Maaliskuu 2022

Naantalin kaupunki tiedottaa
Liikkuva Naantali
Maija Puolakanaho
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi
Saaristo liikkuu –tapahtuma
Saaristo liikkuu –tapahtuma järjestettiin Turun
alueen saaristokunnissa
22.-30.1.2022. Parainen ei tänä vuonna ollut
mukana.
Tulokset
1. Kustavi
1,27km/asukas
2. Kemiönsaari
0,68km/asukas
3. Taivassalo
0,63km/asukas
4. Naantalin saaristo-osat
0,34km/asukas
5. Masku
0,26km/asukas
Osallistujien kesken arvottiin palkintoja
(palkinnot voi lunastaa asiointipisteestä):
Rymättylän asiointipiste; Tarja Nyrhinen,
Simo Häyhö, Pasi Siren, Irmeli Heino, Anita
Pajula, Matti Romppanen, Merimasku; Esa
Malmberg, Silja Lindström, Heikki Arve,
Kalevi Lehtolaakso.

Kuntolista-arvonta Rymättylä
Kuntolista-arvoinnoissa voittivat Anja Arnell,
Maarit Sainio, Matti Ikonen, Eija Sainio,
Christer Nylund, Tarja Laustola, Sari Vuotila,
Reijo Nurmio. Voitot voi noutaa
asiointipisteestä.
Luutapalloturnaus
Perinteinen yhdistysten, perheiden ja
kaveriporukoiden luutapalloturnaus
järjestetään Rymättylän koulun kentällä
sunnuntaina 13.3. klo 14.00. Tule mukaan
pelaamaan hauskaa pallopeliä.
Osallistumismaksut maksetaan paikan päällä
(10€) ja paikalla on myös kanttiini, josta voi
ostaa kahvia yms. Kaikki tulot tuloutetaan
yhteisvastuun hyväksi. Ilmoita joukkueesi
Maijalle viimeistään 10.3.2022
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 11vuotiaille 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.
Ilmoittaudu viimeistään 20.3.22 mennessä
osoitteessa
ssl.eventilla.com/luontoliikuntaaperheille
Ipanarieha laajenee myös Merimaskuun
Ipanariehat alle kouluikäisille

/uimaopetuskevat2022

Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla,
kiipeillään ja hypitään. Toiminta on tarkoitettu
alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle
liikuntakaverilleen.
•

•

•

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
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Rymättylän koulun salissa lauantaisin
kello 14.00–15.30. Kevät kauden
viimeinen kerta on 19.3.2022 Osoite:
Piimätie 1, Rymättylä.
Merimaskun koulun liikuntasalissa 6.27.3.2022 sunnuntaisin klo 13.0014.30.2022. Osoite: Iskolantie 9,
Merimasku.
Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa
sunnuntaisin klo 15.00 – 16.45. Kevät
kauden viimeinen kerta on 20.3.2022
Osoite: Venevalkamantie 2, Naantali.

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.

Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia ja
ipanariehat toteutetaan yhteistyössä
Naantalin voimistelijat ry:n, Rymättylän Soihtu
ry:n ja Merimaskun Ahto ry:n kanssa.
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.

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 linjaautopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linjaautoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin.

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

Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan
tai Ulpukan ollessa suljettuna.

Uintimahdollisuuksia sekä uimaopetusta

Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain
huoltajan seurassa.

Uimaopetusta 9-17-vuotiaille keväällä 2022

Kylpylään alennetuin hinnoin

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

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.

Opetusajat ovat ma 11.4., ke 13.4., ti 19.4.,
pe 22.4., ke 27.4. ja to 28.4.2022 klo 19.3020.30. 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
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Alennusoikeuden voi lunastaa kaupungin
asiointipisteistä, jossa tarkistetaan
henkilöllisyys ja kotipaikkatieto. Kortti on
henkilökohtainen.

NAISTEN KESKUSTELUILLAT
Naisten keskusteluillat seurakuntakodilla
parittomien viikkojen tiistait klo 18-20.
Maaliskuussa 1.3. ja 15.3. 29.3.
Koronatilanteen salliessa. Tervetuloa!

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.

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

Rymättylä

Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30,
13.30 tai 14.30. Koottavien pienoismallien
rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä,
vetäjänä Esa Suhonen.

SUNNUNTAISIN JUMALANPALVELUKSET
RYMÄTTYLÄN KIRKOSSA

Tule suoraan koulupäivän päätyttyä
seurakuntakodille, kerhohuoneeseen.
Tervetuloa kerhoon!

