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HELMIKUU 2020 
 

 
 

KAUPUNKI TIEDOTTAA 

 
Naantalin kaupungin avustukset yhdistyk-
sille ja yhteisöille 
 
Avustukset ovat haettavina tiistaina 31.3.2020 
klo 15.00 mennessä. 
 
Avustuksia anotaan pääsääntöisesti sähköi-
sesti kaupungin verkkosivuilta os.  
www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus 
tai kohdeavustusanomus.  
Kunkin toimialan verkkosivuilla (os. 
www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-
paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset) 
on myös lisätietoja avustusten käsittelystä ja 
toimielinten avustusohjesäännöt. Anomukset 
toimitetaan liitteineen määräaikaan mennessä 
os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 
21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 
2). 
 
Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja 
yhdistyksille seuraavat toimielimet: 
 

- kaupunginhallitus paikallisille yleis-
hyödyllisille yhdistyksille, 
lisätietoja puh. 044 733 4671 
 

- sosiaali- ja terveyslautakunta tervey-
den ja sosiaalisen hyvinvoinnin tu-
kemiseen, 
lisätietoja puh. 434 5235 

 
- saaristolautakunta saaristo- ja maa-

seutualueen tapahtumiin ja toimin-
nan kehittämiseen, 
lisätietoja puh. 040 900 0866,  
tiina.rinne-kylanpaa(at)naantali.fi 

 

Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja 
yhdistyksille: 
 

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nuo-
riso- ja liikuntatoiminnan sekä kult-
tuuritoiminnan tukemiseen, lisätieto-
ja puh. 434 5231 ja 434 5381  
 

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

 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myön-
tämä valmennusapuraha on haettavana 
31.3.2020 klo 15.00 mennessä. Valmennus-
apurahaa myönnetään yhteensä kolmelle 
nuorelle, kahdelle alle 20-vuotiaalle ja yh-
delle 20-29 vuotiaalle naantalilaiselle urhei-
lijalle. Apurahan anomiseksi tehdään vapaa-
muotoinen ja perusteltu hakemus, joka toimite-
taan os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 
21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 
2). Kuoreen merkintä ”valmennusapuraha”. 
 
Vuoden 2020 yksityistieavustusten hake-
misesta ilmoitetaan touko-kesäkuun aika-
na. 
Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun 
loppuun mennessä. 

 
LEADER: 
 
Leader Varsin Hyvän nuorille suunnattu  
MASSII Kestävään kehitykseen -hanke jatkuu.  
Toinen hakujakso päättyy 28.2.2020, ja jaossa 
on 15 000 euroa. 

Hankkeesta myönnetään 100-800 euroa tukea 
nuorten itse ideoimaan ja toteuttamaan projek-
tiluonteiseen toimintaan ympäristön ja ilmaston 
hyväksi.  
Toimenpiteet voivat olla hyvinkin konkreettisia, 
mukavaa yhdessä tekemistä ilmaston ja ympä-
ristön hyväksi.  

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyy sivuilta: 

 https://www.varsinhyva.fi/massii/massiike
stavaankehitykseen/ 

 

 

http://www.naantali.fi/fi/form/perusavustusanomus
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
http://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset
https://www.varsinhyva.fi/massii/massiikestavaankehitykseen/
https://www.varsinhyva.fi/massii/massiikestavaankehitykseen/
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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: 
10.2., 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 
 
LUUTAPALLOTURNAUS 
yhteisvastuun hyväksi Rymättylän koulun ken-
tällä sunnuntaina 9.2. 2020 klo 14.00. 
Joukkueiden ilmoittautuminen Maijalle viimeis-
tään 6.2.2020. 
Tule kisaamaan tai kannustamaan! Lisätiedot 
Hannele Keskitalo p. 0401308384 tai Maija 
Puolakanaho p. 0400638398. 
Tilaisuudessa kanttiini, josta voi ostaa kahvia, 
mehua yms. Kaikki kertyneet tulot yhteisvas-
tuun hyväksi. Tervetuloa! 
 
LAPSET JA NUORET 
 
Liikunta- harrastekerhot toimivat kouluilla. 

Lisätiedot liikuvanaantali.fi 
  
Ponipäivä Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 18.4.2020 kello 10-17. 
Hinta 35 € (sisältää toiminnat, lounaan ja väli-
palan). Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkko-
kauppa.naantali.fi  
 
Megazone-päivä keskiviikkona 5.2. Turussa 
5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Naantalin keskustas-
ta kello 14.15 ja paluu noin kello 17. Hinta 10 
€. Ilmoittaudu verkkokauppa.naantali.fi  
 
