Liikuntaystävä
Kotona asuvalle ikäihmiselle haetaan liikuntaystävää, joka hakee ikäihmisen kotoa, osallistuu ryhmän toimintaan yhdessä ikäihmisen
kanssa ja kuljettaa takaisin kotiin. Haluaisitko
sinä olla liikuntaystävä ikäihmiselle? Jos kiinnostuit, soita seurakunnan diakoni Hannele
Keskitalolle ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
liikuntaystäväksi ikäihmiselle. Pääsyvaatimuksia ei ole, riittää, että haluat olla liikuntaystävä ikäihmiselle ja mahdollistaa hänen
osallistumisen liikuntaryhmän toimintaan.
Tavoitteena on saada kokoon henkilöitä, jotka noutavat ikäihmisen kotoa joka toinen viikko järjestettävään liikuntaryhmän toimintaan
ja osallistuvat myös itse ikäihmisen kanssa
liikuntahetkeen.

SYYSKUU 2017
SIVISTYS PALVELUT
Rymättylä kirjasto
Kirjapiiri: Rymättylän lähikirjastossa, osoite:
Metsätie 1, järjestetään kirjapiiri kerran kuukaudessa. Kirjapiirissä osallistujat keskustelevat lukemistaan kirjoista.Syyskuun kirjapiiri
kokoontuu tiistaina 12.9.2017 klo 19 -21.
Syksyn muut kirjapiirit 10.10., 14.11. ja
12.12. Vetäjänä Soili Nurmi. Kahvitarjoilu.

Iloa ja oloa –liikuntaystäväryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin Rymättylän koulun liikuntasalissa klo 13.30-14.30. Syksyn kokoontumiskerrat ovat 6.9., 20.9., 4.10.,
18.10.,1.11., 15.11., Ryhmässä ei tehdä vaikeita liikuntasuorituksia, joten kaikki varmasti
pystyvät osallistumaan toimintaan. Rohkeasti
mukaan!

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Voit pyytää ryhmän toimintaan mukaan myös
lähellä olevan ikäihmisen, oman äitisi tai isäsi
tai muun tuntemasi ikäihmisen, joka innostuu
liikuntaryhmän toiminnasta. Hannele Keskitalolla on myös tieto henkilöistä, jotka tarvitsevat liikuntaystävää, ota rohkeasti yhteyttä
Hanneleen,
puh 040 1308384 tai sähköpostilla hannele.keskitalo@evl.fi

Maija Puolakanaho
etunimi.sukunimi@naantali.fi
puh 0400 638 398
LIIKUNTAYSTÄVÄTOIMINTA
ILOA JA OLOA YHDESSÄ LIIKKUEN – LIIKUNTAYSTÄVÄKSI IKÄIHMISELLE
Tule mukaan mukavan liikunnan pariin Rymättylän koulun liikuntasaliin

Ryhmän ohjauksesta vastaavat vuoroviikoin
vapaaehtoiset liikuttajat
Elina, Liisa, Ulla-Maija ja Irma
Ryhmän toiminnasta saat lisätietoja Maija
Puolakanaholta, puh 0400 638 398.

IKÄIHMISTEN iloa ja oloa yhdessä liikkuen
–ryhmän toiminta
Ryhmän toimintaan kutsutaan mukaan kaikki
kotona asuvat ikäihmiset, jotka haluaisivat
liikkua, mutta tällä hetkellä siihen ei ole mahdollisuutta; kaveri puuttuu, kulkeminen liikuntaryhmiin on hankalaa, yksin lähteminen on
vaikeaa jne.
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Syyslomalla koululaisille liikunnallista
ohjelmaa:

Maskun, Naantalin, Nousiaisten ja Raision
suunnistusmestaruuskilpailu

to 19.10.
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa)
Maijamäen liikuntahallissa klo 9.00–12.00
Tanssileiri klo 10.00–12.00 Tatamisalissa,
ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi
Temppuilua ja leikkejä Tatamisalissa klo
12.00–14.00
Temppuilua Rymättylän liikuntasalissa klo
12.00–14.00. Käytössä myös jättipomppu.
pe 20.10.
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa)
Maijamäen liikuntahallissa klo 9.00–12.00
Tanssileiri klo 10.00–12.00 Tatamisalissa,
ilmoittautumiset liikkuvanaantali.fi
Jäädisko Kuparivuorihallissa klo 13.00–14.45
Ulkopelejä, leikkejä ja makkaranpaistoa Rymättylän Majakalla klo 12.00–14.00

Mäki-Heikkilän tila Rusko
Keskiviikkona 20.9.2017 klo 16:30 – 18:30
Turku-Rastien yhteydessä.
Opastus: Vahdontien ja Hujalantien risteyksestä.
Paikkalinkki myös Turku-Rastien nettisivulla.
Sarjat ja matkat:
6 km H20 – H40
4 km H16-H18, H45-H60 ja D16 – D35
3 km H14, H65-H70 ja D40 – D55
2 km H12, H75-H80 ja D12, D14, D 60 – D70
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla erikseen
kuntamestaruuskilpailuun.
Kunnat vastaavat osanottomaksuista kuntalaistensa puolesta.
Kartta: Kullanvuori 2017, 1:10 000
Emit-leimaus. Tarvittaessa järjestäjältä on
saatavissa Emit-kortti lainaksi.
Maali sulkeutuu klo 20.
Kilpailun vastuuhenkilö Tauno Laaksonen
(040 732 6953), Turun Suunnistajat
Ratamestari: Hanne Manderbacka.

