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HEINÄ-ELOKUU 2020 
 

 
 

TERVEYSPALVELUT 

Rymättylän terveysasema 

29.6.-26.7.2020 terveydenhoitajan ja lääkärin 
vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja torstai-
sin 

• terveydenhoitajan vastaanotto tiistaisin 
klo 10–11 ja torstaisin klo 9–10 ilman 
ajanvarausta, muina aikoina ajanva-
rauksella 

• Laboratorionäytteitä ei oteta 29.6.-
2.8.2020 Laboratorio palvelee Naanta-
lissa ajanvarauksella. 

• terveydenhoitajan puhelinaika ti ja to 
klo 12–13 p. 02 436 2790, muina ai-
koina Naantalin terveyskeskuksessa 
arkisin klo 11–12 p. 02 436 2665 

Naantalin terveyskeskus palvelee myös saaris-
ton asukkaita kesälomien aikana, juhannus-
aattona ja –päivänä 19.–20.6. terveyskeskus 
suljettuna, muutoin avoinna normaalisti. 

Diabetesvastaanotto suljettuna 29.6.–2.8., 
sulun aikana hoidetaan kiireelliset asiat, otat-
han yhteyttä Naantalin terveyskeskukseen 
arkisin klo 8–16.00, puh 02 436 2760 

• Rymättylän lastenneuvola suljettuna 
22.6.-2.8.2020, Naantalin lastenneu-
volan palvelut käytettävissä. 

Hammashoito 

Rymättylän hammashoitola suljettu heinä-
kuussa 6. - 31.7. 
Avoinna jälleen 3.8. alkaen. 
Naantalin hammashoitola auki koko kesän.  
Ajanvaraukset p. 02 4362602 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
Syyskauden harraste- ja liikuntatoiminta 
Lasten ja nuorten kerho- ja kurssi toiminta 
käynnistyy viikolla viikolla 37. Toiminnat päivit-
tyvät verkkosivuille osoitteeseen liikkuvanaan-
tali.fi. 
Aikuisten toiminta käynnistyy syyskuun tait-
teessa. Katso ryhmien tiedot ja aikataulut liik-
kuvanaantali.fi 
Vietä yö ulkona 
Suomen Latu haastaa viidennen kerran koko 
Suomen nukkumaan yönsä ulkona 29.8.2020. 
Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai 
vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia luon-
nosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta 
mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Yönsä voi 
viettää Metsähotellissa® , kansallispuistossa, 
retkeilyalueilla tai vaikka omalla takapihal-
la. #nukuyöulkona 
 
Naantalissa järjestetään mahdollisesti kolme 
eri paikkaa, missä voi viettää yön ulkona yh-
dessä muiden kanssa: 

• Rymättylässä Majakassa (yhdessä 

Rymättylän Soihdun kanssa) 

• Merimaskussa Apajalla (yhdessä Me-

rimaskun Ahdon kanssa) 

• ja mahdollisesti myös Velkualla (yh-

dessä Pro Sinervon ja saaristolaisyh-

distyksen kanssa) 

 
Seuraa kaupungin kotisivuja ja yhdistysten 
kotisivuja, sieltä saat tarkemmat ohjeet tapah-
tumasta. 
 
Tuolijumppa 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-14.00. 
Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja Riitta K sekä 
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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Ensimmäinen kerta 8.9.2020.  Ei tarvitse il-
moittautua, maksuton. 
 
Voimaa ja tasapainoa 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa. Ryh-
mässä tehdään tasapainoa ja voimaa vahvis-
tavia harjoituksia, ohjaajana fysioterapeutti 
Riina Nummelin. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. 
 
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi no-
peasti loppuneet Remonttiraijat ja Remontti-
reiskat yhdistyvät syksyllä ja toimintapäivä on 
perjantai klo 12.30-13.30 liikuntasalissa. Kau-
den aluksi ryhmälle tehdään kehonkoostu-
musmittaus, leposyketesti ja lihaskunto- ja 
liikkuvuustestit. Ohjelmassa on monipuolista 
jumppaa ryhmän toiveiden mukaisesti. Ilmoit-
tautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. 
 
