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MAALISKUU 2020 

 

SIVISTYSPALVELUT 

 
RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA PALVELU-
PISTEEN AUKIOLOAIKA ja YHTEYSTIEDOT 
ma ja to 13 -19,  
ti, ke ja pe 9 -15 
Puh. 02 434 5521 kirjas-
to.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 

Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän lähikirjastossa  
maanantaisin klo 19.00 seuraavina  
päivinä: 9.3.,6.4., ja 11.5.2020. 
Vetäjänä: Soili Nurmi 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
SAARISTO LIIKKUU 
Saaristo liikkuu (entinen saaristomarssi) järjes-
tettiin 18.-26.1.2020 saariston alueella. 
Tulokset: 
 

1. Taivassalo 2.14 km/asukas 

2. Kustavi 1,92 km/asukas 

3. Kemiönsaari 1,05 km/asukas 

4. Parainen 0,47 km/asukas 

5. Naantalin saaristo-osat             0,42 

km/asukas 

6. Masku 0,32 km/asukas 

Kaikkien suorituksia tehneiden kesken arvottiin 

seuraavat palkinnot, jotka ovat noudettavissa 

siitä palvelupisteestä, mikä on mainittu nimen 

jälkeen: 

Pipo Helena Honkaranta (Merimas-

ku) 

Pipo Eija Ekebom (Merimasku) 

Pipo Eeva-Maria Söderholm (Velkua) 

Pipo Pertti Aho (Rymättylä) 

Pipo Helli Saarinen (Rymättylä) 

Pipo Minna Putus (Rymättylä) 

 
TULOSSA! HYVINVOINTIA LUONNOSTA- 
PATIKOINTIRETKI KUHANKUONOLLE. 
Päiväretki Kuhankuonon retkeilyreitistölle la 
25.4. Lähtö Naantalista klo 9.00, retken kesto 
n. 8h. 
Noin 9 km kävelyreitti, jonka varrella pysähdy-
tään huoltamaan kehoa metsäjoogan merkeis-
sä sekä lounas- ja kahvitauoille. Retkelle on 
yhteiskuljetus, mukaan mahtuu 17 yli 15v. 
osallistujaa. 
Tarkemmat tiedot retkestä, ilmoittautuminen ja 
hinnat kaupungin verkkosivuilla sekä huhti-
kuun tiedotteessa. 
 
LUUTAPALLOTURNAUS YHTEISVASTUUN 
HYVÄKSI 
Mukana oli tänä vuonna seitsemän joukkuetta 
ja turnaus pelattiin Rymättylän lähiliikuntapai-
kan monitoimikentällä. Yleisöäkin oli saapunut 
runsaasti paikalle kannattamaan omaa jouk-
kuetta ja nauttimaan kioskin antimista. 
Luutapalloturnaukselle kerättiin tänä vuonna 
227euroa. Kaunis kiitos kaikille pelaajille, huol-
tajille ja kannustajille! 
Hyvässä hengessä pelatun turnauksen voitta-
jaksi itsensä luutaili Mamman Mussukat -
joukkue, joka sai kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. 
Tulokset: 

1. Mamman Mussukat 

2. Poikon Pojat 

3. Rippikoululaiset 1 

4. TSKU 

5. Mummola 

6. Kuralan karvakorvat 

7. Rippikoululaiset 2 

 
KUNTOLAATIKKOARVONTA 
Kaikkien kuntolaatikkovihkoihin merkintöjä 
tehneiden kesken arvottiin seuraavat palkin-
not: 
Anita Mäkilä  vaaleanpunainen SOC muovinen 
juomapullo 
Maiju Pietilä vaaleanpunainen SOC muovinen 
juomapullo  
Markku Heinonen, liikkuva naantali pipo 
Leena Costiander, tuubihuivi + spiraaliheijastin 
Simo Häyhö, sukat 
Voitot voi noutaa palvelupisteestä. 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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LAPSET JA NUORET 
 
Liikunta- harrastekerhot toimivat kouluilla. 

