksi Seurantalon sisäpuoli muuttuu
maagiseksi hohtomaailmaksi.
Tapahtuman ajan talolla on kanttiini auki josta
voi ostaa mehua ja kahvia Ruunebergintortun
kera.

Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja
yhdistyksille seuraavat toimielimet:

Ulkona makkara myyntiä.

-

Järjestäjinä Flowers of Life
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kaupunginhallitus paikallisille
yleishyödyllisille yhdistyksille,
lisätietoja puh. 044 733 4671

-

sosiaali- ja terveyslautakunta
terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tukemiseen,
lisätietoja puh. 434 5235

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

-

saaristolautakunta saaristo- ja
maaseutualueen tapahtumiin ja
toiminnan kehittämiseen,
lisätietoja puh. 040 900 0866,
tiina.rinne-kylanpaa(at)naantali.fi

Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:
kirjaamo@naantali.fi
etunimi.sukunimi@naantali
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä.

Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja
yhdistyksille:
-

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
kulttuuritoiminnan sekä nuoriso- ja
liikuntatoiminnan tukemiseen,
lisätietoja puh. 434 5231 ja 434 5381

Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin
asiakaspalveluun p. 0200 710 000
(pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@posti.fi (nimi,
yhteystiedot, päivämäärä)

-

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

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

Toiminta-avustukset nuoriso- ja
liikuntayhdistysten järjestämään ohjattuun
toimintaan on haettavana 31.3.2022 klo
15.00 mennessä. Lisätietoja puh. 0400
638 398, maija.puolakanaho(at) naantali.fi.

Ilmestymisaikataulu:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
myöntämä valmennusapuraha on
haettavana 31.3.2022 klo 15.00 mennessä.
Valmennusapurahaa myönnetään kahdelle
lahjakkaalle nuorelle ja yhdelle
juniorijoukkueelle.
Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja
naantalilaiset alle 20-vuotiaat nuoret urheilijat
ja joukkueet. Apurahan anomiseksi tehdään
vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka
toimitetaan os. Naantalin kaupunki, kirjaamo,
PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite:
Käsityöläiskatu 2). Kuoreen merkintä
”valmennusapuraha”.

•
•
•
•

1/2022: Aineistopäivä 7.1., jakelu 3.2.
2/2022: Aineistopäivä 1.4., jakelu
28.4.
3/2022: Aineistopäivä 5.8., jakelu 1.9.
4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu
24.11.

Maaliskuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.2.2022 mielellään
sähköpostin liitteenä
Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi,
puh. 040 4823507

Vuoden 2022 yksityistieavustusten
hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun
aikana.
Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun
loppuun mennessä.

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin.
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