Rymättylän kuntosali 
Ajankohtaista 
Rymättylän kuntosalin talvikortti (2019–2020) 
on käytössä myös kesällä 2020. Kesäaika on 
normaalisti 1.6.–31.8. Seuraavan kauden vuo-
rot tulee hakea normaalisti. 
Rymättylän kuntosali sijaitsee urheilukentän 
takana olevassa huoltorakennuksessa osoit-
teessa Urheilukentäntie. Kuntosalissa on pe-
rusvarustus. 
 
Talvikausi 
Kuntosalista voit varata oman vuoron ajalle klo 
7.00–22.00. Varaukset ja maksut hoituvat 
Rymättylän lähikirjastossa. Kuntosalia ei voi 
varata puhelimitse. 
Talvikausi 1.9.–31.5. 
Varaukset elokuun kolmannesta maanantaista 
(17.8.) lähtien Rymättylän lähikirjastosta. Kun-
tosalin kausimaksu maksetaan varauksen 
yhteydessä. 
Talvikauden kausimaksu on 61 euroa/tunti 
(yksi tunti/viikko/kausi). 
 
Liikuntapalveluilla liikettä ja iloa kesään youtu-
bessa 
Videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja hyvin-
vointiin kotona ja kotiympäristössä eri-ikäisille 
ja kuntoisille. Nuoret voivat kesällä ottaa mallia 
mm. parkourvideoista. Tutustu tarjontaan 
www.naantali.fi/liikuntavideot. Ota myös seu-
rantaan Liikkuva Naantali -Facebook -sivut. 

 
Soutuveneet ja sup-laudat lainattavissa 
Suotuveneitä ja sup-lautoja voi vuokrata Nun-
nalahden kioskilta kesäkuun alusta alkaen 
kioskin aukiolon puitteissa. Kioski on avoinna 
1.6.–16.8. arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin 
klo 10–18. Lue lisää liikkuvanaantali.fi > Toi-
mintaa ja tapahtumia > Lainattavat liikuntaväli-
neet. 
Sporttikärry kiertää Naantalissa liikuttamassa 
viikoilla 27 ja 28 
Liikunnanohjaajat kiertävät Sporttikärryn kans-
sa, johon on kerätty liikuntavälineitä kesä hei-
näkuun taitteessa. Pelaamaan voi tulla yksin 
tai perheen kanssa. Poikkeustilan vuoksi il-
moittautuminen alla olevan linkin kautta. Toi-
minta on maksutonta. Säävaraus: toimintaa ei 
järjestetä sateella.  
to 25.6. ja 2.7. Velkua Teersalon ranta klo 
11.30-14.00 
Ilmoittautumislinkki: 
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020 
Naantalin liikuntapalvelut/Anu Saarni 050 464 
9908 
Harrasteseikkailuleiri 
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja yhdis-
tysten kanssa toteutettava seikkailuntäyteinen 
päiväleiri ke-to 12.–13.8. klo 9–16 Maijamä-
en liikuntahallilla ja ympäristös-
sä (Venevalkamantie 2). Hinta 
40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja vakuutuksen. 
Leiri on esteetön ja osallistua voi myös lapset, 
joilla on erityistarpeita liikkumises-
sa esim. vamman, sairauden tai aistiherkkyyk-
sien vuoksi. Max 30 osallisistujaa. Ilmoittautu-
minen verkkokauppa.naantali.fi 
Sirkuspäivä 
Akrobatiaa, tasapainoilua rola bolalla, jonglee-
rausta huiveilla ja palloilla sekä temppuja dia-
boloilla Karvetin koulun liikuntasalis-
sa, Teräskatu 2, torstaina 6.8. klo 10-13. Sir-
kuspäivä on suunnattu 9-vuotiaille ja siitä 
ylöspäin. Ohjaajana on teatteri-ilmaisun ohjaa-
ja (AMK), sirkusohjaaja Tuuli Hokkanen. Hinta 
10 €. Maksimi osallistujamäärä on 10 henki-
löä. Omat eväät mukaan. Ilmoittautuminen 
sirkuspäivään verkkokaupassa.  
Motocross-kokeilua 
Motocross-kokeilut 7-12-vuotiaille 3.8., 4.8. ja 
5.8. klo 17.00-20.00 Lemussa. Osallistuja voi 
ilmoittautua vain yhteen kolmesta kokeiluker-
rasta! Kokoontuminen Lemun portilla (grilli-
kioski), Kustavintie 1167 klo 17.00, josta siir-
tyminen ajoradalle omilla kyydeillä. Kokeiluilta 
päättyy ajoradalla klo 20.00, josta poistutaan 
omilla kyydeillä. Yhden illan hinta 25€ (sis. 
pyörän, kypärän, ajo-opetuksen ja ratamak-
sun). Ohjauksesta vastaavat Turun Moottori-
kerho ry:n ohjaajat. Ilmoittautuminen verkko-
kauppa.naantali.fi 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
http://www.naantali.fi/liikuntavideot
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020


