Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle, puh. 02
436 2760 kiireettömissä asioissa arkipäivisin
klo 11.00 - 15.00, arkipäivisin päivystysaikoja
tarvitsevat potilaat klo 8.00 - 11.00
Terveydenhoitajan vastaanotot supistetusti
ajalla 26.6.–23.7.2017.
Terveydenhoitaja tavattavissa 26.6.–
23.7.2017
 tiistaisin klo 10–11, puhelinaika klo
12–13 p. 02 436 2790
 torstaisin klo 9-11, puhelinaika klo
12–13 p. 02 436 2790
 muut ajat ajanvarauksella
 terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse muina aikoina Naantalin terveyskeskuksessa arkisin klo 11–12
p. 02 436 2612

HEINÄ-ELOKUU 2017
SIVISTYS PALVELUT
Rymättylä kirjasto
Tule hakemaan hyvää kesälukemista
pikkurahalla.
Paljon poistettuja kirjoja aikuisille ja
lapsille. Eurolla saa kaksi kirjaa tai 5
lehteä!
Talvikauden kuntosalivuorojen
varaaminen alkaa ma 21.8. klo 13.00
palvelupisteessä.

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
Maija Puolakanaho
etunimi.sukunimi@naantali.fi
puh 0400 638 398

Laboratorionäytteitä ei oteta Rymättylässä
ajalla 26.6 -6.8.17.
Naantalin laboratorio toimii ajanvarauksella p.
02 436 2630 ma-pe klo 10.00 - 14.30

NUORTEN SAARISTOSEIKKAILU INGALILL KALJAASILLA
Saaristoseikkailu on 7.-10.8.2017 ja se on
tarkoitettu yli 10-vuotiaille.
Saaristoseikkailulla purjehditaan Taalintehtaalle, Meriteijoon ja Brännskäriin.
Ruokailut ja yöpymiset ovat laivassa. Purjehduksella jokainen saa osallistua navigointi-,
kansi-, keittiötehtäviin. Välillä saa myös ihailla
maisemia vapaavuoroilla.
Saaristoseikkailun hinta on 220 €
Ilmoittaudu netissä viimeistään 16.6 mennessä.
Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä
Naantalin, Raision ja Kaarinan nuorisopalveluiden kanssa.
Lisätietoja antaa nuoriso- ja vapaaajanohjaaja Jari Kaulio puh. 044 733 4635

Äitiys- sekä lastenneuvolat toimivat ajanvarauksella
Hammaslääkärin vastaanotto on suljettu 26.6.
– 20.8.2017
Suuhygienistin vastaanotto on suljettu 10.7. –
6.8.2017
Hammaslääkäripäivystys Naantalin hoitolassa arkipäivinä klo 8 – 16, puh. 02 – 4362 602

KATAVAKOTI
Jalkahoitaja Katavakodissa 17.-18.7 sekä
14.-15.8
ilmoittautumiset numeroon 02 434 5515 klo
13-15 välisenä aikana
YHTEYSTIEDOT Katavakoti
Palvelukodin johtaja Leena PurmonenMerivirta p. 0400230390
Henkilökunta, p. 02 434 5515

TERVEYSPALVELUT KESÄLLÄ
Rymättylän Terveysaseman toiminta kesällä
2017:
Rymättylässä ei ole vakituista lääkäripäivää
kesäaikana, ajalla 10.7.–13.8.2017.
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KATAVAKODIN KÄSITYÖKERHO

Sunnuntaina 13.8. klo 18.00. Kouluun lähtevien Siunaamiskirkko, Hanna Viljanmaa.
Keskiviikkona 23.8. klo 10 Perhekerho alkaa.

Torilla la 26.8. klo 9-12 (säävaraus). Tule
hankkimaan syksyn varalle, itselle tai lahjaksi,
villasukkia, torkkupeittoja, räsymattoja......
Edullisin hinnoin, rakkaudella valmistettuja
käsitöitä ikäihmisten virkistystoiminnan hyväksi.