Lisätiedot liikuvanaantali.fi 
 
Tiedekerho 4.-6.-luokkalaisille Karvetin koulul-
la keskiviikkoisin 4.3.-8.4. klo 17-18.  Tule 
mukaan tutustumaan tieteen ihmeelliseen 
maailmaan. Kerhossa aiheina ovat mm. ava-
ruus, värikäs kemia ja erilaiset eliöt.  Kerho 
toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen 
LUMA-keskuksen kanssa. Hinta 25€. Ilmoittau-
tuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Ponipäivät Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 28.3. ja 18.4.2020 kello 
10-17. Hinta 35 €/päivä  (sisältää toiminnat, 
lounaan ja välipalan). Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen verkkokauppa.naantali.fi  
 
TikTok-dance yläkoululaisille keskiviikkoisin 
klo 14.15-15 Maijamäen liikuntahallissa ja 
alakoululaisille tiistaisin klo 17.15-18 Kesti-
Maariassa. Hinta 25 €. Ilmoittautuminen 
lsnaantali.fi tai sähköpostilla liina@lsnaantali.fi 
 
Tanssitunnit alakouluikäisille Rymättylän 
koululla tiistaisin klo 13.30-14.15. Hinta 25€. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kepparikerho torstaisin klo 17.15-18 Rymätty-
län koulun liikuntasalissa 27.2.-16.4. Keppari-
kerhossa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia 
este- ja hyppyratoja. Ota oma keppihevonen 
mukaan ja tule liikkumaan. Kerhon hinta on 10 
€ ja ohjaajana toimii Tia-Maria Lineri. Ilmoittau-
tuminen verkkokauppa.naantali.fi  
 
Nuorten kuukausiturnaukset keväällä 2020 
Voit osallistua yhteen tai useampaan turnauk-
seen kevään aikana. Kustakin turnauksesta 
palkitaan voittaja/sarja sekä tämän lisäksi pal-
kitaan kaikkein parhaiten turnaussarjassa an-
sioitunut, fair play -pelaajat ja aktiivisimmin 
osallistunut peluri. 
Sarjat: junioreiden sarja alakouluikäisille ja 
nuorten sarja yläkouluikäisille. 
Turnausohjelmat: 
Maaliskuu: vr-lasiturnaus Monitoimitalolla (Ri-
pikatu) maanantaisin 9., 16. ja 23.3. klo 14–
16.30 välillä. Huhtikuu: Wii-turnaus Monitoimi-
talolla maanantaisin 20. ja 27.4. klo 14–16.30 
välillä. 
Toukokuussa pöytätennis, kesäkuussa sup-
lautailu ja heinäkuussa frisbeegolf (lisätiedot 
huhtikuun aikana liikkuvanaantali.fi ja naanta-
li.fi/nuoret 
 
 
 

Harrastepalloilu 3.-6.luokkalaisille  
Tiistaisin 4.2.-28.4. klo 15-16 Suopellon koulun 
liikuntasali Rimpikuja 4, Naantali. Huom! Kulku 
Suopellon koulun takapihalta. Harrastepalloilu 
on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia esi-
merkiksi keskittymisen kanssa tai aistiherk-
kyyksiä, jonka vuoksi isommassa ryhmässä 
harrastaminen voi tuottaa haasteita. Pelataan 
erilaisia pallopelejä, kaikki pääsevät pelaa-
maan! Ryhmä on maksuton. Ilmoittautumi-
nen liikkuvanaantali.fi. Lisätietoja heidisu-
sanna.suominen@naantali.fi 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa) 
Aika: lauantaisin 14.3.-11.4.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60€ sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi  
lapsille ja nuorille (5 kertaa) 
Aika: lauantaisin 18.4.-16.5.2020 klo 13.15-
14.00 
Hinta: 60€ sisältää ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet. 
 
Ratsastukset toteutetaan Metsälehdon tilalla 
Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, Mynämäki. 
Kursseille mahtuu max. 3 ratsastajaa. Oma 
avustaja mukana tai kysy avustajan mahdolli-
suutta suoraan tallilta Tiina Gustafsson tii-
nachoko@gmail.com, 044 996 2535. Lisätieto-
ja toiminnasta yhteyden otot soveltavan liikun-
nan ohjaajaan/040 6837454. 
 
Erityislapsille perheineen soveltavan ”Me-
noa muksuille” –tapahtuma  

Aika: sunnuntaina 29.3.2020 klo 15.00–16.30 
Paikka: Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2, Naantali) 
Oma aikuinen avustajana mukana. Tapahtu-
massa omatoimista, hauskaa ja liikunnallista 
eri aisteja aktivoivaa tekemistä muun muassa 
temppurata ja pelejä. Toiminta on valvottua, 
mutta ei ohjattua. Tapahtuma on maksuton, 
eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Järjestäjänä Naantalin kaupungin liikuntapal-
velut, Liikuntaseura Naantali (LiiNa) ja Raision 
kaupungin liikuntapalvelut. Lisätietoja: sovelta-
van liikunnan ohjaajalta heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454 
 
KEVÄÄN MAKSUTTOMAT UIMAKULJE-
TUKSET 
Kevät kauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 13.1.–
25.5.2020 välisenä aikana 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan linja-
autopysäkki 
• klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka 
• klo 17.25 linja-autoasemalta suoraan Ulpuk-
kaan 
• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka sa-
maa reittiä 
Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Liikennöitsijänä on Taivassalon Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. Alle 12-v. lapset 
vain huoltajan seurassa. 
 
Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2020 seu-
raavat alennukset naantalilaisille 

• Sauna- ja allasosaston käyttö -40 % 
hinnasta. Alennus on voimassa kaikki-
na 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. 

AIKUISTEN TOIMINNAT KEVÄT 2020 
REMONTTIREISKAT 
Remonttireiskat kokoontuvat Rymättylän kou-
lun liikuntasalissa 

• tiistaisin klo 19.00-20.00 

• perjantaisin klo 13.30-14.30 

Tunneilla liikutaan ryhmän toiveiden mukaises-
ti. 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille miehil-
le, jotka haluavat liikkua porukassa. 
Tavoitteena on kehittää omaa kestävyyskun-
toa, lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Pyrimme monipuolisuuteen ja osallistujilla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista liikun-
taa kunakin kerralla teemme. Luvassa on 
mahdollisesti sulkapalloa, kehonhuoltoa, ulkoi-
lua ja mitä kaikkea keksimme omia rajoja 
kuunnellen.  
Jos innostuit ja haluat tulla mukaan toimintaan, 
laita sähköpostia mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii liikun-
taneuvojaharjoittelija Enni. 
REMONTTIRAIJAT 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille naisille, 
jotka haluavat liikkua porukassa. 
Tavoitteena on kehittää omaa kestävyyskun-
toa, lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta. 
Pyrimme monipuolisuuteen ja osallistujilla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista liikun-
taa kunakin kerralla teemme. Luvassa on 
mahdollisesti sulkapalloa, kehonhuoltoa, ulkoi-

lua ja mitä kaikkea keksimme omia rajoja 
kuunnellen.  
Ryhmälle tehdään myös kehonkoostumusmit-
taus ja muita testejä, jos ryhmä niin haluaa. 
Remonttiraijat kokoontuvat maanantaisin Ry-
mättylän koulun liikuntasalissa klo 13.20-14.20 
Jos innostuit Remonttiraijojen toiminnasta, 
ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii liikun-
taneuvoja harjoittelija Enni. 
 
KUNTOSALIOHJAUSTA Rymättylän kuntosa-
lissa keskiviikkoisin klo 11- 12. 
Kuntosalitoiminnan ensimmäinen kerta on 
keskiviikkona 15.1.2020. 
Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
 
Kuntosaliohjaus on tarkoitettu kaikille kuntosa-
liharrastuksesta kiinnostuneille (voit olla aloit-
telija tai harrastaja) ja kuntosalilaitteiden opas-
tusta tarvitseville. Kaikenikäiset ja kuntoiset 
ovat tervetulleita mukaan. 
Ohjaus on maksutonta ja ohjaajana toimii lii-
kuntaneuvoja harjoittelija Enni. 
 
Päiväliikunta Suosittu päiväliikunnalla pirte-
äksi -ryhmä aloittaa viikolla 9! Toimintaa on 
torstaisin 27.2.–14.5. klo 11–12 Naantalin eri 
ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on tarkoitettu yli 
40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita tutustu-
maan eri lajeihin sekä pitävät ulkoilusta. Hinta 
20 €. Ilmoittautuminen verkkokaup-
pa.naantali.fi 
 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien ta-
voitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon 
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 
7.1.–29.4.2020 Kesti-Maarian liikuntatilassa. 
Toiminta järjestetään, mikäli osallistujia on 
vähintään 10 hlö/ryhmä. 
Tiistain ja keskiviikon tasapainoryhmät 
• tiistain tasapainoryhmä kello 
9.00–10.00 (ohjaus: liikuntapalvelut) 
• keskiviikon tasapainoryhmä 
kello 10.00–11.00 (ohjaus: liikuntapalvelut) 
• Keskiviikon VoiTas-ryhmä kello 
11.45–12.30 (ohjaus: Liikuntaseura Naantali 
ry) 
Kevätkauden hinta on Kesti-Maarian tasapai-
noryhmissä 30 €/ ryhmä (seniorikorttilla ei 
erillistä maksua, mutta ryhmään tulee ilmoit-
tautua).  Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuilla tai kaupungin palvelupisteeseen. 
 