 3 

Kepparileiri 
Päiväleiri 7–10-vuotiaille ma-ti 10.–11.8. klo 9–
16. Leiri toteutetaan esteettömästi ja sinne voi 
osallistua myös lapset, joilla on erityistarpeita 
liikkumisessa. Oma henkilökohtainen avustaja 
saa olla maksutta mukana, jos on tarvetta. 
Hinta naantalilaisille 40 
€ ja ulkopaikkakuntalaisille 60 €. Leirit toteutu-
vat, mikäli osallistujia vähintään 10. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset Liikuntaseura Naanta-
li liina@lsnaantali.fi 

Monitaidepajat 
Soittoa, laulua, piirtämistä, teatteriharjoitteita ja 
tanssia 7–12-vuotiaiden monitaidepajoissa 
ma-ke 3.–5.8. klo 10–3.30 Naantalin opiston 
kuvataidekoulun tiloissa (Kalevanniemen kou-
lutalo, Opintie 2). Hinta 30 € sis. taidemateri-
aalit. Sään salliessa toimintaa myös ulkona. 
Omat eväät mu-
kaan. Ohjaajina musiikkipedagogi, MuM Erla P
ulli ja kuvataideopettaja, TaM Jenny Verta. 
Harrastetakuu tuettu kurs-
si! Lisätietoja Naantalin opistosta. 

Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden lop-
puun asti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 
ostaneet kortin ennen 13.3.2020.  

Seniorikortin etuudet syksy 2020 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden lop-
puun asti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 
ostaneet kortin ennen 13.3.2020. 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden kortti 
on voimassa 3.8.–31.12.2020 seniorikortin saa 
hintaan 35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n aloitus-
maksu). Syyskauden kortin voi lunastaa Naan-
talin kaupungin asiointipisteistä 1.7.2020 alka-
en. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty luo-
vuttamaan toisen henkilön käyttöön. Tarkem-
mat kortin aktivointiohjeet löydät tämän sivun 
lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) katso aikatau-
lut liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut liikku-
vanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) 

Torstaisin klo 13.00–14.00 (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 

• ke klo 11–21 

• la, su klo 11–18 

Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen harjoit-
telu) kolme kertaa viikossa arkisin ennen klo 
14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon mu-
seon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta os-
tetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden lop-
puun asti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 
ostaneet kortin ennen 13.3.2020. Näiden hen-
kilöiden ei tarvitse uudelleen aktivoida kortti-
aan syyskaudeksi. 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, jos 
sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin seniori-
korttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut kort-
tia, hae korttia täyttämällä seniorikorttihake-
mus. Asiakassuhteen ylläpitoa varten hakijasta 
kerätään muutamia perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: ota 
kortti mukaasi ja käy maksamassa se-
kä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin akti-
voiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen tapahtuu 
Naantalin kaupungin palvelupisteissä. Seniori-
kortti maksetaan ja lunastetaan Naantalin pal-
velupisteistä. Mikäli sinulla on jo seniorikortti 
syyskaudelta, ei sinun tarvitse maksaa 5 € 
hankintamaksua uudestaan eikä täyttää säh-
köistä seniorikorttihakemusta. HUOM! Kortin 
edut ovat käytettävissä kolmen arkipäivän 
kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. Latauk-

mailto:liina@lsnaantali.fi
mailto:liina@lsnaantali.fi
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177


 4 

sen yhteydessä seniorikortin haltijan henkilölli-
syys tarkistetaan Ulpukassa, joten henkilölli-
syystodistus tulee olla mukana ensimmäisellä 
kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat, muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai osta-
essasi lippua. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi luovut-
taa toisen henkilön käyttöön! 
 