Sunnuntai 6.3. klo 10 Messu khra Petri Sirén
ja kanttori Esa Vähämäki.

ÄITI TERESA PIIRI

Sunnuntai 13.3. klo 10 Messu khra Petri
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.

Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12.
Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja
vaihtamaan kuulumisia!

Sunnuntai 20.3. klo 10 Messu khra Lassi
Rajamäki, Aada Wirberg.

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla
klo 18.00. Tervetuloa!

Sunnuntai 27.3. klo 111 Marianpäivän
perhekirkko, Petri Sirén ja kanttori Esa
Vähämäki. Jumalanpalveluksen jälkeen
Lähetyslounas ja diakoni Hannele keskitalon
lähtöjuhla srk-kodilla.

RAAMATTUPIIRI
Seurakuntakodilla kerhotiloissa joka
toinen keskiviikko, parilliset viikot klo
18.00-19.30. Maaliskuussa 9.3. ja 23.3.
Yht.hlö: Jaana Törne (p.0400- 920 686).

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI
kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13 seurakuntakodissa. Maaliskuussa 2.3.
Tervetuloa!

Käymme läpi Raamatun lukuopas Hetkisen
Sunnuntai tekstejä oppaan kysymysten
mukaisesti. Lisäksi rukousta yhteisten
asioiden puolesta. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan toimintaan.

KULTAISENIÄNKERHO
Kultaiseniän kerho kokoontuu joka
kuukauden 2. tiistai seurakuntakodilla klo
13.00. Maaliskuussa 8.3. Tervetuloa!
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MUUTA

Kotiseutuviiri

KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380

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.

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
numerosta040 341 7222.

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.
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi

RYMÄTTYLÄ SEURA

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

Runoantologia
R-S/Perinne on toimittanut kirjan
”Kotisaarten Runonuotta”.
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

RYMÄTTYLÄN SOIHTU
https://soihtu.sporttisaitti.com/
Tykkää meistä facebookissa ja Instagramissa
Kevätkokous
Rymättylän Soihtu ry:n kevätkokous pidetään
Aahollissa torstaina 24.3. klo 17.30. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
johtokunta

”Tämän runon haluaisin kuulla”
Kalevalanpäivänä ma 28.2.2022 klo 18
luetaan
Aahollissa runoja ”Kotisaarten Runonuotasta”
ja muistellaan antologian runoilijoita.
Kahvitarjoilu. Kirjamyynti.

Lasten tanssi alkaa!
Lasten tanssi alkaa jälleen pienen tauon
jälkeen.
• maanantaisin klo 18.15-19.00
• 5-12-vuotiaille tytöille ja pojille
• ohjaajana Marija Rusi ja Miita
Iivanainen
Ensimmäisen kerran kokoonnutaan heti
hiihtoloman jälkeen maanantaina 28.2.
Luvassa on hauskaa liikuntaa ja tutustumista
eri tanssilajeihin. Tule mukaan kokemaan
liikunnan ja musiikin riemua. Ilmoittaudu
Soihdun kotisivujen kautta.
Kevään osalta osallistumismaksu 20€ ja
Soihdun jäsenmaksu 5€, joka maksetaan
vain kerran vuodessa.
Perhesähly

Näyttely
Aahollissa on 1.3. alkaen esillä talon oma
perusnäyttely Vappuun asti. Esillä on
töitä mm taiteilijoilta: Emil ja Margit Rautala,
Ilmari Kaijala, Unto Kaipainen , Teppo Terä,
Jouni Boucht , Harro Koskinen, Maria Liitola
ja Antti Huovinen.
Seuraava vaihtuva näyttely kootaan 2.5.
Rymättylän historia
Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa
Rymättylän historia kirjoja alennettuun
hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25
euroa. Yhteys sähköpostilla.
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Perhesählyyn mahtuu vielä mukaan
äitejä/isejä ja lapsia pelailemaan (lapsi
vähintään kolmannella luokalla).
Kokoonnumme torstaisin klo 18.00-19.00
liikuntasaliin yhteisen, hauskan harrastuksen
pariin. Luvassa naurua, hikeä, onnistumisia,
kannustamista ja ennen kaikkea mahtavaa
yhdessä oloa.
Ilmoittaudu Soihdun kotisivujen kautta.

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN
YHDISTYS RY
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

NUOTTASILAKKAMARKKINAT

SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO
SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO
Käsityökerho kokoontuu tiistaisin klo 15.4517.45 kuukauden parittomilla viikoilla
Katavakodin alakerran kerhohuoneessa.
Maaliskuun kokouspäivät ovat 1.3, 15.3 ja
29.3.2022.