 
 



 4 

Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
ikääntyville 
Merimaskun koulun liikuntasalissa keskiviik-
koisin 8.1. alkaen klo 15.00–16.00, ohjaus 
Eliisa Ansamaa. Toiminta on maksutonta, ei 
ilmoittautumisia. 
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun liikuntasa-
lissa 
Tuolijumppaa Rymättylän koulun liikuntasalis-
sa keskiviikkoisin 8.1.–13.5. klo 13.00–
13.45/14.00 Tuolijumppaan ovat tervetulleita 
niin naiset kuin miehetkin. Ohjaajina toimii 
Rymättylän vertaisliikuttajat sekä liikuntapalve-
luiden liikunnanohjaajat. Toiminta on maksu-
tonta, ei ilmoittautumisia. 
 
AIKUISTEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TOIMINNOT KEVÄT 2020  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, 
sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua 
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän 
liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 
 
Loppukevään ja kesän soveltavan liikunnan 
toiminnot päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuille.  
 
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit 
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 10.00–10.45 Kesti-
Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 15€ / 
henkilö. Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnille 
voi tulla pyörätuolin sekä oman avustajan 
kanssa.  
 
Soveltava palloilu eri-ikäisille kehitysvam-
maisille 
Maanantaisin 13.1.–27.4. klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. Rimpikuja 
4, Naantali). Sisäänkäynti Suopellon koulun 
takapihan ovesta. Hinta: 30€ / henkilö. Tarkoi-
tettu kehitysvammaiselle henkilölle, joka selvi-
ää tunnilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa. Mukana saa olla tarvittaes-
sa oma avustaja. Vastuuohjaajana jalkapallo-
valmentaja Telmo Manninen ja yleisavustajat. 
  
Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille (5 
kertaa) 
Lauantaisin 18.4.–16.5. klo 14.00–14.45 paik-
kana Metsälehdon tila, (os. Vuoristotie 7, 
23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta 100 € / 
henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja va-
rusteet. Ratsastajalla on oltava joko oma he-
vosiin tottunut avustaja mukana tai avustajaa 

voi tiedustella suoraan tallilta Tiina Gustafsson 
tiinachoko@gmail.com, 044 996 2535. 
 
Neuromoto-ryhmä  
Keskiviikkoisin 8.1.–29.4. klo 11.00–11.45 
Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). Hinta 
40€ / henkilö sisältäen jäsenmaksun. Varus-
teina pehmeät sisätossut, sisäliikuntavarusteet 
ja vesipullo. Vastuuohjaajana soveltavan lii-
kunnan ohjaaja Heidi Suominen. Ilmoittautu-
minen Liikuntaseura Naantalin verkkosivujen 
kautta www.lsnaantali.fi 
 
Avoimet ”soveltavan liikunnan treffit”  
Keskiviikkoisin11.3., 22.4. ja 3.6. klo 15.30–
16.30 Kesti-Maariassa kts. lisää helmikuun 
tiedote 
 
Seniorikortti 65+ kevät 2020 
Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kevätkauden 1.1.–
30.6.2020 seniorikortin saa hintaan 35 € (+ 
uusille käyttäjille 5 €:n aloitusmaksu). Kortti on 
henkilökohtainen eikä sitä pysty luovuttamaan 
toisen henkilön käyttöön.  
 
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

• Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut se-

niorikorttia, hae sitä täyttämällä hake-

mus Naantalin verkkosivuilla. Hake-

mus voidaan täyttää myös Naantalin 

kaupungin palvelupisteissä. 

• Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniori-

kortti, ota kortti mukaasi ja käy mak-

samassa sekä aktivoimassa korttisi 

palvelupisteessä. 

Huom! Kortin edut ovat käytettävissä kol-
men arkipäivän kuluttua maksun suoritta-
misesta. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi luovut-
taa toisen henkilön käyttöön. 
 
Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) 

• tiistain ryhmä klo 9.00–10.00 

• keskiviikon ryhmä klo 10.00–11.00 

Kevätkauden hinta 30 €. Seniorikorttilaisille 
maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ryh-
mään. Ilmoittaudu osoitteessa 
www.liikkuvaantali.fi 
 
Kuntosali (Maijamäki) 

• maanantaisin klo 11.30–12.30 (lukio-

laisia voi olla samaan aikaan) 

• keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 

(Huom! Kuntosali pois käytöstä remontin 
vuoksi 6.4 alkaen) 
 

http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
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Keilaus (Raision keilahalli) 
torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 
 
Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 
Uintikeskus Ulpukka on avoinna 26.6.2020 
saakka, sen jälkeen alkaa kesäseisokki. 
Ulpukka avoinna   ma, ti, to, pe klo 6–21 
                                 ke klo 11–21 
                                 la, su klo 11–18 
Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen har-
joittelu) kolme kertaa viikossa arkisin ennen 
klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 
 
Vesijumpat  
tiistaisin ja perjantaisin 7.1.–29.5. klo 7.00–
7.30 sekä keskiviikkoisin 8.1.–27.5. klo 14–
14.40 
vesiliikuntamaksu 3€, ei ilmoittautumista. 
 
Kuntosaliohjausta 8.1., 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. 
klo 11.00–14.00 
 
Kulttuuri- ja museopalvelut 
•Vapaa pääsy Naantalin museoon museon 
aukioloaikoina 
•Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun hin-
nasta. Tapahtuman ilmoituksissa seniorikortin 
kuva, alennus ovelta ostetuista lipuista. 
Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille 
ja valmentajille 
Naantalin kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, 
EM- tai MM-mitaleita vuonna 2019 voittaneet 
naantalilaiset urheilijat (nuoret, aikuiset, vete-
raanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) ja valmenta-
jat yhteiseen kahvitilaisuuteen torstaina 
11.6.2020 klo 18.00 Naantalin kaupungintalol-
le. 
Huomioitavaa on, että urheilijan tai valmenta-
jan ei tarvitse edustaa naantalilaista urheilu-
seuraa, riittää, että henkilö on naantalilainen 
(kotipaikka Naantali 1.1.2019 
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 
18.5.2020 mennessä osoitteessa liikkuva-
naantali.fi. Mahdolliset tiedustelut kahvitilai-
suudesta puh. 0400 638 398. 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan urheili-
jan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, laji, seu-
raa ja millaisesta saavutuksesta on kyse. Ter-
vetuloa! 
 
Tanssiva tori -tapahtuma keskiviikkona 
29.4.2020 klo 10.00–14.00 Naantalin torilla  
Tanssi kohottaa kuntoa, virkistää mieltä, vä-
hentää stressiä ja parantaa tasapainoa. Siksi 
kevään aikana Naantalissa tanssitaan! Juhlis-
tamme kansainvälistä tanssin päivää Naantalin 
torilla yhteisellä Tanssiva tori -tapahtumalla, 
jonka teemana on ”Tanssi kuuluu kaikille!” 
Luvassa on tanssiesityksiä, ohjattua tanssia, 
musiikkia ja iloista tanssifiilista. Haasta ystävä-

si, työkaverisi ja läheisesi mukaan tanssin 
pyörteisiin. Tapahtuma on kaikenikäisille. Lisä-
tietoja tulossa kevään aikana mm. liikkuva-
naantali.fi ja Liikkuva Naantali -Facebook si-
vuilta. 
 

TERVEYSPALVELUT 

Jalkahoitaja Katavakodilla ti 24.3. ja ke 25.3. 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors 050 3000 
903 

 

 
 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA SUNNUNTAISIN  
 
Sunnuntai 1.3. klo 10 Messu, saarna koulun-
johtaja Kalervo U. Kukkula, khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 8.3. klo 10 Messu khra Markku 
Ahlstrand ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 15.3. klo 10 Messu rovasti Irja 
Aro-Heinilä ja kanttori Eeva Paajanen. 
Sunnuntai 22.3. klo 11 Marian päivän per-
hemessu Petri Sirén ja Esa Vähämäki. Juma-
lanpalveluksen jälkeen lähetyslounas seura-
kuntakodilla. 
Sunnuntai 29.3. klo 10 Sanajumalanpalve-
lus Petri Sirén ja Esa Vähämäki. 
Huom! Kesäaika alkaa!! 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI ko-
koontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 13 
seurakuntakodissa. Maaliskuussa 4.3. Terve-
tuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO kokoontuu joka kuu-
kauden 2. tiistai seurakuntakodilla klo 13  
Maaliskuussa 10.3. klo 13. Kanttori laulattaa. 
Tervetuloa! 
 
KOKKIKERHO 
Seurakuntakodin keittiöllä maanantaisin klo 
17.00. yhteistyössä 4H;n kanssa.  
 