Soveltava liikunta ja alustava lasten, nuorten 
ja aikuisten syksyn ohjelma 2020 
 
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 
joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan lii-
kuntaan, ja heidän liikunta vaatii soveltamista 
ja erityisosaamista. Oma henkilökohtainen 
avustaja saa olla mukana, jos on tarvetta. 
Avustajan ei tarvitse suorittaa maksua. Uusia 
toimintoja voi tulla myös kauden aikana. Seu-
raa ilmoittelua www.liikkuvanaantali.fi -> So-
veltava liikunta. 
 
Naantali on mukana myös pilotti kaupunkina 
Liikuntatieteellisen Seuran valtakunnallisessa 
soveltavan liikunnan kumppanuushankkeessa 
”Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan 
liikunnan kehityskumppanuutta” viiden muun 
kaupungin lisäksi. Hankkeessa vahvistetaan 
verkostoa muun muassa seura- ja järjes-
tösuuntaan soveltavan liikunnan toteuttami-
sessa ja edistämisessä niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisesti. Lisätietoja soveltavan liikun-
nan ohjaaja heidisusan-
na.suominen@naantali.fi tai liikkuvanaantali.fi. 

Ilmoittautuminen soveltavan liikunnan 

toimintoihin 
Ilmoittautuminen lasten, nuorten ja aikuisten 
soveltavan liikunnan syksyn toimintoihin Naan-
talin verkkokaupassa verkkokauppa.naantali.fi, 
ellei toiminnon perässä toisin mainita. Kurssi-
maksut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi 
siirtää toiselle henkilölle. Avustajatoiminta ja 
saattajakortti katso tiedot sivulta 
www.liikkuvanaantali.fi tai ole yhteydessä so-
veltavan liikunnan ohjaajaan.  
 
Taidekokemuksia erityislapsille (5-12 – 
vuotiaat) ja perheille -kurssi keskiviikkoi-
sin 2.9.-25.11. klo 17.30-18.30 Kalevanniemen 
koulu luokka A 114 (os. Opintie 2). Tervetuloa 
yhteiselle taidetunnille kokemaan taide-

elämyksiä yhdessä. Ilmoittautuminen 
www.naantali.fi/opisto. 
 
Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille tiis-
taisin syyskuusta alkaen klo 15-16 Suopellon 
koulun liikuntasali (os. Rimpikuja 4). Maksuton. 
 
Menoa muksuille -tapahtuma erityislapsille 
perheineen su 20.9.2020 klo 15-16.30 Tata-
misalissa. Maksuton ja avoin, ei ennakkoilmoit-
tautumista. 
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi lapsille 
ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 5.9.-
3.10.2020 klo 13.15-14.00 Metsälehdon tila 
(os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, Mynämä-
ki). Hinta: 60€ lapsi sisältäen ohjauksen, talut-
tajan ja varusteet. Kurssille mahtuu max. 3 
ratsastajaa. 
 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi lapsille 
ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 5.9.-
3.10.2020 klo 14.00-14.45 Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 23140 Hietamäki, Mynämä-
ki). Hinta: 60€ lapsi sisältäen ohjauksen, talut-
tajan ja varusteet. Kurssille mahtuu max. 3 
ratsastajaa. 
 
Erkkajooga® -kurssi kehitysvammaisille nuoril-
le ja aikuisille maanantaisin 31.8.2020 – 
23.11.2020 (ei viikolla 42) klo 18-
19 Kalevanniemen koulu (os. Opintie 2) 
luokka A114. Kurssimaksu 30 € henkilö. tunti 
yhdistää joogan liikeharjoittelua, läsnäolo- ja 
rentoutusharjoituksia, musiikkia ja vähän medi-
taatiotakin. Toiminta toteutuu, jos minimissään 
7 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.naantali.fi/opisto.  
 