Nuottasilakkamarkkinat la 5.3.2022 klo 1015.00, Röölä.
Perinteisin menoin silakan myyntiä ja
perkausta sekä markkinameininkiä.

SPR NAANTALIN OSASTON kevätkokous
on tiistaina 22.3.2022 klo 18.00 Kuparivuoren
koulun ruokalassa.
Osaston nettisivut löytyvät osoitteesta
naantali.punainenristi.fi

Kaupunginjohtaja Laura Leppäsen tervehdys
klo. 11.00.
Järjestäjä on Rymättylä-Merimasku Lions
Club
Myyntipaikkojen yhteyshenkilö on Martti
Jaanto 0405786323

RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN
PIENKIINTEISTÖYHDISTYKSET

Kylähuone avoinna. Kylätoimikunta myy
Sillikonttorin silliä

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.

Dikselin edustalla. Tervetuloa Röölään!
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

Lisätietoja:
Rymättylän pienkiinteistöyhdistys
Pirkka Turkki p.050 4542 245
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21.5 Su

Rymättylän pienkiinteistöyhdistyksen
KEVÄTKOKOUS tiistaina 22.3.2022 klo 18
Aahollissa. Esillä sääntöjen määräämät ja
muut hallituksen valmistelemat asiat.
Tervetuloa!

•
•

Aamiainen.
Aamiaisen jälkeen lähdetään Türin
kukkamarkkinoille. Jotka lähtee
markkinoille kanssamme,
huoneiden luovutus ja laukut
bussiin.
• Ota mukaan omat kassit ja
laukut, joihin voit laittaa ostamasi
taimet, sipulit, ym.
• Matkalta voit ostaa ja tuoda kotiin
kaikkea muuta paitsi
perunansiemeniä.
• Tallinnaan palatessa pieni ostosaika.
Mahdollisuus käydä Super Alkossa.
• Eckerö Line lähtee klo 18.30
Tallinnasta ja saapuu Helsinkiin klo
21.00.
• Kun kaikki ovat bussissa, matka
jatkuu kohti Turkua ja Raision,
Naantalin ja Merimaskun kautta
Rymättylään, samaa reittiä kuin
tulomatkakin.
Matkan hinta: 198€, 1 hh lisä 45€
(Yhdistyksen jäsenhinta 180€
(Rymättylän pienkiinteistöyhdistys,
Merimaskun Omakotiyhdistys, Naantalin
Omakotiyhdistys)

Kahvitarjoilu

Hallitus
Merimaskun Omakotiyhdistys: Seppo
Ansamaa 0400 522974

21-22.5. Türin kukkamarkkinat
41:nnen kerran järjestettävät Türin
kukkamarkkinat kokoavat yhteen noin 800
myyjää suurista yrityksistä paikallisiin
harrastajiin. Myyjiä on lähinnä Virosta, mutta
myös kauempaa, Latviasta ja Liettuasta asti.
Kukkamarkkinat on täten monen suomalaisen
puutarhaharrastajan kevään ykköstapahtuma
ja ehdoton kevään merkki. Paikallisten
myyjien koreista saatat löytää harvinaisempia
ja unohdettujakin lajeja ja lajikkeita ensikäden
hoitovinkkien kera! Lähde kanssamme tälle
huvin ja hyödyn yhdistävälle matkalle, jossa
bussi on mukana koko ajan.
Samalla matkalla ehdit myös rentoutua
kävellen kaupungin kujilla.

Hintaan sisältyy:
Majoitus 2hh aamiaisella. Laivaliput
kansipaikoin. Bussikuljetukset ja pääsyliput
kukkamarkkinoille ja käynti
kasvitieteellisessä puutarhassa.

20.5 La
•

•

•

•

Lähtö: Rymättylä 4.30, Merimasku
OP 4.45, Naantali l-a as. 4.55, Raisio
keskusta pys. 5.10, Turku l-a as. 5.20,
Kaarina 5.35, Piikkiö 5.40, Paimion
ramppi 5.50, Salon Piihovi 6.05.
Matkan varrelta voit sovitusti nousta
bussin kyytiin.
Eckerö Line m/s Finlandia lähtee
Helsingistä klo 9.00 ja saapuu
Tallinnaan klo 11.15.
Tallinnaan päästyämme käymme
kasvitieteellisessä puutarhassa ennen
majoitusta.
Majoittuminen Go Shnelli *** hotelliin

Ilmoittautumiset; 20.4. mennessä Ritvalle
040 544 26 94 (jäsen merk. moky).
Lisähintaan: Meriaamiainen laivalla 17 €.
Buffet illallinen laivalla 33 €. Hytti laivalla 39 €
Ritvan Matkat Tiedustelut myös Pirkka Turkki
050 454 22 45
Tornikatu 4 Rymättylän
Pienkiinteistöyhdistys
21200 Raisio Seppo Ansamaa 0400 522974
020 7931 040, 040 554 26 94 Merimaskun
Omakotiyhdistys
info@startours.fi
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kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne,
niin että pysytte Kristuksessa
Jeesuksessa."(Fil.4:6).