RYMÄTTYLÄN KIRKKO avoinna kesällä
2017 seuraavasti:
21.6. - 13.8. keskiviikosta sunnuntaihin klo
12-16.

Kerho aloittaa syystoiminnan Katavakodin
askartelutilassa ma 11.9. klo 14. Tervetuloa
mukaan!

Kirkkoherranvirasto auki ajalla 26.6. 21.7.2017 keskiviikkoisin 12-15.
Kirkkoherra Petri Sirén lomalla 19.6. –
18.7.2017 ja 7.8. – 17.8.2017.
Sijaiset;
Markku Ahlstrand ajalla 19.6. – 2.7. ja 7-17.8,
puh. 040 130 8391
Jani Kairavuo ajalla 3.7. – 16.7. puh. 040 130
8310.
Diakoni Hannele Keskitalo vuosilomalla
26.6 – 23.7 sekä 8-14.8.

Lisätietoa Peltolan Siniltä 050 5408723

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA
Sunnuntai 2.7. klo 10 Messu, Kari Salo, Esa
Vähämäki.
Sunnuntai 9.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus,
teol.yo Hanna Viljanmaa, kanttori Aleksanteri
Wallius.
Sunnuntai 16.7 klo 10 Messu, Rovasti Ilkka
Pärssinen, Esa Vähämäki.
Sunnuntai 23.7. klo 11 (HUOM. KELLONAIKA) Kansanlaulukirkko Aahollin pihassa,
Kesäasukkaiden kirkkopyhä, Petri Sirén, Esa
Vähämäki. Sateen sattuessa kirkossa.
Sunnuntai 30.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus
, Petri Sirén, Esa Vähämäki.

RYMÄTTYLÄN SOIHTU
Rymättylän Soihtu ry
www.soihtu.sporttisaitti.com
rymattylan.soihtu@gmail.com
Puheenjohtaja
Satu Laine, puh 040 7616601
Jaakonmarkkinahölkkä
Perinteinen Jaakonmarkkinahölkkä hölkätään
lauantaina 22.7. klo 10.00
 lähtö ja maali sijaitsevat Rymättylän
koululla
 suihkumahdollisuus
 voit jättää vaihtovaatteet ja muut
tavarat koululle
 parkkipaikkoja autoille

Elokuu
Sunnuntai 6.8. klo 10 Konfirmaatiomessu,
Petri Sirén, Esa Vähämäki, Hannele Keskitalo, Hanna Viljanmaa.
Sunnuntai 13.8. klo 10 Messu, Kari Salo.
Sunnuntai 20.8. klo 10 Messu, Petri Sirén,
Esa Vähämäki.
Sunnuntai 27.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Petri Sirén, Esa Vähämäki.

Ilmoittautuminen
www.soihtu.sporttisaitti.com, matkan pituus
noin 11 km, osallistumismaksu on 15€, maksetaan paikan päällä. Kaikki osallistujat saavat osallistumismitalin, voit osallistua myös
kävellen.
Yleisurheilun mestaruuskilpailut
 urheilukentällä tiistaina 29.8. klo 18.00
 ilmoittautuminen alkaa klo 17.30
 sarjat alle 7-vuotiaista alkaen

MUUTA:
Lauantai 22.7. klo 10-15 Rymättylän kirkkoa
esittävistä tauluista koottu taidenäyttely seurakuntakodilla .
Keskiviikko 26.7. klo 18.00 Suomi 100 V
Yhdessä tapahtuman suunnittelu srk-kodissa.
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Rymättylä–rajalta, aikataulut ilmoitetaan
syyskuun tiedotteessa.
Järj. Rymättylän Soihtu yhdessä muiden yhdistysten ja Rymättylän seurakunnan kanssa

Syksyn toiminnot
 ilmoitetaan nettisivuilla elokuun
alussa, seuraa silloin kotisivuja

Tulossa muuta syksyllä
 Soihdun kirkkopyhä 17.9.
 lokakuussa taskulamppuvaellus
joulukuussa liikunnallinen puurojuhla