Soveltavaa palloilua eri -ikäisille kehitys-
vammaisille maanantaisin syyskuusta alkaen 
klo 15.30–16.45 Suopellon koulun liikuntasali 
(os. Rimpikuja 4). Hinta 30€ / henkilö. 
 
Soveltava voimaa ja tasapainoa -
ryhmä tiistaisin syyskuusta alkaen klo 10-
10.45 Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). 
Hinta 15€ / henkilö. 
 
Neuromoto-ryhmä syyskuusta alkaen 
keskiviikkoisin klo 11-11.45 Kesti-Maariassa 
(os. Maariankatu 2). Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen Liikuntaseura Naantalin kautta 
www.lsnaantali.fi 
 
Soveltavat vesijumpat (12x) Aurinkosäätiön 
palvelutalon altaalla (os. Myllykiventie 5) syk-
syllä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 12.30-
13.00 mielenterveyskuntoutujille (Huom! Hinta 
30€ henkilö)  

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.naantali.fi/opisto
http://www.naantali.fi/opisto
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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sekä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 13-
13.45 ja klo 13.45-14.30 soveltava vesijumppa 
myös omaishoidon pareille ja torstaisin 10.9.-
26.11.2020 klo 19.15-20. Hinta 35€/ henkilö. 
Lisätiedot www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Kävelyfutis-kurssi torstaisin syyskuusta 
alkaen klo 15.30-16.25 Suopellon koulun lii-
kuntasali (os. Rimpikuja 4). Hinta 20€ / henki-
lö. 
 
Aikuisten soveltava ratsastus -kurssi 5 kertaa 
lauantaisiin 5.9.-3.10. klo 11.45-12.45 Metsä-
lehdon tilalla (os. Vuoristotie 7, 23140 Hieta-
mäki, Mynämäki). Hinta: 100€ henkilö sisältä-
en ohjauksen, taluttajan ja varusteet. Kurssille 
mahtuu max. 3 ratsastajaa. Oma avustaja 
tarvittaessa mukana. 
 
Avoimet soveltavan liikunnan 
treffit keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 3.9., 
21.10., 18.11. ja 9.12.2020 Kesti-Maarian sa-
lissa. Avoin ja maksuton.  
 
Muutoksista, uusista toiminnoista, ker-
hoista, leireistä ja muista yhteistyötoi-
minnoista lisätietoja liikkuvanaantali.fi. 
 

 

 

 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA: 
Heinäkuu 
Sunnuntai 5.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 
teol.yo Antti Hakanpää ja kanttori Aada Wir-
berg. 
Sunnuntai 12.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 
rovasti Pertti Ruotsalo ja kanttori Aada Wir-
berg. 
Sunnuntai 19.7. klo 11 Kansanlaulukirkko Aa-
hollin pihalla, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
Sunnuntai 26.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
 
Elokuu 
Sunnuntai 2.8. klo 10 Messu, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 9.8. klo 10 Messu, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 16.8. klo 10 Messu, pastori Heli 
Inkinen ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 23.8. klo 10 Messu, rovasti Pertti 
Ruotsalo ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 30.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus, 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
 

MUUTA:  
Rippikoulu Päiväleiri 29.7. – 31.7. Majakalla ja 
3.8. – 7.8. Rymättylän seurakuntakodilla. Kon-
firmaatiomessu siirtyy syksyyn, myöhemmin 
ilmoitettavaan ajankohtaan. 
 
Kirkko avoinna jumalanpalveluksen jälkeen klo 
13.00 asti. 
 