Uimakuljetukset Raision Ulpukkaan 24.8.–
21.12.2017
Iltavuoro ajetaan maanantaisin
klo 17.00 Rymättylän kk (keskustan linjaautopysäkki)
klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka
klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan.
klo 20.00 lähtö Ulpukasta

Varsinais-Suomen haastepyöräily vapusta
juhannukseen
Haastepyöräilyn aikana Naantalin saaristoosissa tehtiin yhteensä 1161 kirjausta.
Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin
palkintoja, palkinnot voi noutaa palvelupisteestä (onnettarena toimi Anu Saarni).

Päivävuoro ajetaan torstaisin
klo 10.50 Rymättylän kk (keskustan linjaautopysäkki)
klo 11.00 Merimaskun kirkon parkkipaikka
klo 11.20 Linja-autoasema
klo 14.00 lähtö Ulpukasta

Pikeepaita Arto Uotila (Rymättylä)
Pikeepaita Merja Lindholm (Velkua)
T-paita
Ulla Saari (Rymättylä)
T-paita
Hannu Lampolahti (Rymättylä)
T-paita
Veikko Sainio (Rymättylä)
Jumppapussi Liisa Iso-Kouvola (Merimasku)
Jumppapussi Sami Lehtovuo
Jumppapussi Vilma Paavola (Merimasku)
Hyppynaru Anton Putus (Rymättylä)
Hyppynaru Kirsti Saaren-Seppälä (Merimasku)
Hyppynaru Irmeli Heino (Rymättylä)
Hyppynaru Ulla-Maija Karjalainen-Nylund
(Rymättylä)
Sukat
Jukka Saarinen (Rymättylä)
Sukat
Eino Virtanen (Merimasku)
Sukat
Mirja Mäki (Velkua)
Sukat
Pirkko Suominen (Rymättylä)
Sukat
Simo Häyhö (Rymättylä)
Sukat
Markku Heinonen (Rymättylä)

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linjaautopysäkeiltä.
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan
tai Ulpukan ollessa suljettuna.
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa.
Taivassalon linja-auto menee Naantalin linjaautoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin.
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Äijäkerho ruokasalissa13.9.. klo 13
Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä

YHTEYSTIEDOT Katavakoti
Palvelukodin johtaja Leena PurmonenMerivirta p. 0400230390
Henkilökunta, p. 02 434 5515

Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä ovat muuttaneet uusiin tiloihin. Veera
Savikkomaan ja Annika Aaltosen löydät nykyään Kesti-Maarian tiloista, osoitteesta Maariankatu 2, 2krs. Tervetuloa kylään!

KATAVAKODIN KÄSITYÖKERHO
Katavakodin käsityökerho kokoontuu maanantaisin klo 14 alakerran askartelutiloissa.
Ensimmäinen syksyn kokoontuminen ma
11.9.. Tervetuloa mukaan! Tuotteitamme
myydään edullisesti ikäihmisten virkistystoiminnan tukemiseksi. Lisätietoja Siniltä 050
5408723.

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA
Sunnuntai 3.9. Messu klo 10, khra Petri Sirén
ja kanttori Esa Vähämäki
Sunnuntai 10.9. Messu klo 10, khra Petri
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.
Sunnuntai 17.9. klo 10. Messu klo 10, khra
Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. . Liikunnallinen kirkkopyhä, Rymättylän Soihtu ja
Rymättylän seurakunta. Jumalanpalveluksen
jälkeen kävellään leirikeskus Majakkaan, jossa kahvit ja mehutarjoilua!
Sunnuntai 24.9. klo 10. Sanajumalanpalvelus.

VARHAISKASVATUS

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo
13 seurakuntakodilla. Syyskuussa alkaa
6.9.2017. Tervetuloa!

Oletko kiinnostunut perhepäivähoidon
varhaiskasvatuksesta ja hoitopaikoista?
Olet tervetullut keskustelemaan ja kyselemään keskiviikkona 13.9. klo 18.00
koulun ap/ip kerhotiloihin. Mukana päivähoidon ohjaaja Helena Rautiainen, sekä
hoitajat Minna, Seija ja Sirpa. Kahvitarjoilu.