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 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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tai 14.30. Koottavien pienoismallien rakente-
lua, tarinoita ja yhdessä tekemistä, vetäjänä 
Esa Suhonen.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakun-
takodille, kerhohuoneeseen.  
Lisätietoja Hannele Keskitalo p. 040 130 8384. 
Tervetuloa kerhoon!  
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12. Tervetu-
loa kutomaan, ompelemaan peittoja ja vaihta-
maan kuulumisia! 
 
LAPSIKUORO 
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen torstai, 
seurakuntakodilla klo 17.30. – 18.15. Jos olet 
kiinnostunut laulamisesta ja musiikista, tule 
rohkeasti mukaan. Kuoron johtajana kanttori 
Esa Vähämäki. Tervetuloa!  
 
KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla 
klo 18.30. Tervetuloa! 
 
MUUTA 
Hengellisten laulujen ilta yhteisvastuun 
hyväksi Rymättylän kirkossa torstaina 12.3. 
klo 18.00, mukana Eeva Paajanen, saksofoni 
ja Hannu Ilola, säestys urut. Tilaisuuden jäl-
keen iltakahvit seurakuntakodilla. Tervetuloa! 

 
Kaikenikäisten naisten keskusteluilta maa-
nantaina 2.3. klo 19.00 Seurakuntakodilla. 
Tervetuloa! 
 
Matka yhteistyökumppanimme Raision 
Loimun peliin sunnuntaina 8.3 klo 17.00. 
Vapaalippu sisältäen pikku tarjoilun Kerttulan 
hallissa 30:lle ensimmäiselle. Bussikuljetus 
Seurakuntakodilta klo 16.00. Ilmoittautumiset 
Maija Puolakanaholle vain sähköpostilla  mai-
ja.puolakanaho@gmail.com tai tekstiviestillä 
044 3282028 tai Petri Sirénille pet-
ri.siren@evl.fi tai tekstiviestillä 040-1308381. 
 
YHTEISVASTUU 
Yhteisvastuukeräys on meneillään! 
Vuoden 2020 yhteisvastuukeräys tekee ennal-
taehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla 
vanhemmuutta Suomessa ja maailman kata-
strofialueilla. 
Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuu-
desta käytetään keräävän seurakunnan kautta 
paikallisiin hankkeisiin (20% Rymättylässä 
kerätyistä varoista jää seurakunnan diakonia-
työ käyttöön) 
Maksaessa pankkisiirtolomakkeella Rymätty-
län seurakunnan viitenumeroa käyttämällä 
varat ohjautuvat Rymättylän seurakunnan 
kautta (viitenumero 301767) 

Voit käyttää maksamiseen myös Mobile Pay 
maksamista (sen viitenumero 68124) 
Helpoin tapa osallistua on mennä seurakun-
nan kotisivulle ja klikata punaista yhteisvastuu-
logoa. Siitä aukeaa maksulomake mihin voit 
kirjata summan ja yhteystiedot.  
www.rymattylanseurakunta.fi 
Tilisiirtolomakkeita saa seurakuntavirastolta, 
seurakuntakodilta ja diakoniatyöryhmän jäse-
net toimittavat niitä myös postilaatikoihin. 
Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olet 
mukana tukemassa vanhemmuutta Suomessa 
ja apua tarvitsevissa maissa. LÄMMIN KIITOS 
AVUSTASI! 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
29.2. Nuottasilakkamarkkinat, Röölä 
21-22.3. Selviytymistaitopäivät tarpojille Meri-
karvialla 
7.4. klo 19 lippukunnan kevätkokous kololla. 
Kaikki jäsenet tervetuloa. Kahvitarjoilu 
17-19.4. lippukunnan kevätretki Majakalla, 
joka huipentuu sunnuntaina 19.4. yrjönpäivä-
juhlaan ennen kotiinlähtöä. 
3.5. partioparaati, Turku 
 
Märssyvahtien nettisivut: rmv.fi 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

 
Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja  
Satu Laine, puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
 
Toimintoihin ilmoittautuminen 
tapahtuu Soihdun kotisivujen kautta. Huo-
mioithan, että edellisen kauden maksut tulee 
olla maksettuina ennen kuin voit ilmoittautua 
uuden kauden toimintoihin.  Kausimaksut ovat 
Soihdulle tärkeitä, sillä niillä pystytään katta-
maan toiminnoista aiheutuneet kulut. 
 
Toimintojen maksut 
Toimintamaksuihin voit tutustua Soihdun koti-
sivuilla. 
 