Soihtu etsii kahvakuulaohjaajaa, oletko se
sinä?
 kahvakuulatunti torstaisin klo 18.0019.00 liikuntasalissa
 jos kiinnostuit, ota yhteys
ensivaiheessa sähköpostilla
rymattylan.soihtu@gmail.com

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT
22.7. perinteisillä Jaakonmarkkinoilla Märssyvahdit ovat jälleen myymässä muurinpohjalettuja. Osallistumalla varainhankintaan vähintään tunnin ajan saa juhlavuoden varainhankintamerkin. Myös vanhemmat ovat tervetulleita auttamaan.
Kesän iltapurjehduksista ilmoitetaan erikseen.
3.8. ja 10.8. järjestetään Röölässä kaikille
ikäkausille ja perheenjäsenille suunnistusmahdollisuus. Lisätietoa tulee sähköpostilla
lähempänä.

Kyläluuta
Kyläluuta on lähtenyt syyskuussa Tanilasta,
mutta missä luuta on nyt? Onko joku nähnyt
luudan loikoilevan jossakin porraspielessä vai
onko luuta joutunut töihin? Kirjoita luudan
vaiheista Soihdun nettisivuille niin saamme
tietää, missä luuta menee. Luudan mukana
päiväkirja, johon voi kirjoittaa liikunnan tarinoita. Niitä on sitten mukava lueskella vaikkapa Itsenäisyyden juhlavuoden
itsenäisyysjuhlassa 2017.

16.8. alkaa uusi partiokausi yhteisellä aloitustapahtumalla kololla (Vanha Ahteentaantie 7)
klo 18.00. Mukaan ovat tervetulleita vanhat ja
uudet jäsenet sekä partiosta kiinnostuneet
vähintään 7 vuotta tänä vuonna täyttävät lapset, nuoret ja aikuiset. Koloillat alkavat viikolla
34.

Toinen kyläluuta lähtee Tanilasta lähtenyttä
luutaa vastaan kesäkuussa Aaslalta. Jännittyneenä odotamme, missä luudat kohtaavat.
Muista kirjoittaa luudan mukana kulkevaan
päiväkirjaan ajatuksia Itsenäisyyden juhlavuodesta ja Liikunnan unelmavuodesta.
Suomi 100 vuotta
 valtakunnallinen teema on YHDESSÄ
 Rymättylässä teemana on myös
MERI
Rymättyläläiset yhdistykset ja Rymättylän
Seurakunta järjestävät
YH – deksäs
YH-deksättä
YHDESSÄ tapahtuman
Aaslan Ylikylässä eli siis lauantaina 9.9.2017
kaikil rymättyläläisil lapsil, aikuisil ja ikäihmisil.
Tarkoitus on pittä semmost oma hauska:
 leikkimiälist kilpailu, arvauksi vanhoist
tavaroist, tiatokilpailu, piirileikkei,
kaarnaveneit ym. ym. ym.
Et olis kaikil kiva ja siin samas näke kaunist
Aasla ja pääse lossil!
Tarjolla hernesoppa ja saaristolaisleippä!
Laita jo nyt päivä kalenteriisi ylös! Aaslalle
järjestetään myös kuljetus kirkonkylästä
ja Poikosta ja voit myös osallistua polkupyöräletkaan, joka lähtee vanhalta Merimasku-

Rymättylän Märssyvahdit ovat vihdoin löydettävissä myös Instagramista
@rymattylanmarssyvahdit.