Tik Tok-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 
 
Nikkarikerho 3.-6.-luokkalaisille torstaisin klo 
14.20-15.50 Rymättylän koulun teknisen työn 
luokassa 6.2.-2.4. välisenä aikana. Kerholaiset 
suunnittelevat ja tekevät erilaisia puuesineitä. 
Kurssin hinta on 10 €, maksimi osallistujamää-
rä 10. Ohjaajana toimii Hannu Heinonen. Il-
moittautuminen 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  
Junnutieteilijät 2.-6.-luokkalaisille maanantai-
sin klo 14-14.50 Merimaskun koulussa 24.2.-
27.4.Junnutieteilijät tutustuvat erilaisten askar-
telujen kautta fysiikan ja matematiikan maail-
maan. Aiheina mm. kitka, tasapaino ja sähkö. 
Kerhon hinta on 10 € ja maksimi osallistuja-
määrä on 12. Kerhoa ohjaa Tatjana Krushyns-
ka. Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
Kepparikurssi  
jatkuu Lietsalan koululla keskiviikkoisin klo 15-
16. Hinta 35 €. Ilmoittautuminen lsnaantali.fi tai 
sähköpostilla liina@lsnaantali.fi 
 
Cheergym 11-14-vuotiaille  
Suopellon koulussa maanantaisin klo 16.45-
17.45. Hinta 30€.  Ilmoittautuminen Cheer-
gymiin NVO:n sivujen kautta 
 
Ukulelekurssi torstaisin 20.2.–9.4. klo 18–19 
Karvetin monitoimitalolla 10–18-vuotiaille nuo-
rille. Maksuton. Ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi 
 
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 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi
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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 esim. sählyä, jalkkista ja 
ryhmän toiveet huomioiden. Kaikki pääsevät 
pelaamaan! Varusteina vaaleapohjaiset sisä-
pelikengät, sisäliikuntavarusteet, juomapullo, 
oma maila ja lasit. Mailan ja lasit saa myös 
lainata paikan päällä. Ryhmä toteutetaan pien-
ryhmänä max.12 lasta. Ohjaajia on aina kaksi 
mukana ryhmässä. Ryhmä on maksuton.  
Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi. Lisätie-
toja heidisusanna.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. 
 
Lumen tullessa soveltavaa alppihiihtoa 
Hirvensalossa maanantaisin klo 18.00-19.00 
Iloski ry järjestää soveltavaa alppihiihtoa maa-
nantaisin klo 18.00-19.00. Välineiden sovitus 
alkaa vuokraamolla klo 17.30 alkaen. Aloitus 
yhdessä vuokraamon edestä. Yhteystiedot 
Elina Vermola puh. 050 3200 520 tai Jaana 
Engblom puh. 044 062 9674 
 
Soveltavan ”Menoa muksuille” –tapahtuma 
erityislapsille perheineen  

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 
 
Ipanarieha  
alle kouluikäisille  

 Maijamäen liikuntahallin Tatamisalissa 
sunnuntaisin 12.1.-22.3.2020 (ei 8.3.). 
klo 15.00–16.45 (os. Venevalkamantie 
2, Naantali)  

 Rymättylän koulun salissa lauantaisin 
11.1.–14.3.2020. klo 14.00–15.30 (os. 
Piimätie 1, Rymättylä).  

Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja 
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla 
sekä kiipeillään ja hypitään jätti-
ilmatrampoliinilla. Toiminta on tarkoitettu alle 
7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle lii-
kuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta ja 
se toteutetaan yhteistyössä Naantalin voimis-
telijat ry:n ja Rymättylän Soihtu ry:n kanssa. 
 
Kevät kaudella järjestetään uusia harraste-
kursseja. Niistä löytyy tietoa liikkuvanaan-
tali.fi ja Facebook-sivuilta. 
 

Koululaisten talviloma 2020 
 
ma 17.2 
 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ma ja ikäryhmittäin, ei 
ohjausta. 
Jäädisko koko perheelle klo 13–14.45 Kupari-
vuori-hallissa. Rymättylästä ja Merimaskusta 
järjestetään kuljetus. Muista ilmoittautua, katso 
tarkemmat tiedot: liikkuvanaantali.fi.  
 
ti 18.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei oh-
jausta. 
Jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä koululaisil-
le klo 12–14 Rymättylän koulun liikuntasalissa. 
Alle kouluikäiset vain täysi-ikäisen seurassa. 
Pelejä ja leikkejä koululaisille klo 12–14 Mai-
jamäen liikuntahallissa. 
 
ke 19.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei oh-
jausta. 
Temppuilua, jättitrampoliini, pelejä ja leik-
kejä klo 12–14.30 Maijamäen tatamisalissa. 
Alle kouluikäiset vain täysi-ikäisen seurassa. 
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 12–14 
Rymättylän koulun pihalla. Säävaraus. Ohjel-
massa pulkkamäki ja makkaranpaistoa. Mikäli 
ei ole lunta, järjestetään Rymättylän liikuntasa-
lissa toimintaa. Lisätiedot: liikkuvanaantali.fi.  
 