Yhteydet puhelimitse tai sähköpostitse: 
Virasto p. 040 130 8380 ajalla ti 9-12. ja ke 12-
15. 
Khra Petri Sirén p. 040 130 8381  
Khra lomalla ajalla 15.6. – 14.7.2020 sijainen 
khra Markku Ahlstrand p. 0401308391 ja ajalla 
10.8. – 25.8.2020 sijainen khra Jani Kairavuo 
p. 0401308310. 
Diakoni Hannele Keskitalo p.  040 130 8384 
Kanttori Esa Vähämäki p. 040 130 8383  
sähköpostiosoitteet; etunimi.sukunimi@evl.fi 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 
 
23-26.7. Samsaaren kesäleiri. Ilmoittautua 
ehtii 10.7. asti!! 
 Leirille pääsee max 50 osallistujaa. Ensim-
mäisen vuoden sudenpennut leireilevät pe-su 
ja vain huoltajan kanssa. Kaikilla muilla leiri 
kestää to-su. Valitettavasti tänä vuonna ei ole 
päiväleirimahdollisuutta eikä leirille voi ottaa 
muita perheenjäseniä. Ilmoittautumislinkki & 
tietoa erityisjärjestelyistä: kuksaan.fi/33872 
 
18.8. Märssyvahtien partiokauden avausilta-
nuotio klo 18 Majakalla. Kaikki uudet ja vanhat 
jäsenet tervetuloa! 
 
vko 35 syksyn viikottaiset koloillat alkavat 
 
Märssyvahtien kesän partiotoimintaa voi seu-
rata somessa: 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 
 
  Märssyvahdit kiittää kaikkia kuluneesta par-
tiokaudesta ja toivottaa aurinkoista kesää!   
 

LAITURITANSSIT PAKINAISISSA 
 
Pakinaisten laituri tapahtuma lauantaina 11. 7. 
2020 
Yhteysalus Isla lähtee perinteisesti Haapalasta 
klo 17.30 ja kiertää Pakinaisiin tullessaan reit-
tialueensa saaret. 
Tapahtuma alkaa klo 19. Paluu puolen yön 
maissa, vieden saariin takaisin tapahtumassa 
mukana olleet. 
Grilli on kuumana ja makkaraa saa omakus-
tannus hintaan. Kerrotaan kuulumiset, laule-
taan ja tanssitaan.  

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
http://kuksaan.fi/33872
http://kuksaan.fi/33872
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Musiikista vastaa Eero Laiho ja Aarhollarit, 
rentoa kesämeininkiä.  
Kuitenkin koska paha Korona tauti kuitenkin 
vielä jyllää on hyvä muistaa pitää pientä väliä 
naapurin kanssa kanssakäymiseen ! ??  
 
Tiedustelut: Eero Laiho  puh. 0400816543 
Tervetuloa. 
 

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. 
 
Seuraa Soihdun kotisivuja saadaksesi tar-
kemmat tiedot toiminnoista. Kaikki syksyn 
toiminnot päivitetään sinne 15.7.2020 men-
nessä. Toivomme, että koronatilanne sallii 
normaalin toiminnan aloittamisen. 
 
Toimintojen maksut 
Toimintamaksuihin voit tutustua Soihdun koti-
sivuilla. 
 
Vakuutus 
Soihdun toiminnoissa lapset on vakuutettu, 
mutta aikuisilla tulee olla oma vakuutus. 
 
SYKSY 
LAPSET 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun 
pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 
17.00-17.50.  Ensimmäinen kerta 2.9.2020 ja 
silloin olemme ulkona. Koska opetus- ja kult-
tuuriministeriön seuratuki on Rymättylän Soih-
dulle päättynyt, joudumme nostamaan liikunta-
kerhon maksua, koska haluamme sisällyttää 
edelleenkin pienen uimakoulun liikuntakerhon 
toimintaan (40€). 
 
Sählyt 
Sählyt alkavat jälleen syksyllä. 
 
 
Liikuntaleikkikoulu 
alkaa jälleen syyskuussa. 
 
KOKO PERHE 

Perhepäivä Velusissa 
Koko perheen päivä Velusissa Annika ja Mar-
ko Urpolahden maatilalla lauantaina 19.9. 
 