Vakuutus 
Soihdun toiminnoissa lapset on vakuutettu, 
mutta aikuisilla tulee olla oma vakuutus. 
 
KEVÄTKOKOUS 
Rymättylän Soihdun kevätkokous pidetään 
Maija Vuorenalan talossa, osoite Uittotie 13, 
tiistaina 24.3.2020 klo 19.00. 

mailto:maija.puolakanaho@gmail.com
mailto:maija.puolakanaho@gmail.com
mailto:petri.siren@evl.fi
mailto:petri.siren@evl.fi
http://www.rymattylanseurakunta.fi/
http://rmv.fi/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! 
Johtokunta 
 
KEVÄÄLLÄ 2020 
 
AIKUISTEN LIIKUNTA 
KunnonTreeni 6.2.-23.4. 
naisille ja miehille torstaisin klo 19.00-20.00 
Rymättylän liikuntasalissa. 
KunnonTreenissä ei kiristellä hermoja eikä 
tehdä balleriinaliikkeitä vaan 
keskitytään kunnon kohottamiseen monipuoli-
sen ohjelman avulla. Tuntiteemat 
vaihtelevat oman kehon painolla tehtävillä 
liikkeillä kahvakuulaan ja isonpallon jumppaan.  
Voidaan välillä ottaa muutama tanssiaskelkin. 
Tule ihmeessä mukaan mukavaan ja rentoon 
seuraan! 
Tunteja ohjaavat rautaiset liikunnan ammatti-
laiset Heidi, Nea ja Hilla. 
Ilmoittaudu tämän linkin kautta, KunnonTreeni 
järjestetään, mikäli vähintään 12 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan 31.1.2020 mennessä. 
Osallistumismaksu 50€/kausi ja jäsenmaksu. 
 
Pilates 
jatkuu lauantaisin klo 12.00-13.00,   Ohjaajana 
Hanna Viljanmaa. Keväällä Pilates -ryhmä 
kokoontuu 13 kertaa, ensimmäinen kerta ke-
väällä 4.1.   
Pilatesta EI ole la 25.1., 15.2. ja 22.2.  Hinta 
kevätkaudelta 55€. 
 
Lenkkikaverit 
kokoontuu maanantaisin klo 18.00 yhteisen 
liikunnan pariin. Tule mukaan, jos sinua kiin-
nostaa mukava seura ja monipuolinen liikunta. 
Kevätkauden ensimmäinen kerta ma 13.1. klo 
18.00, jolloin ohjelmassa on kinkunsulatus-
jumppa liikuntasalissa. 
 
Yhteislenkit 
kävellen tai hölkäten keskiviikkoisin klo 19.00 
tai klo 19.15. Teemme noin tunnin pituisen 
lenkin porukalla. Tule mukaan, jos kaipaat 
kaveria ja hyvää seuraa. Ensimmäinen kerta 
keskiviikkona 8.1.2020 klo 19.00 ja lähtöpaik-
ka koulun piha. 
 
Sulkapalloa aikuisille 
Rymättylän Soihdun avoin sulkapallovuoro 
liikuntasalissa sunnuntaisin klo 18.00-19.00. 
Ensimmäinen kerta kevätkaudella su 12.1.   
Voit osallistua toimintaan maksamalla jäsen-
maksun ja toimintamaksun 10€.  Mahdolli-
suuksien mukaan järjestämme myös leikkimie-
lisen sulkapalloturnauksen. 
 
 
 

Sekasähly 
liikuntasalissa maanantaisin klo 20.00-22.00.  
Yhdyshenkilönä on Esko Kinttala, puh 050 
5226448. Toimintamaksu 10€ ja jäsenmaksu. 
 
Aikuisten kuntolentopallo 
liikuntasalissa tiistaisin klo 20.00-22.00.  Yh-
dyshenkilönä Oskari Laine, puh 050 3316162. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Kevätkokous 
Aahollissa 18.3. klo 18. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 
 
”Suloisessa Suomessamme” 
Karkauspäivänä la 29.2. klo 15 
laulamme yhteisesti karjalaisia 
lauluja ja kuulemme luentana 
säkeitä Kantelettaresta. 
Tervetuloa kahvittelemaan! 
Jaossa taas painettu lauluvihko. 
 