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

Torstai 10.3. klo 13:00 - 15:00. Käsityöpiiri
seurakuntatalolla kahvin ja juttuseuran
lomassa. Käsityöpiirissä neulotaan
tilkkupeittoja lahjoitettavaksi
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.
Tervetuloa vanhat ja uudet!

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto
Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13-19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15
arkipyhäaatot klo 10-15

Keskiviikko 16.3. klo 17:00-18:30 Avoin
raamattupiiri
Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja
vaihtamaan ajatuksia.
Torstai 31.3. 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
JUMALANPALVELUKSET MERIMASKUN
KIRKOSSA

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,
Puhelinpalveluaika (sukuselvitys- ja
virkatodistusasiat): klo 9-15, Puhelin: 040 341
7222, Sähköposti:
turku.keskusrekisteri@evl.fi

Sunnuntai 6.3. klo 10 Messu
Sunnuntai 13.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 20.3. klo 10 Messu
Sunnuntai 27.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Seurakuntakodilla (Kukolaistentie 36)
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).

Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand
p. 040 130 8391, diakoni Katja Zidbeck p.
040 130 8392Kirkolliset 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 2.3. 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
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MERIMASKUN AHTO

käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Toimintakalenteri keväälle 2022 löytyy
tammikuun saaristotiedotteesta sekä
nettisivuiltamme
http://merimaskunahto.sporttisaitti.com/.

kahvitarjoilu!
tervetuloa!

MERIMASKUN KOIRAKERHO
MERIMASKU-SEURA RY

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.
Voit tulla tutustumaan koulutuksiin ennen
jäseneksi liittymistä.

Vuosi 2022 on Merimasku-Seuran
juhlavuosi. Seura täyttää 30 vuotta ja
pyrimme juhlistamaan vuotta monin eri
tavoin.
Jäsenmaksun maksaneet pääsevät puoleen
hintaan Merimaskun Teatterin tulevan
kesän näytelmää Akka-agentti katsomaan.

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!

Kesäteatterinäytelmä on Tanja PuustinenKiljusen kirjoittama. Näytelmässä agentti
saapuu Pölhövaaraan auttamaan Pölhön
poikia perinnön saamiseksi. Ehtonahan on
akoittuminen.

Pentukurssi
• su 10.4.–8.5. klo 11–12
• Killaistentien kentällä
• vetäjänä Joanna Soinio
• vain jäsenille, ilmoittautuminen
sähköpostilla 31.3. mennessä

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.

Näyttelytreenit
• su 10.4. ja 17.4. klo 12–13
• Killaistentien kentällä
• vetäjänä
a Soinio
• vain jäsenille, ei ilmoittautumista, paikan
päälle vaan mukaan!

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

Nose Work – alkeet & jatko
• ke 25.5.–22.6. (5krt)
• klo 18–19 alkeet, Vanton lämmin halli
• klo 19–20 jatko, Vanton aktivointihalli
• vain jäsenille, hinta 70€/kurssi
• Kouluttajana toimii Anni Suovuori
• ilmoittautumiset sähköpostilla 31.3.
mennessä

MERIMASKUN
MAAMIESSEURANTALON
KANNATUSYHDISTYS ry.
Sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina

5.4.2022 18.00

Merimaskun maamiesseurantalolla,
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Sayako Muratan kirjasta ”Lähikaupan
nainen”.

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

Lukupiiriin ei tarvitse ilmoittautua eikä
osallistuminen maksa mitään.
Kirjallisuuskeskustelun virittelijänä toimii
tietokirjailija Anne Pentti.