KULTAISENIÄNKERHO
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13
seurakuntakodilla. Syyskuussa 12.9.2017.
Tervetuloa!
PERHEKERHO
Keskiviikkoisin klo 10 – 12 seurakuntakodilla.
Tervetuloa kotona oleva isä, äiti tai vaikka
isovanhempi lapsen kanssa, jutellaan, lapset
saavat leikkiä, askarrellaan, kahvit ja mehut
on. Kerran kuukaudessa keittolounas (kuukauden viimeinen keskiviikko).

KATAVAKOTI
Jalkahoitaja 11.-12.9.
Ajanvaraukset numerosta 02-4345515 klo
13-15 välisenä aikana.
Käsityökerho maanantaisin alakerrassa
Käsikynkkäkävelyä klo 11 alkaen 14.9. ja
28.9.
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Ilmoittautumiset alkaa 4.9. ja se tapahtuu
lähettämällä osallistujan yhteystiedot sähköpostilla naantali@4h.fi
Kerro kumpaan ryhmään lapsi ensisijaisesti
haluaisi osallistua.

TYTTÖKERHO Tyttökerho alkaa!
Tyttökerho kakkos- ja kolmosluokkalaisille
tytöille keskiviikkoisin klo 12.30. - 14.30. seurakuntatalon kerhotiloissa. Ensimmäinen kerta 13.9. Ota mukaan pienet eväät ja tule mukaan toimintaan! Lisätiedot Susanne Nummelin p. 040 130 8385 tai susanne.nummelin@evl.fi

Lapsiparkki joka toinen perjantai seurakuntakodilla klo 9-12. Syyskuussa 1.9. 15.9. ja
29.9.2017. Toiminta on maksutonta. Ilmoittautumiset viimeistään edeltävänä torstaina p.
0401308385 Susanne Nummelin, tai susanne.nummelin@evl.fi.

POIKIEN PIENOISMALLIKERHO
Torstaisin seurakuntakodilla. Kerhot alkavat
syyskuussa 14.9.2017. Kerhoa pidetään klo
12.30-16.00 välisenä aikana (noin tunti/ryhmä). Ilmoittautuminen ensimmäisellä
kerhokerralla. Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakuntakodille, kerhohuoneeseen.
Lisätietoja Hannele Keskitalo p. 040 130
8384. Tervetuloa kerhoon!

Turun yliopiston kuoron konsertti Rymättylän kirkossa sunnuntaina 17.9. klo 14.00.
Suomalaisia klassikoita. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 e.
Vuoden 2018 rippikouluilmoittautumiset;
Syyskuun aikana lähetetään vuoden 2018
rippikoulun ilmoittautumislomake ikäluokalle
suoraan kotiin. Jos jostain syystä et saa ilmoittautumislomaketta, ota yhteys Hannele
Keskitaloon p. 040 130 8384. Lomake palautetaan täytettynä kirkkoherranvirastoon Viluntie 2, 21140 Rymättylä, lokakuun aikana. Ensimmäinen tapaaminen on ensimmäisenä
adventtisunnuntaina 3.12.2017.

ÄITI TERESA PIIRI
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Alkaen
14.9.2017. Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja vaihtamaan kuulumisia.
KIRKKOKUORO
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla, alkaen 7.9.2017 vetäjänä kanttori Esa Vähämäki.
Tervetuloa uudet ja entiset laulajat.

Tervetuloa isoskoulutukseen! Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa erilaisin
teemoin. Yhdessäoloa, kasvamista, ohjaustaitoja, rippikouluasioiden syventelyä.
Aloitamme sunnuntaina 1.10. klo 15.00 seurakuntakodilla.

LAPSIKUORO
Uutena toimintana alkaa kuoro alakouluikäisille joka toinen torstai seurakuntakodilla klo
17.30. – 18.15. Ensimmäinen kerta on
14.9.2017. Jos olet kiinnostunut laulamisesta
ja musiikista, tule rohkeasti mukaan aloittamaan yhdessä meidän kanssamme uutta
toimintaa! Kuoron johtajana kanttori Esa Vähämäki ja mukana myös Susanne Nummelin.
Lisätiedot Susanne p. 040 130 8385 tai susanne.nummelin@evl.fi

EU-ruokajaossa alkukesästä jäi maitojauhetta, hernekeittoa, lihasäilykettä ym. Ota yhteyttä ja tule hakemaan! Hannele Keskitalo p.
0401308384.

MUUTA
Suomi 100 v. Aaslalla tapahtuman viimeinen
yhteispalaveri Rymättylän seurakuntakodilla
5.9. klo 18.00. Tsekataan, että kaikki järjestelyt ovat kunnossa. Tervetuloa!
Syyskuussa alkaa kokkikerho seurakuntakodin keittiöllä maanantaisin alkaen
11.9.2017, yhteistyössä 4H;n kanssa. Ensimmäinen ryhmä klo 17.00 ja toinen ryhmä
klo 19.30. mukaan mahtuu 20 Rymättylässä
asuvaa lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
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RYMÄTTYLÄN SOIHTU

Suomi 100 vuotta – perhetapahtuma Aaslalla
Rymättylän Soihtu on mukana Aaslan perhetapahtumassa lauantaina 9.9. Tule sinäkin
mukaan joko polkupyörällä yhdessä muiden
kanssa, järjestetyllä kuljetuksella tai omalla
kyydillä – pääasia on, että tulet mukaan!