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY
Kotiseutujuhla 23.07. klo 13
Ennen kotiseutujuhlaa Aahollin pihalla pidetään kansanlaulukirkko klo 11 alkaen, jonka
jälkeen on tarjolla lohisoppaa (vapaaehtoinen
maksu).
Juhlapuhujana: Saaristoliikenteen palveluvastaava Sirpa Vanhala.
Sateen sattuessa kansanlaulukirkko kirkossa
ja juhla seurakuntakodissa.
Jos sinulta löytyy kaapista kansallispuku,
toivomme, että juhlistaisit tilaisuutta käyttämällä sitä.
Museotoimikunta
Museo ja kesänäyttely ”Ellin elämää”
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avoinna kesäsunnuntaisin klo 11:30 – 14:30,
(ei juhannuksena 25.06.) tai sopimuksen mukaan, tiedustelut 050 345 9318.

pitäjän parhaimmat voimat ja muutama
vierailijakin.
Samalla voi tutustua Aahollin samanhenkiseen kesänäyttelyyn.
Syksyn yhdistyspalaveri
Yhdistysten sihteerit!
Huomioikaa tulevan syksyn yhteisen
palaverin ajankohta tiistai 19.syyskuuta
kello 18.30 Aahollissa.

Kesäretki Naantaliin 29.08.
Lähdetään kimppakyydillä kirkolta klo 9:15.
Klo 10 Naantalin kirkossa opastettu kierros
vie meidät 1400- luvun luostarin tunnelmiin.
Klo 11:45 ruokailu Merisalissa, jonka jälkeen
tutustuminen Naantalin museoon. Retken
hinta on 30 euroa/hlö. Ilmoittautuminen puh:
050 345 9318/Tuula Syrjänen.

KOTISEUTUVIIRI
Kotiseutuviirejä (4,5 m) on saatavilla kaupungin palvelupisteessä, Rymättylän kirjastossa.
Maksamalla ennakkoon 40 euroa seuran tilille
FI62 5405 0840 0102 27, voit maksutositteen
esittämällä noutaa viirin palvelupisteestä.
Jos sinulla on tarve lyhyempään (3,5 m) viiriin
niin ota yhteyttä, esa.alasmaa@gmail.com.

27.08. Varsinais-Suomen museopäivä, kahvitarjoilu.
Karhuvuoren torni
Aaslan Karhuvuorella toimi sotien
aikana ilmanvalvontatorni ”Harmaa
Karhu”, jota päivystivät Rymättylän
lotat. Torni rakennettiin vuonna 2004
uudelleen vanhojen valokuvien
pohjalta, nyt palvelemaan näköalaja lintuhavaintopaikkana.
Pienen saaristoreitin varrella on
tornista muodostunut suosittu kohde.
Nyt kun maaston portaita ja kaiteita
on paranneltu, on vierailu entistä
turvallisempaa.
Perheretken suunnaksi Aaslan Torni !
Rymättylän kirkolta on tornille matkaa
14 km + Hämmärönsalmen lossimatka.

Tule mukaan Rymättylä-seuran toimintaan!
Jäsenmaksu on 10 €uroa/henkilö/vuosi, jonka
voit maksaa seuran tilille: Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. Kirjoita yhteystietosi viestiriville, myös sähköpostiosoite,
jos sellainen on.

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY
Heinäkuussa
29.7. klo 13.00 Postimerkkipäivä Kylähuoneella! Suomen Filateliapalvelu Oy
Tule arvioimaan postimerkkisi tai kokoelmasi.
Tatu Untinen kertoo mikä tekee postimerkistä
arvokkaan sekä kuinka
postimerkkeilyssä pääsee alkuun.

Keskikesän näyttely Aahollissa
Heinä-elokuun ajan Aahollin näyttelynä
esitellään ”Laivoja”. Työt on koottu
lähiseudun kodeista, yrityksistä, Nlin
museosta sekä aiheeseen erikoistuneilta
taiteilijoilta kuten Jarmo Sillanpäältä ja
Olavi Juutilaiselta.
Näyttelyssä huomioidaan myös Björn
Landströmin (1917 – 2002) elämäntyö
ja Hannes Kosken matka maapallon
ympäri purjealuksella 1923-25.
Aahollin tapaan näyttelyyn voi tutustua
kaikkien talon tapahtumien yhteydessä
tai ottamalla yhteyttä p 044 0436776.
Myös Jaakonmarkkinoiden aikana
la 22.7. ovat ovet avoinna klo 11 – 15.