Ipanarieha 
Ipanarieha jatkuu jälleen syyskuussa, seuraa 
ilmoitteluta 
 
Perhepalloilu 
Perhepalloilu perjantaisin liikuntasalissa. Alkaa 
syyskuussa, seuraa ilmoittelua kotisivuilta. 
 
Vietä yö ulkona 
Tule viettämään mukavaa iltaa Majakkaan 
lauantaina 29.8., silloin on vietä yö ulkona -
tapahtuma. Majoitumme riippumatoissa tai 
omissa teltoissa. Lämmitämme illalla saunan, 
käymme uimassa ja kokeilemassa suplautoja. 
Pimeän tultua kömmimme makuupussiin kuun-
telemaan metsän ääniä. 
Seuraa nettisivuja, sinne tulee tarkemmat oh-
jeet ja ilmoittautuminen. 
 
AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Lenkkikaverit aloittaa syyskauden maanantai-
na 24.8.2020 yhteisellä pyöräretkellä. Lähtö 
koulun pihalta klo 18.00 
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko, 
lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 
18.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan. 
 
Pilates 
Hanna Viljanmaan ohjaama pilates jatkuu 
jälleen syksyllä. Lisätiedot kotisivuilla. 
 
Soihdun kirkkopyhä 
Soihdun kirkkopyhää vietetään jälleen  syys-
kuussa. 
 
Soihdun sulkapallovuoro 
sunnuntaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Peruutetut / siirretyt 
Koronaepidemian vuoksi  
jouduttiin peruuttamaan Aahollin  
tapahtumista sekä Ajola-ilta että 
Esko Sainion maalausten näyttely. 
Näille tilaisuuksille järjestetään 
uusi aika. Sainion työt ripustetaan 
syyskuun 6. päivänä ja siihen  
liittyvä tapaaminen on ke 16.9.  
Ajolan suvun esittely on Aleksis 
Kiven päivänä 10.10. klo 14. 
Valitettavaa oli myös suositun 
ryijynäyttelyn jääminen suunniteltua  

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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lyhyemmäksi. Kiitämme aarteitaan 
lainanneita sekä Unto Tuomista ja 
Marja Salosta ryijylahjoituksista. 
Yhteislaulut 
Jo yhdeksännen kerran lauletaan 
Aahollin pihapuistossa yhteislauluja. 
Nyt raikuvat ”Malmsten”- sävelet 
su 5.7. klo 13. Painettu lauluvihko 
odottaa jo Aahollin ystäviä. Tutut 
esilaulajat Tuulikki, Maija, Kaj, Kari 
ja Seppo sekä säestäjänä Taina. 
Tervetuloa ! 
jk Jos haluat erityistä etäisyyttä, 
ota oma jakkara mukaan. 
Lännemaa 
Aahollin kesänäyttelyksi olemme 
valmistaneet kotiseutuneuvos Rauli 
Lännemaan valokuvia  vuosilta 1955 - 
1960, jolloin hän oli Rymättylässä  
Osuuskassan johtajana. Kuvat on 
valmistanut Matti Rinne. 
Näyttelyn avajaistapaaminen on 
la 11.7. klo 14 (- 16)  pienimuotoisena 
kahvitteluna. 
Näyttelyyn voi tutustua talon muiden 
tapahtumien yhteydessä tai sopimalla  
maksuton esittely puh 044 0436776. 
Näyttely on esillä lauantaihin 5.9. Rymättylä-
Seura ry 
 
Kotiseutujuhla 
Rymättylän seurakunnan järjestämä 
kansanlaulukirkko Aahollin pihalla sunnuntaina 
19.7. klo 11. Kotiseutujuhla alkaa väliajan 
jälkeen. Juhlapuhujana  Erkki Leppäkoski. 
Huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset. 
 
Kotiseutumuseo 
Museo on toistaiseksi suljettu koronaviruksen 
takia. Museon pihapiiri on ovien kiinniolosta 
huolimatta tutustumisen arvoinen kohde. 
Lisätietoja museon mahdollisesta 
avautumisesta myöhemmin kesällä saat 
kotisivulta 
www.rymattyla-seura.fi tai puh. 050-345 9318 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 
Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 
0102 27, voit maksutositteen esittämällä 
noutaa viirin palvelupisteestä kirjaston 
aukioloaikana. Viirejä voi ostaa myös suoraan 
Rymättylä-Seuralta ottamalla yhteyttä 
sähköpostilla. Viirejä on kahta kokoa, 4,5 m ja 
3,5 m. Molempien hinta 55 euroa. 
 