Rymättylän Soihtu ry
www.soihtu.sporttisaitti.com
rymattylan.soihtu@gmail.com

Soihdun kirkkopyhä
Rymättylän Soihdun kirkkopyhää vietetään
sunnuntaina 17.9.2017. Päivän ohjelma on
perinteinen:
 klo 10.00 Jumalanpalvelus Rymättylän kirkossa
 kirkkokahvit Jumalanpalveluksen jälkeen Veluisissa Annika ja Marko Urpolahden ja Voitto Tähden rannassa
 Jumalanpalveluksen jälkeen venekuljetus Veluisten rantaan Lauri Laineen
HIPPO –veneellä, voit toki tulla myös
omalla veneellä, kävellään kirkosta
porukalla rantaan
 voit tulla kirkkokahville myös
polkupyörällä
 pukeudu liikunta-asuun
 HIPPO –yleisurheilukisat

Puheenjohtaja
Satu Laine, puh 040 7616601
Huomio Soihdun salin käyttäjille
 Rymättylän koulu on varannut liikuntasalin Itsenäisyysjuhlaa varten
22.11.- 1.12. väliseksi ajaksi, jolloin
sali on suljettu muilta käyttäjiltä
 perjantaina 1.12. illalla sali on
käytössä
Soihdun toimintamaksut:
Jotta toimintaa pystytään Rymättylässä järjestämään, joudumme perimään osallistujilta
osallistumismaksun. Osallistumismaksuilla
katetaan mm. liikuntasalivuokria, ohjaajakorvauksia, välinehankintoja.
Muistathan ilmoittautua toimintoihin nettisivujen kautta!
Osallistumismaksut/kausi (syys- ja kevätkausi erikseen)
 jäsenmaksu; aikuiset 10€, lapset alle
15 vuotta 5€
 liikuntaleikkikoulu 40/kausi/lapsi ja jäsenmaksu
 pilates 47€/kausi/henkilö ja jäsenmaksu
 kahvakuula 34€/kausi/henkilö ja jäsenmaksu
 lenkkikaverit 30€/kausi/henkilö ja jäsenmaksu
 juoksukoulu 40€/kausi/henkilö ja jäsenmaksu
 lasten sählyt, jalkapallo ja liikuntakerho, yleisurheilu- ja juoksukoulu
25€/kausi/henkilö
 aikuisten sähly 10€
 perheliikunta 25€/lapsi ja aikuinen/kausi ja jäsenmaksu

HIPPO –yleisurheilukisat urheilukentällä tiistaina 5.9.2017 klo 18.00. Sarjat alle kolmivuotiaista alkaen kymppivuotiaisiin ja kisat
käydään otteluna.
Järj. Rymättylän Osuuspankki ja Rymättylän
Soihtu
NAISTEN JA MIESTEN PILATES
Naisten ja miesten Pilates Rymättylän liikuntasalissa jatkuu jälleen, mikäli vähintään 12
henkilöä ilmoittautuu mukaan:
 syyskauden aikana kokoontumisia 10
kertaa lauantaisin klo 11.00- 12.00
 ensimmäinen kerta lauantaina 9.9. ja
syksyn viimeinen 18.11. (30.9. ei ole
pilatesta ohjaajan esteen vuoksi)
 ohjaajana Hanna Viljanmaa
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KAHVAKUULA
Naisten ja miesten suosittu kahvakuulatunti
liikuntasalissa torstaisin klo 18.00-19.00,
ohjaajana Minna Lehtola. Kahvakuula järjestetään, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoittautuu mukaan. Ensimmäinen kerta on torstaina
7.9. ja viimeinen 16.11., yhteensä 11 kertaa.

Onnistumisen elämyksiä liikuntaleikkikoulussa
Liikuntaleikkikoulun tunneilla liikutaan monipuolisesti käyttäen apuna omaa kehoa, telineitä, välineitä ja palloa. Monipuolisen sisällön kautta lapsi saa hyvän pohjan lajitaitojen
oppimiseen. Liikuntaleikkikoulu ei ole mihinkään lajiin sidottu, eikä siellä harjoitella mihinkään tiettyyn lajiin. Liikuntaleikkikoulun
ohjaaja on koulutettu, mikä takaa laadun ja
turvallisuuden.

LENKKIKAVERIT
Kaipaatko itsellesi liikunnallista harrastusta?
Haluatko kokeilla erilaisia ulko- ja sisälajeja?
Haluatko liikkua mukavassa seurassa, jossa
iloiset ihmiset liikkuvat ja kohottavat kuntoa
tosissaan muttei todellakaan totisena? Lenkkikavereissa välillä tulee hiki ja välillä mennään vähän rauhallisemmin. Sinä voit itse
vaikuttaa toiminnan sisältöön. Tule ihmeessä
mukaan ja tuo myös kaverisi. Lenkkikavereiden ensimmäinen kokoontuminen on maanantaina 4.9.2018 klo 18.00 koulun pihalla
ja liikumme ulkona.
Tarkemmat kokoontumisten aiheet löydät
nettisivuilta.