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

Velkua-Livonsaari

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

VELKUAN TERVEYSPALVELUT
Velkua lääkäripäivät
28.2., 7.3., 4.4., 19.4
Ajanvaraus numerosta

Tervetuloa toimintaan mukaan !
040 9000864/terveydenhoitaja
ke 9.3. laboratorio suljettu. Aurinkoista
kevään odotusta, Annu

MERIMASKUN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE

Livonsaaren Kyläyhdistys
Haluaisimme kerätä ja tallentaa saaristomme
murresanoja.
Mikäli olet asiasta kiinnostunut tule
kanssamme Seurantalolle 3.3.2022 klo. 14.00
Koollekutsujana Hannu Saarinen ja
kahvituksesta vastaa Livonsaaren
kyläyhdistys.
Tervetuloa!

Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste
Iskolantie 9, 21160 Merimasku
Puh. 02 4345 545
sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto

Livonsaaren Kyläyhdistys ry:n vuosikokous
Livonsaaren seurantalolla 20.3.2022 klo.
14.00
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13–19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9–15

Tulevia tapahtumia:

arkipyhäaatot klo 10–15
Lukupiiri

18.6.2022 Livonsaari-päivä . Paikalla mm.
Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen

Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu
jälleen kuukauden viimeisenä tiistaina, 29.3.
klo 19-20. Keskustelemme japanilaisen

24.6.2022 Kesätorin avajaiset
www.livonsaari.fi
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Nämä toteutetaan huomioiden
koronarajoitukset ja voivat peruuntua, jos
rajoituksia kiristetään

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-VELKUA
YHDISTYS RY

Lue lisää tapahtumista

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.

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

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

YSTÄVÄPIIRI KOKOONTUU
paikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5.

22.3. tiistaina yhdistyksen vuosikokous
Lemun urheilutalolla kahvitus alkaen 11.30,
kokous klo 12.00

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

10.4.” Huhtikuu tulee” Mika Waltarin
näytelmä, Nokian teatterissa 83 €
ilmoittautumiset 15.3. mennessä

näihin voi tulla muutoksia koronan vuoksi ja
nämä toteutetaan koronaohjeita noudattaen

VELKUAN MARTAT

23.4. ”Idän pikajunan arvoitus”, Porin teatteri
hinta 88 € ilmoittautuminen 22.3 mennessä.

VUOSIKOKOUSKUTSU

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

Velkuan Marttayhdistys ry:n vuosikokous
pidetään sunnuntaina 20.3.2022 klo 12.00.
Kokouspaikka on Sinervon talo,
Sauniementie 5, 21195 Velkua.

Lisää erilaisia matkoja teatteriin ja kylpylään,
kysy näistä Lahjalta 0400-695525
Nämä toteutuvat jollei koronarajoitukset
kiristy lue lisää: elakeliitto.fi/yhdistykset/lemuaskainen-velkua

Kokoukseen voi osallistua myös
etäyhteydellä, jos koronarajoitukset
edellyttävät sitä. Ilmoita osallistumisestasi
etäyhteydellä Annika Rintamäelle p. 050 458
6243 tai eva.annika.rintamaki@gmail.com
20.3.2022 klo 10.00 mennessä, niin saat
tarkemmat ohjeet.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n
määräämät asiat. Esityslista jaetaan
kokouksessa.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Velkuan Marttayhdistys ry:n hallitus

SINERVOLLA TAPAHTUU
Sinervon vuosikokous maaliskuussa
kuntohuone Sinervolla käytössä, huomioithan
hygieniamääräykset
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PALVELUPISTE – KIRJASTO
KUMMELI

Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja
yhdistyksille:

Sauniementie 3, 21195 Velkua
puh: 040 9000863

-

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

-

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

Aukioloajat:
maanantai-perjantai 9.00-15.00

Naantalin kaupunki tiedottaa

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.

Naantalin kaupungin avustukset
yhdistyksille ja yhteisöille
Avustukset ovat haettavina torstaina
31.3.2022 klo 15.00 mennessä.

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”.

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

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

Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja
yhdistyksille seuraavat toimielimet:
-

kaupunginhallitus paikallisille
yleishyödyllisille yhdistyksille,
lisätietoja puh. 044 733 4671

-

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

-

saaristolautakunta saaristo- ja
maaseutualueen tapahtumiin ja
toiminnan kehittämiseen,
lisätietoja puh. 040 900 0866,
tiina.rinne-kylanpaa(at)naantali.fi
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Naantalin kaupungin yhteystiedot
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali
Puhelinvaihde 02 4345 111
Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:
kirjaamo@naantali.fi
etunimi.sukunimi@naantali
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä.
Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin
asiakaspalveluun p. 0200 710 000
(pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@posti.fi (nimi,
yhteystiedot, päivämäärä)
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
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.

Huhtikuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.3.2022 mielellään
sähköpostin liitteenä
Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi,
puh. 040 4823507

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin.
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