29.7 klo 19.00 Taistelevat Tangot Röölän
satamassa.
Musiikillinen iloittelu tangon herruudesta.
Tango del norte yhtye ja Harri Kaitala Suomi 100v!
Heinäkuussa Kylähuone avoinna la-su klo 1315.00.
Elokuussa
16.8. klo 18.00 Tarinaillassa kylähuoneella

Yhteislauluja.
Eino Leinon päivänä torstaina 6.7.
lauletaan Aahollin pihapuistossa
merellisiä lauluja ehtoolla kello 19.
Säestäjänä Taina Laiho ja esilaulajina

Teppo Laitsalo.
26.8 Muinaistulien Yö

4

Röölän rannassa naantalilainen shamaani
Jouko Kontturi saapuu tänäkin vuonna rummuttamaan merelle,
valolle ja tuulille ja panee hyvät voimat liikkeelle ja suopeiksi kylälle.
Ravintola Röölänrannassa ohjelmaa.

Perusmaksu laski jäteastian tyhjennyshintaa
Perusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda
vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa
kiertäviin keräyksiin, apteekkeihin sekä
LSJH:n järjestämiin 12 vastaanottopaikkaan
ilman erillistä maksua. Perusmaksutuloilla
järjestetään jäteneuvontaa kouluilla, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tuotetaan jäteoppaita ja asukaslehti.

Röölän Kylätoimikunta ry/Röölän Kylähuone
Rööläntie 401, 21150 Röölä
Puh. 044 974 8711
www.roola.fi
roola@roola.fi
www.facebook.com/rantapiha

Omakotiasukkaiden perusmaksussa on mukana LSJH:n kierrätyspisteiden ylläpito ja
hoito. Lajitteluasemien asiakaspalvelua rahoitetaan myös perusmaksulla, jolloin maksullisten jätteiden vastaanottomaksut saadaan
pidettyä edullisina. Näiden lisäksi perusmaksulla rahoitetaan kuntien yhteisen jätehuoltolautakunnan toimintaa.

JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA:
Uutinen 1.
Jätehuollon perusmaksu laskutetaan elo–
syyskuussa
Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueen kaikissa kunnissa tuli vuoden
alusta voimaan jätehuollon perusmaksu.
Kerran vuodessa laskutettavalla asuntokohtaisella perusmaksulla katetaan asiakkaille tärkeitä palveluja kuten vaarallisten
jätteiden keräystä, jäteneuvontaa ja asiakaspalvelua lajitteluasemilla. Rymättyläläiset saavat laskun perusmaksusta elo–
syyskuun aikana.

Oman jäteastian tyhjennyshinta muodostuu
jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Perusmaksun myötä polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu aleni noin 17 %, mikä
näkyy asukkaan jätelaskussa astiatyhjennysten hinnassa. Rymättylässä, jossa LSJH
järjestää jäteastioiden tyhjennykset, tyhjennyshinta laski 240 litran astiassa noin 9 % ja
660 litran astiassa 13 %.
Perusmaksusta ja uudesta taksasta kertova
tietopaketti löytyy osoitteesta
www.lsjh.fi/jatemaksujen-muutokset-2017
Voit kysyä lisää myös LSJH:n palvelunumerosta 0200 47470 ma-pe 9-15 (pvm/mpm) tai
asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, joka laskutetaan asunnon ja vapaa-ajan
asunnon omistajalta tai käyttäjältä, joka väestönrekisterikeskuksen mukaan omistaa tai
käyttää asuntoa 1. tammikuuta. LSJH laskuttaa perusmaksun kaikilta toimialueensa
asukkailta vuosittain. Lasku vuoden 2017
perusmaksusta lähetetään rymättyläläisille
elo–syyskuussa.

Uutinen 2.
Ympäristöauto Yrjö ja keräysauto Siira
Röölässä
Ympäristöauto Yrjö vastaanottaa kodin vaarallisia jätteitä (max 50 kg tai litraa) maksutta.
Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa kemikaalit, öljy, liuottimet, akut ja maalit.