Toiminta etenee suunnitelmallisten tuntiohjelmien mukaan. Tuntien sisältö on rakennettu lapsen liikunnallisen kehityksen pohjalta
yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
Lasten perusliikuntataidot kuntoon
Liikuntaleikkikoulun ehdoton valtti on lapsen
liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut
suunnitelmalliset tuntiohjelmat ja koulutettu
aikuinen ohjaaja. Liikuntaleikkikoulussa lapsi
oppii monipuolisesti liikunnan perustaidot
ennen kouluikää ja lajitaitojen harjoitteluun
siirtymistä.
Suosittu ja toivottu liikuntaleikkikoulu alkaa
jälleen kesätauon jälkeen!
Kokoontumispäivä on tiistai ja kokoontumispaikka on Rymättylän koulun liikuntasali:
 klo 17.15-18.00 3-4-vuotiaat
 klo 18.00-18.45 5-6-vuotiaat

JUOKSUKOULU
Juokseminen kannattaa!
Juokseminen on helppo, halpa ja suosittu
tapa harrastaa liikuntaaTule juoksemaan mukavassa seurassa. Juoksukoulu kokoontuu
keskiviikkoisin klo 18.00 yhteiselle lenkille
Rymättylässä tai lähiympäristössä. Sinun ei
tarvitse vielä olla juoksukunnossa, koulussamme on ryhmät kävelijöille, hölkkääjille ja
juoksijoille! Pikku hiljaa kunto kohoaa ja juokseminen rupeaa sujumaan. Teemme yleensä
noin tunnin lenkin, joka voi sisältää intervalleja, lihaskuntoa ja liikkuvuutta. Lisäksi voimme
pitää salitunteja yhteisesti sovituista aiheista.
Ilmoittautumisen yhteydessä laita viestiä, mitä
erityisesti haluisit juoksukoulussa oppia!
Ensimmäinen kerta on keskiviikkona 6.9. ja
kokoontuminen Rymättylän koulun pihalla.
Tarkemmat tiedot löytyy nettisivuilta.

Liikuntaleikkikoulun kausi on 12.9.-12.12.
Toiminnassa on myös ulkokertoja, mutta ohjaaja ilmoittaa niistä tarkemmin.
Molempien ryhmien ohjaajana on Anniina
Hämäläinen ja apuohjaajana on Nana Söderholm. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta.
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IPANARIEHA
liikuntasalissa lauantaisin klo 14.00-15.30.
Ipanarieha on tarkoitettu pääasiallisesti alle
kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen,
lapsella tulee olla mukana aikuinen, joka huolehtii hänestä ipanariehassa. Ipanariehassa
voi pomppia isolla pomppupatjalla, temppuilla
ja leikkiä eri välineillä. Ipanariehaa järjestetään seuraavina päivinä:













SÄHLYT
Eskari-kakkosluokkalaisten sähly
liikuntasalissa maanantaisin klo 18.00- 19.00.
Ryhmä on tarkoitettu tytöille ja pojille. Sählyssä harjoitellaan, leikitään ja pelaillaan.
3-6-luokkalaisten sähly
liikuntasalissa torstaisin klo 19.00-20.00.
Ryhmä on tarkoitettu tytöille ja pojille. Ohjaajana Satu Laine.

la 16.9. klo 14.00-15.30
la 23.9. klo 14.00-15.30
la 30.9. klo 14.00-15.30
la 7.10. klo 14.00-15.30
la 14.10. klo 14.00-15.30
la 21.10. klo 14.00-15.30
la 28.10. klo 14.00-15.30
la 4.11. klo 14.00-15.30
la 11.11. klo 14.00-15.30
la 18.11. klo 14.00-15.30
la 2.12. klo 14.00-15.30
la 9.12. klo 14.00-15.30

Aikuisten sähly
liikuntasalissa maanantaisin klo 20.00-22.00.
Aikuisten sählyn yhdyshenkilönä on Esko
Kinttala, puh 050 5226448
JALKAPALLO
Vuosina 2010 ja 2011 syntyneiden tyttöjen ja
poikien jalkapallo liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 18.00-19.00. Sisäjalkapallon kausi on 27.9. – 15.11. ja sitten taas loppiaisen
jälkeen 2018 jalkapallo jatkuu. Ohjaajan Sebastian.