Ryijyt 
Aahollissa on nyt esillä kotimaisia 
ryijyjä palmusunnuntaihin 5.4. 
Esillä on tuttuja aiheita: Saaristo, 
Maakunta,  Tuulimylly,  Pirtin 
ikkuna, mutta myös  erikoisuuksia  
kuten Armas Veriön suunnittelema 
Seitsemän veljestä.  
Muita taiteilijanimiä: Eeva Lauste,  
Sylvi Lehmuskoski, Riitta Suomi,  
Kerttu Hämäläinen, Teppo Terä… 
Aiheeseen liittyen järjestetään 
Aahollissa yleisötilaisuus to 12 3. 
illalla klo 18.30. Tervetuloa! 
Ennakkotietona 
*Jatkona sarjaamme Rymättylän 
tunnettuja sukuja on tilaisuus  
tutustua Ajolaan ja Saarisalojen  
sukuun Aahollissa la 4.4.2010 klo 15. 
* Esko Sainion maalauksia esillä 
pitäjätalo Aahollissa  ma 6.4. –  
äitienpäivään 10.5. 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 
Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 
0102 27, voit maksutositteen esittämällä 
noutaa viirin palvelupisteestä. 
Tule mukaan Rymättylä-seuran toimintaan! 
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. 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
Rymättylä-seura löytyy myös facebookista 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS ry 

  
 
Yhdistyksen kevätkokous 16.03. klo 13 seu-
rakunta-kodissa, Lauri Laine kertoo J Saaren-
pään veistoksista. 
 
Kynkkät: 
12.03., 08.04. (ke), 14.05. ryhmä 1  
26.03., 23.04., 28.05.  ryhmä 2. 
 
Akkakerho kokoontuu parittomien viikkojen 
maanantaina klo 16 Katavakodin askartelu-
huoneessa 
 
Rymel- kuoron harjoitukset joka parillisen 
viikon torstai klo 15 Aahollissa, myös uudet 
laulajat tervetulleita! 
 
Äijäkerho 11.03. klo 13 Katavakodin ruoka-
lassa. Kaikki äijät taas joukolla mukaan. 
 
Matkavastaavan tiedotteita:Tukholma- ristei-
lyn aikataulu ilmoitetaan lähtijöille lähempänä 
ajankohtaa. 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin nettisi-
vuilta, vanhusneuvosto.Jäsensihteeri Marja 
Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: marjavehma-
nen@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 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 
21.3. lauantaina klo 14.00 Kotiseudun mer-
kityksellisyys elämässä. 
Lassi Saressalo fil. tri, dosentti, tietokirjailija, 
kriitikko; 
Milloin kotiseudusta tulee merkityksellinen ja 
mitä kotiseutu kertoo  
meistä ja me siitä? www.saressalo.fi          
24.3. klo 18.00 Maaliskuussa Röölän Kylä-
toimikunta ry:n kevätkokous Kylähuoneella 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 Tuulamaria 
roola@roola.fi 

LIONS CLUB RYMÄTTYLÄ-MERIMASKU ry                       

 

 
Nuottasilakkamarkkinat 2020 
La 29.2.2020 klo 10.00 -15.00 Nuottasilakka-
markkinat Röölän rannassa. 
Myyntipaikkojen varaukset puh. 040-5786 323/ 
Martti Jaanto. 
Hinta alkaen 20 € myyntipaikka, suuremmat 
myyntipaikat erillisen sopimuksen mukaan. 
Nyt mahdollisuus myös sisäpaikkoihin. 
Järj. Lions Club Rymättylä-Merimasku ry  
 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYHDIS-
TYS 

 
Rymättylän pienkiinteistöyhdistys ry:n KE-
VÄTKOKOUS TI 17.3.2020 klo 18 Aahollissa. 
Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille 
tulevat asiat. 
Tervetuloa!  Kahvitarjoilu 
Hallitus 
 
Omakotitalkkaritoiminta 
Omakotitalkkaritoiminnassa on keskeytys. 
Tiedotamme kun toiminta jatkuu. 
Lisätietoja: Pirkka Turkki 050 454 2245. 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

 
Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouksiin  
4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin oma 
tiedotuslehti, johon kootaan myös ajankohtai-
set tapahtumat. Verkkosivujen tapahtumaka-
lenteriin päivitetään lisäksi jatkuvasti tulevia 
tapahtumia: www.naantali.fi/tapahtumat 
 
Ilmestymisaikataulu: 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

2/20 2.4. 30.4. 

3/20 7.8. 3.9. 

4/20 30.10. 26.11. 

 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Huhtikuun tiedotteen materiaali viimeistään 
12.3.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.saressalo.fi/
mailto:roola@roola.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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