Omakoti- ja pientaloasunnon (1–3 huoneistoa) perusmaksu on vuodessa 23,85 euroa
asuntoa kohden. Vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 15 euroa asuntoa kohden.
Asuntola- ja palveluasuntojen perusmaksu on
15 euroa. Taloyhtiöiden perusmaksut vaihtelevat huoneistomäärän mukaan 12,50 eurosta 18 euroon, ja laskutus hoituu isännöitsijän
kautta omassa aikataulussaan.

Keräysauto Siira on pyörillä liikkuva lajitteluasema, joka vastaanottaa maksua vastaan
lajiteltua siivousjätettä, pienten remonttien
jätteitä sekä huonekaluja ja kodinkoneita pakettiauto- ja peräkärrykuormina. Asbestia tai
räjähteitä ei oteta vastaan.
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Yrjö ja Siira Röölässä

tiedottaja
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2172
sanne-mari.laaksonen@lsjh.fi
postiosoite: Kuormakatu 17, 20380 Turku
www.lsjh.fi

MAANANTAINA 21.8.
klo16.30–18.00 Röölä, satama, kierrätyspiste,
Rööläntie
Uutinen 3.
Kesäkausi jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla
Kesällä liikenne käy jätekeskuksissa ja
lajitteluasemilla yhä vilkkaampana, ja kiireeseen vastataan laajennetuilla aukioloilla aina lokakuun loppuun asti. Asemille
voi tuoda maksutta muun muassa pieniä
eriä kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita
ja metalliromua. Myös puhdas hiekoitushiekka vastaanotetaan ilman maksua.
Hinnat ja lisätiedot osoitteessa
www.lsjh.fi.

Y-tunnus:1868393-8
Turun toimisto: Kuormakatu 17, 20380 Turku
Salon toimisto: Helsingintie 541, 24100 Salo

ELÄKELIITTO
RYMÄTTYLÄN YHDISTYS RY
Kesäkirppis la 08.07. Rymättylän torilla.
Matkavastaava tiedottaa:
Valkeakosken kesäteatteri ke 12.07.
Tiedoksi lähtijöille. Linja-auto lähtee Röölästä
klo 9:50 mennään Piimätien kautta kirkolle,
josta lähdetään klo 10. Menomatkalla
poiketaan kahville, ruokailu näytöksen
jälkeen. Tiedustele mahdollisia
peruutuspaikkoja.

Isosuon jätekeskus Raisiossa palvelee normaalien aukiolojen lisäksi huhti–lokakuussa
joka kuukauden ensimmäinen arkilauantai klo
10–15.Kaikkien vastaanottopaikkojen yhteystiedot ja aukiolot osoitteessa
www.lsjh.fi/vastaanottopaikat.

Tallinnaan ja Tarttoon 27. – 29.09.
Matkaan lähdetään Röölästä klo 5:15 ajetaan
Piimätien kautta kirkolle, josta lähdetään klo
5:30. Laiva lähtee Helsingistä klo 10:30.
Muista voimassaoleva passi tai kuvallinen
henkilökortti ja matkavakuutus.
Bussikuljetus Rymättylä – Tallinna –
Rymättylä, bussi mukana koko matkan ajan.
Kansipaikat meno/paluu Tallink Siljan
Megastar- laivalla. Menomatkalla aamiainen
laivalla. Yöpyminen Viru- hotellissa kahden
hengen huoneissa. Hotellissa aamiaiset sekä
28.9. illallinen noutopöydästä. Kuljetukset
Tallinnassa vierailukohteisiin sekä päiväretki
Tarttoon, jossa nautimme kevyen lounaan.
Matkan hinta on 250 euroa/hlö kahden
hengen huoneessa. Yhden hengen
huoneesta lisämaksu 66 euroa.
Ilmoittautumiset ja maksut 18.08. mennessä.