Eskari-kolmosluokkalaisten liikuntakerho
Eskari-kolmosluokkalaisten liikuntakerho järjestetään keskiviikkoisin klo 17.00-17.50
liikuntasalissa. Myös ulkokertoja on ohjelmassa. Lisäksi vahvistamme uintitaitoja ja
käymme syksyn aikana kolme kertaa Ulpukassa uimassa (opetusta ja vapaata aikaa).
Kerhossa kohennetaan perusliikuntataitoja
leikkien ja pelien avulla. Kerho on tarkoitettu
tytöille ja pojille. Liikuntakerhon ensimmäinen
kokoontuminen on ke 6.9. koulun pihalla.

LASTEN YLEISURHEILU- JA JUOKSUKOULU
Lasten yleisurheilu- ja juoksukoulu järjestetään, mikäli vähintään 10 lasta ilmoittautuu
mukaan (ilmoittautumiset 8.9. mennessä).
Koulu on tarkoitettu 1-4-luokkalaisille tytöille
ja pojille ja kokoontumispäivä on tiistai. Ulkokautena kokoonnutaan klo 18.00 ja salikautena klo 19.00- 20.00 liikuntasaliin. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta. Jos ilmoittautumisia tulee riittävästi, yleisurheilu- ja juoksukoulu alkaa tiistaina 12.9., ilmoittautuneille
lähetetään tietoa sähköpostilla.

Perheliikuntatunti
Perheliikuntatunti on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perheliikuntatunnin aikana lapsi liikkuu oman vanhempansa kanssa yhdessä. Syksyn aikana
luvassa on mm. farmers golfia, sählyä, temppuilua jne. Tarkemman ohjelman löydät nettisivuilta. Voit myös ilmoittautumisen yhteydessä toivoa, millaisia liikuntajuttuja haluaisit
perheliikuntatuntien aikana tehdä.
Perheliikunnan ensimmäinen kokoontuminen
on sunnuntaina 3.9. klo 17.00 Rymättylän
koulun pihalla. Toiminta jatkuu aina sunnuntaisin 10.12. saakka. Perheliikunta järjestetään, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 10
lasta ja aikuista ja salitunnit ovat liikuntasalissa sunnuntaisin klo 17.00-18.00.
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RYMÄTTYLÄ-SEURA RY

Perhepingistä Rymättylän koululla pe
29.9.2017 alkaen

Museotoimikunta
Kotiseutumuseo on sulkenut ovensa talven
ajaksi. Museotoimikunta kiittää kaikkia museolla vierailleita kiinnostuksesta.

Perjantaisin klo. 18.00 - 19.00 1-5 luokkalaiset (1-2aikuista ja 1-2 lasta/perhe) max. 5
perhettä
klo. 19.00 - 20.00 4-9 luokkalaiset (12aikuista ja 1-2 lasta/perhe) max. 5 perhettä

Karhuvuoren torni
Pienen saaristoreitin varrella oleva
Aaslan Karhuvuoren torni on suosittu
retkikohde. 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.
Neulojat
Neulonnan ystävät aloittavat syyskauden
maanantaina 11. 9. kello 19 Aahollissa.
Tiedustelut KTO Christina Laine
050 5866486
Aahollissa esillä
*Syksyn näyttelynä esitellään Aahollissa
talon omaa kokoelmaa. Esille asetetaan
mm Emil ja Margit Rautalan, Unto Kaipaisen,
Aarre U Heinosen, Jouni Bouchtin, Manno
Kalliomäen, Harro Koskisen, Teppo Terän
ja Maria Liitolan töitä.
*Laivoja-näyttelyyn lainatut maalaukset on
palautettu. Kiitämme yhteistyöstä!
Isännän huoneessa on edelleen esillä
aineistoa Hannes Kosken matkasta maailman
ympäri sekä henkilökuva taiteilija Björn
Landströmistä (1917 – 2017).
*Myös presidenttien kuvagalleria on edelleen
esillä Aahollin yläaulassa.
Syksyn yhdistyspalaveri
Paikallisten yhdistysten kalenteripalaveri
pidetään tiistaina 19.syyskuuta kello
18.30 Aahollissa.
Veteraanijärjestö 60v
Suomen sotaveteraaniliiton perustamisesta
on 60v. perjantaina 29.9.2017. Päivän
kunniaksi suoritetaan sankarihaudoilla
seppeleenlasku kello 11.
Taaleri & Mitali
Ennakkotieto.
Historiailta Aahollissa to 12.10. klo 18.
Vanhat valokuvat
Aahollin kokoelmiin kootaan jatkuvasti
vanhoja valokuvia elämänmenosta
Rymättylässä tai rymättyläläisistä
maailmalla.