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 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
 
07.08. klo 18 Röölän rannassa ”Ikinuorten 
iltamat”, jos korona suo. Tutta Carpelan ilah-
duttaa musiikillaan, kahvitarjoilu. Säävaraus. 

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 

 

 
 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 
YHDISTYS 

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 

 
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Merimas-

kussa ja Naantalissa. 
 
Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan asun-
non askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa tehdä 

ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee omako-

titalkkari. Talkkari tekee tarpeesi mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiinteis-

töön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain ulkotöi-
tä!) 

 
Koronaepidemian aikana tarjoamme talkka-

rin toimesta myös asiointipalvelua  
kauppa ym. tarpeisiin. 

 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 

Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 
 

Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja 
matkakulut 0.43€/km 

Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 
 

Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko Ojala 
puh. 045 8715126. 

Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki 050 4542245 

http://www.rymattyla-seura.fi/
http://www.rymattyla-seura.fi/
http://www.rymattyla-seura.fi/
http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:rymattylaseura@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dikseli  
Rööläntie 394, 21150 Röölä.  
 
Avoinna 9.6.-9.8. klo 12-18.00.  
Maanantaisin kiinni. 
Liput 4€, alle 16 v. pääsee ilmaiseksi. 
Museopuoti ja Kesäkahvio. 
 
Kylähuone kesälauantaisin avoinna alk. 13.6. 
klo 12-15.00 
------------------------------------------------------ 
1.8. konsertti klo 19.00 Milana Misic konsertti  -
Laila Kinnusen lauluja. 
Vapaa pääsy. 
HUOM! Päivölän pikkubussi lähtee Naantalista 
klo 18.00 Röölään 
joka ottaa myös pysäkeiltä matkan varrelta. 
Lähtee Naantaliin 
klo 21.00. Edestakainen matka 15€.  
 
12.8. klo 18.00 Digikutsut Kylähuoneella! Tule 
oman laitteen kanssa digikutsuille! Digiopettaja 
opastaa älylaitteen käyttöä. Jenni Hanhilampi 
Digitaito-opettaja, Digitaidot tarjottimelle -
hanke digitaitotarjotin.fi 

Ilmoittautumiset 10.8. mennessä 
roola@roola.fi tai 044 9748711 

14.8. klo 18.00 Salsa-ilta Röölän lavalla!  

Orkesterit:  Bohemio Latino, Los Abos. Vapaa 
pääsy! 

22.8. klo 16.00. Allit runo- ja lauluryhmä 
Dikselin Näyttämöllä MERESSÄ, MERELTÄ, 
MERILLE ja laulattavat merellisiä viisuja. 
Väliajalla kahvitus.  

Liput 8e 

29.8. Muinaistulien Yö Röölässä  

Röölän Sadonkorjuujuhlat 19.9. varaa paikka-
si. 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja Dik-
selin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 
Röölä: www.facebook.com/rantapiha 
https://www.instagram.com/roolankyla/ 
Dikseli: https://www.facebook.com/dikseli/ 
 

 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA ja  
YHTEYSTIEDOT 

kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 
Aukioloajat 
maanantai, torstai 13-19 
tiistai, keskiviikko, perjantai 9-15 
 
Tervetuloa lainaamaan ja palauttamaan ai-
neistoa sekä noutamaan varauksia!  
Asiakaskoneet pidetään toistaiseksi suljettuina 
ja pitkäkestoista oleilua kirjaston tiloissa tulee 
välttää.  

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 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

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 
Syyskuun tiedotteen materiaali viimeistään 
17.8.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

mailto:roola@roola.fi
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.instagram.com/roolankyla/
https://www.instagram.com/roolankyla/
https://www.facebook.com/dikseli/
https://www.facebook.com/dikseli/
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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