Lisätietoja myös Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta 0200 47470 mape 9–15 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.
Uutinen 4.
Tarkista lajitteluohjeet jätteiden ABC:stä
Kesällä perataan puutarhaa, kunnostetaan
koteja ja mökkejä sekä käydään siivousmielessä läpi kaappeja ja komeroita. Vastaan voi tulla jätteitä, joiden lajittelu aiheuttaa päänvaivaa. Tarkat lajitteluohjeet
löydät Lounais-Suomen Jätehuollon
(LSJH) jätteiden ABC:stä osoitteesta
www.lsjh.fi/abc.
Jätteiden ABC:stä löydät kaikkien jätteiden
lajitteluohjeet. Abc:n sanahakutoimintoa käyttäen voit tarkistaa helposti ja nopeasti, miten
kuuluu lajitella esimerkiksi puhkikulunut puutarhaletku, vanha sähkögrilli, rikkinäiset kaakelit ja parhaat päivänsä nähneet maalipurkit.
Jätteiden ABC kertoo myös vastaanottopaikat
sekä sen, mitä jätteelle lopulta tapahtuu.

Kansantanssiesitys Turun konserttitalolla ke
18.10. klo 19:30.
Venäjän tunnetuin kansantanssiryhmä
GZHEL esiintyy, ryhmässä 50 tanssijaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.08.
mennessä.
Matkoille ilmoittautumiset Keijolle puh. 040
5064 097.

Muista lajitella ahkerasti myös lomalla!
___________________
Sanne-Mari Laaksonen
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Vanhusneuvosto

daan ryhmä kokoon ja toiminta jatkumaan
syksyllä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Susanne Nummelin p:0405956747 tai susanne.nummelin@pp.inet.fi

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin Naantalin nettisivuilta, vanhusneuvosto.

KESÄN TAPAHTUMIA 2017

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 10 euroa.
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

Rymättylä pienkiinteistöyhdistys ry

Rymättylän Teatteri esittää
kesällä 30.6. – 16.7.2017
kirjailija Simo Ojasen nauruhermoja
kutkuttavan tragikomedian
“ KOIRA SAA PAIKAN”
Se on oivallinen tarina kekseliäistä
yhteiskunnan vähäosaisista, jotka
toinen toistaan tukien porskuttavat
elämässä eteenpäin. Näytelmän
sankarit, veijarit ja konnat ovat silti
omalla tavallaan rakastettavia.
Ohjaus ja sovitus: Soili Nurmi.
Rooleissa:
Pirkko Kantonen, Anne Sola,
Maija Vuorenala, Tero Uotila,
Sirkka Järvinen, Majvor Hellsten,
Tom Rajalin, Mika Huunonen,
Samuli Mäkinen, Jaana Kilpiä
__________________________
Liput: aikuiset 15 e/ 8 e (alle 16 v.)
Perhelippu: 40 e (2 aik. + 2 lasta)
Porukkalippu: osta 10 maksa 9 e
Lippuvaraukset: 050 362 6666 tai
rymattylanteatteri@gmail.com
Ryhmille (yli 20 hlö) erityisetuja:
jätä viesti tai soita 040 969 7018
Katso esitysajat ja lisätiedot:
www.rymattylanteatteri.fi

OMAKOTITALKKARI – Apua asumiseen
Tarvitsetko apua kodin ja/tai vapaa-ajan
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa
tehdä itse ja olet yhdistyksemme jäsen,
apuun tulee omakotitalkkari. Talkkari tekee
tarpeesi mukaan pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä
töitä. Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen
piiriin. Voit kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä!
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/ tunti ja
matkakulut 0,41€/km. Talkkarin työaika mape klo 9.00-15.00.
Työtilaukset: Omakotitalkkari Pekka Mäkilä
puh. 045 8715 126
Lisätietoja: Pirkka Turkki puh. 050 4542 245
Yhdistyksen jäseneksi liittymiset osoitteessa www.omakotiliitto.fi tai soittamalla
yhdistyksen sihteerille Liisa Valmuselle p.
040 594 6058. Jäsenmaksu 23€/vuosi