Ohjaaja Tero Penttilä puh. 0445369502, Elias
Sibelius puh. 0500225726 klo.18.00 - 20.00
tiedustelut
Ilmoittautuminen www.soihtu.sporttisaitti.com
Hinta syyskausi 30 €/perhe + seuran jäsenmaksu

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT
Uusi partiosyksy on alkanut. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki vähintään 7 vuotta tänä vuonna täyttävät. Yläikärajaa ei ole,
myös aikuisille on tarjolla tekemistä perinteisen johtamisen lisäksi. Jos kiinnostuit, ota
yhteyttä marjo.hasa@gmail.com.
Ryhmien kokoontumisajat syksyllä 2017
Sudenpennut (2009-2010 syntyneet) maanantaisin klo 18.00-19.15
Seikkailijat (2006-2008 syntyneet) keskiviikkoisin klo 18.00-19.30
Nuoremmat tarpojat (2005 syntyneet) tiistaisin klo 18.00-19.15
Vanhemmat tarpojat (2003-2004 syntyneet)
eivät kokoonnu säännöllisesti, mutta kokouksia on muutaman kerran kuukaudessa erikseen sovittuina aikoina.
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Lainaa albumisi käyttöömme.

Lähtö Röölästä klo 9.00 Päivölän bussilla 15€
edestakaisin. Hintaan kuuluu
myös kahvi ja leipä. 20 mahtuu mukaan! Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.

Syksyn yhdistyspalaveri
Yhdistysten sihteerit!
Huomioikaa tulevan syksyn yhteisen
palaverin ajankohta tiistai 19.syyskuuta
kello 18.30 Aahollissa.

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

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.

ELÄKELIITTO
RYMÄTTYLÄN YHDISTYS RY

Tule mukaan Rymättylä-seuran toimintaan!

Maanantaikerho 18.09. seurakuntakodissa.

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.

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11.
Rinki 1: 14.09., 12.10., 09.11., 12.12.
Rinki 2: 28.09., 16.10., 23.11., 14.12.
Äijäkerho Katavakodin ruokasalissa
keskiviikkoisin klo 13. 13.09., 11.10., 08.11.,
13.12.

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY

Akkojen käsityökerho alkaa 11.09. jatkuen
parittomen viikon maanantaisin klo 17 – 19
Katavakodin askartelutilassa.
RYMEL- kuoro kokoontuu harjoituksiin joka
toinen torstai klo 15 – 17 alkaen 07.09.
Joulujuhla 22.11. VPK- talolla.
5.9. klo 18.00 Kylähuoneella
Valtakunnallinen Yrittäjäpäivä.
Mm. Juhani Salovaara kuohuviinitehtaalta
tulee kertomaan uuden yrittäjän näkökulmasta.
14.9 klo 18.00. Kylähuoneella
Sami Heinonen Varsinais-Suomen liitosta kertoo mitä saaristoon kuuluu
ja miten Röölä on mukana.
RUOKAPIIRI
Tilaus 26.09 mennessä ja 04.10. toimitus
Kylähuoneelle.

Matkavastaava tiedottaa:
Tallinnaan ja Tarttoon 27. – 29.09.
Tiedoksi lähtijöille: Matkaan lähdetään
Röölästä klo 5:15 ajetaan Piimätien kautta
kirkolle, josta lähdetään klo 5:30.
Menomatkalla poiketaan kahville. Laiva
lähtee Helsingistä klo 10:30.
Muista voimassaoleva passi tai kuvallinen
henkilökortti ja matkavakuutus.
Bussi mukana koko matkan ajan.
Kansipaikat meno/paluu Tallink Siljan
Megastar- laivalla. Menomatkalla aamiainen
laivalla. Yöpyminen Viru- hotellissa
kahdenhengen huoneissa. Hotellissa
aamiaiset sekä 28.9. illallinen noutopöydästä.

HUOM! 17.10 Matka Turkuun!
Tutustuminen Turun kansallisarkistoon ja
Siirtolaisinstituuttiin.
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Kuljetukset Tallinnassa vierailukohteisiin sekä
päiväretki Tarttoon, jossa kiertoajelu sekä
kevyt lounas

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

Kansantanssiesitys Turun konserttitalolla ke
18.10. klo 19:30.
Venäjän tunnetuin kansantanssiryhmä
GZHEL esiintyy, ryhmässä 50 tanssijaa.
Esityksen hintaan, 38 euroa, sisältyy kuljetus
sekä liput esitykseen. Ilmoittautumiset sekä
maksut yhdistyksen matkatilille 15.09.
mennessä.
Ennakkotieto: Elämyksien Eura to 16.11.
Retken kohokohtana on upea valonäytelmä.
Tutustutaan Suontaustan museoon, jossa
ruokailemme. Vierailemme myös Hamm’in
talossa. Käymme ostoksilla Kivikylän
kotipalvaamossa, Eskimon tehtaanmyymälässä ja Pyörnin kahvilassa. Matkan hinta ja
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

RYMÄTTYLÄN MLL
Alle kouluikäisten lasten kerhot aloittavat toimintansa torstaina 24.8 Rymättylän seurakuntatalolla. Kerhopäivät ovat maanantaisin
ja torstaisin klo 9.30-12.00. Kerhossa on vapaita paikkoja toimintaa ja leikkiseuraa kaipaaville lapsille. Lisätiedot Susanne Nummelin p: 0405956747 tai susanne.nummelin@pp.inet.fi

Matkoille ilmoittautumiset Keijolle puh. 040
5064 097.
Vanhusneuvosto
Ikääntyminen arvoonsa messut Naantalin
urheilutalolla 05.10.
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin nettisivuilta, vanhusneuvosto.

SPR Rymättylän osasto

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 10 euroa.
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh. 041
5468 246, s-posti:
marjavehmanen@gmail.com

Nälkäpäiväkeräys jälleen 15.–16.9.2017
/Sale Rymättylä
Käsityökerho kokoontuu Katavakodin kerhotilassa tiistaina 12.9. klo 18.00 ja tästä eteenpäin parittomien viikkojen tiistaina.
Sääntömääräinen syyskokous 26.10. klo
19.00 Aahollissa

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

lisätietoja: riitta.kemppe@gmail.com

Rymättylä pienkiinteistöyhdistys ry
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
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TAPAHTUMIA
YHDESSÄ AASLALLA 9.9.2017 TAPAHTUMA

MERIMASKUN 0MAKOTIYHDISTYS RY

Suomen lippu kulkee pyöräviestillä Aaslalle.
Mukaan voi Liittyä Poikon vanha kauppa
11.45 , Kirkonkylä 12.15 lossiranta 13.00 ja
tällä lossilla yli.
YHTEISKULJETUS Poikosta (ruokatuvan
takaa pysäkiltä) klo 12.10 ja kirkonkylältä
kirkon paikoitusalueelta 12.20.
Aaslan ylikylässä
klo 13-14 tarjolla papusoppaa
klo 14.00 yhteistä ohjelmaa: piirileikkiä, kisailua, visailua, kädentaitoja, musiikkia, kahvibuffetti, hauskaa yhdessäoloa kaikenikäisille.
PALUUKULJETUS n. klo 16.00
Järjestäjinä Rymättyläläisiä yhdistyksiä yhdessä Rymättylän seurakunnan kanssa
LISÄTIETOJA: Maija Vuorenala p.
0505501455 tai Hannele Keskitalo p.
0401308384

Järjestää teatterimatkan yhteistyössä
Rymättylän ja Naantalin yhdistyksien kanssa
Lauantaina 11.11.2017 päivänäytös klo
13.00
Tervetuloa teatterimatkalle Uudenkaupungin
teatteriin!
Teatteriesitys koko kansan rakastamasta
Mielensäpahoittajasta
”ILOISIA AIKOJAMIELENSÄPAHOITTAJA”
Itse tehty, on aina paras, niin talo, sarkahousut kuin arkkukin. Mielensäpahoittaja päättää
rakentaa itselleen arkun ja parasta on tehdä
myös muistokirjoitus sillä: ”Enemmän luotan
omiin sanoihin kuin runoilijan värssyyn.”
Iloisia aikoja on hersyvän huumorin lisäksi
koskettava tarina yksinjäämisestä, läheistä
huolehtimisesta ja ihmisen oikeudesta päättää omasta elämästään.
*********************************************
Teatteriesityksen jälkeen nautimme buffetpöydän antimista.
Matkan hinta: 50 € (yhdistyksen jäsenet 35
€) myös Naantalin omakotiyhdistyksen ja
Rymättylän pienkiinteistöyhdistyksen jäsenet. (Sisältää teatterilipun, buffetruokailun
ja matkan.)
Kuljetus: Rymättylä Salen edestä) klo 11.00,
Merimasku (Osuuspankkin piha) klo 11.15,
Naantali linja-auto asema klo 11.30. Paluu
välittömästi ruokailun jälkeen.
Ilmoittautumiset: 15.10 mennessä Anja Virtanen 0440150255. anja.virtanen15@gmail.com
Maksu: Merimaskun Omakotiyhdistyksen
tilille no FI45 5265 1840 0112 48

TURUN YLIOPISTON KUORON KONSERTTI
Rymättylän kirkossa sunnuntaina 17.9. klo
14.00. Suomalaisia klassikoita. Vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10

omakotiliitto.fi/merimasku
www.uudenkaupunginteatteri.fi
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Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna
2017 - 2018

Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä.

Syyslukukausi ti 15.8. - pe 22.12.2017 (91
työpäivää)

SAARISTOTIEDOTTEEN
Lokakuun 2017 tiedotteen materiaali viimeistään 15.9.2017 Anna Kortelaiselle
Rymättylän palvelupisteeseen tai mieluiten
sähköpostiin
palvelupiste.rymattyla@naantali.fi

syysloma to 19.10 - pe 20.10.2017
Kevätlukukausi ma 8.1. - la 2.6.2018 (97 työpäivää)
talviloma ma 19.2. - su 25.2.2018

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

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA
PALVELUPISTEEN YHTEYSTIEDOT
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
Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin

Palvelupiste:
Puh. 02 434 5510
rymattyla.palvelupiste@naantali.fi
Molempien osoite:
Metsätie 1, 21140 Rymättylä
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:
Nro

Aineistopäivä

4/17

27.10.

Ilmestyy
viikolla
47
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