RYMÄTTYLÄN MML
MLL Rymättylän yhdistys on järjestänyt vuosien ajan alle kouluikäisille lapsille monipuolista toimintaa sisältävän kerhon. Kerho antaa
kotona lapsiaan hoitaville mukavan pienen
hengähdystauon ja lapsille kokemuksia ryhmässä toimimisesta sekä uusia kaverisuhteita.
Kerho on Rymättylän seurakuntatalon kerhotiloissa maanantaisin ja torstaisin klo 9.3012.00. Ilmoittaudu mukaan jo nyt, niin saa-
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MERITEATTERI ESITTÄÄ HEINÄKUUSSA:

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA
PALVELUPISTEEN YHTEYSTIEDOT

MAAILMAN MERI
– vesi on maailman muisti
Merivesi nousee nousemistaan. Tänä vuonna
ei satanut lainkaan. Kerrotaanko tarinoita
odottaessa, lauletaanko laulu? Haluatko
tanssia kanssani?

Avoinna:
ma, ti, to
ke, pe
Aattopäivinä

klo 13 - 19
klo 9 - 15
klo 10 - 15

Yhteystiedot:
Kirjasto:
Puh. 02 434 5521
kirjasto.rymattyla@naantali.fi

Rakastettu Meriteatteri palaa Röölän satamaan riemukkaanhaikeilla tarinoillaan, jotka
ulottuvat tällä kertaa Rymättylästä aina Intian
valtamerelle asti. Uutuusesitys Maailman
meri on kuljeksiva esitys ihmisistä ja muista
merestä elävistä. Se kertoo siitä, kuinka merta pitkin kulkee kaikki. Se on laulu kadonneista kaloista ja viimeisestä lautasta. Se on tarina muutoksesta luissamme.
”Esityksen lopussa suussa on vastapaistetun
silakan maku, iholla nuotiopiirin lämpö
ja nenässä meren tuoksu.” – Helsingin Sanomat

Palvelupiste:
Puh. 02 434 5510
rymattyla.palvelupiste@naantali.fi
Molempien osoite:
Metsätie 1, 21140 Rymättylä
NASTA – Naantalin kaupungin
tiedotuslehti

Esitykset Röölässä:
ke 5.7. (Röölän ensi-ilta) / pe 7.7. / su 9.7. /
ke 19.7. / to 20.7. / pe 21.7. / la 22.7. klo 15
ja klo 19 / su 23.7.
Esitykset klo 19, jos ei muuten mainita.
Liput myynnissä nyt: www.meriteatteri.fi
Osa esityksistä on jo loppuunmyytyjä!
***
Maailman meren lisäksi Röölän satamaan
rantautuvat myös:

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

Nro

Aineistopäivä

KAPTEENI AALTO JA VILLI SILLI
– koko perheen meriseikkailu
Röölän satamassa täräjää taas, kun Kapteeni
Aallon kalareissu ei sujukaan suunnitelmien
mukaan hänen kohdattuaan Villi Sillin. Viime
kesänä ensi-iltansa saanut meriseikkailu palaa ilahduttamaan saariston pikkuväkeä!

3/2017

11.8.

Ilmestymisaikataulu:
Ilmestyy
viikolla
vko 36

Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä.
SAARISTOTIEDOTTEEN
Syyskuun 2017 tiedotteen materiaali viimeistään 15.8.2017 Anna Kortelaiselle
Rymättylän palvelupisteeseen tai mieluiten
sähköpostiin
palvelupiste.rymattyla@naantali.fi

Kuka on maakrapu, kuka on kapu, syödäkö
silli vai pelkkä tilli? Hyppää kapteenin paattiin,
jos uskallat!
”Teos on lastenteatteria parhaimmillaan.” –
Turun Sanomat

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

Esitykset Röölässä:
su 9.7. klo 15 / ti 11.7. klo 18 / ke 12.7. klo 18
/ to 13.7. klo 18 / su 23.7. klo 15.
Liput myynnissä nyt: www.meriteatteri.fi
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