to 20.2. 
Avoimet palloiluvuorot (sählyä, jalkkista, 
korista) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin, ei oh-
jausta.  
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 11.30–
14 Suovuoren puistossa, Suopellon koulun 
takana. Säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki, 
hiihtoa ja makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, 
järjestetään Suopellon koulun salissa temppu-
rata klo 12–14. Seuraa ilmoittelua Liikkuva 
Naantali -Facebook-sivuilla sekä verkkosivuil-
la. 
Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle Tur-
kuun torstaina 20.2. Retki on maksuton, ja se 
on tarkoitettu 11–17-vuotiaille naantalilaisille 
nuorille. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen 
yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset 9.2.2020 
mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 Lisätie-
dot: naantali.fi/nuoriso 
 
pe 21.2.   
Laskettelureissu Sappeelle. Lähtö Rymätty-
län keskustasta Salen edestä (Vanhatie) klo 
7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin 
keskustasta (Käsityöläiskatu 8) klo 8.00. Paluu 
n. klo 21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 
20-vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu: verkko-
kauppa.naantali.fi. Hinta sis. kuljetuksen, hissi-
lipun ja vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 
11-v., 35 € 7–11-v. ja 12 € alle 6-v. 
Yökahvila Monnarilla (Ripikatu 6) 21.2. klo 
18–23. Perjantai-illan yhdessä oloa 7.lk.–17-
vuotialle nuorille. Teemana talviloma special. 
 
Hiihtolomalla Tunneseikkailu-leiri   

1.–4.-luokkalaisille  

Aika: maanantai-tiistai 17.–18.2. klo 9.00-
16.00.  
Paikka: Perhehuvila Kuin koti ja miljöö (Linna-
vuoren yhdystie 2). Toiminta toteutetaan mo-
niammatillisena yhteistyönä. 
Hinta: naantalilaisille 45€ ja ulkopaikkakunta-
laiset 65€. Huom! Verkkokaupassa omat linkit 
naantalilaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. Lisä-
tietoja liikkuvanaantali.fi ja soveltavan liikun-

nan ohjaaja 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 
• 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, en-

simmäinen kerta kevätkaudella 

tiistaina 7.1. 

 perjantaisin klo 13.30-14.30, en-

simmäinen kerta kevätkaudella perjan-

taina 17.1. 

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.  

https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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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 13.30-
14.30, ensimmäinen kerta maanantaina 13.1. 
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 
Ystävänpäivätanssit pe 14.2. klo 13–14.30 
Urheilutalolla. 
Liikunnalliset ystävätreffit pe 14.2. klo 10–
12 Apteekkisydän-apteekissa. Mm. kehon-
koostumusmittauksia ja tietoa terveydestä 
 
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. 
 
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. 
 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja harjoitte-
lussa torstaina 16.1. ja 30.1. kello 15-17. Mu-
kaan tarvitset sisäliikuntaan sopivan asusteen 
sekä sisälenkkarit tms. Maksutonta toimintaa 
 
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. 
 
Ilmoittautuminen soveltavan liikunnan toimin-
toihin verkkokauppa.naantali.fi, ellei toiminnon 
kohdalla toisin mainita. Lisätiedot kenttään 
tulee merkitä sairaus tai vamma, ja miten se 
vaikuttaa liikkumiseen sekä arkitoimiin. Merkit-
se myös mahdollinen oma avustaja, joka on 
mukana. Kurssimaksut ovat henkilökohtaisia, 
eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.  
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Mikäli ilmoittautumisessa on haasteita, ole           
yhteydessä soveltavan liikunnan ohjaaja heidi-
susanna.suominen@naantali.fi, 040 683 7454.  
 
Loppukevään ja kesän soveltavan liikunnan 
toiminnot päivittyvät www.liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuille.  
 
Soveltava vesijumppa mielenterveyskun-
toutujille (30min) 
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. Myllykiven-
tie 5. Naantali). Hinta 30€ / henkilö (12 kertaa). 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. 
Vastuuohjaajana soveltavan liikunnan ohjaaja 
Heidi Suominen. 
 
Soveltava vesijumppa (45min) 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu henkilölle, 
jolla on neurologinen sairaus, lihassairaus tai 
tapaturman jälkeinen vamma, josta on pysyvä 
haitta, eikä hän pysty osallistumaan yleisesti 
tarjolla oleviin tai yhdistysten järjestämiin vesi-
jumppiin. Paikkana on Aurinkosäätiön palvelu-
talon allas (Myllynkiventie 5, Naantali), ryhmät 
kokoontuvat seuraavasti: 

 keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.00–

13.45 (12 kertaa) 

  torstaisin 9.1.–26.3. klo 19.15–20.00 

(12 kertaa) 

Hinta 35€ / henkilö / ryhmä (12 kertaa). Varus-
teina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. Vas-
tuuohjaajana keskiviikon ryhmässä kaupungin 
soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi Suominen 
ja torstai-iltana Annukka Aarnio. 
 
Uutta! Soveltava vesijumppa omaishoitajil-
le ja -hoidettaville  
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.45–14.30 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. Myllynki-
ventie 5, Naantali). Hinta 35€ / pari (12 kertaa). 
Ryhmään mahtuu 6 paria. Ilmoittautuessa 
omaishoitaja ilmoittaa vain omaishoidettavan 
kurssille ja lisää lisätiedot kenttään omaishoi-
dettavan sairauden, vamman tai toimintarajoit-
teen sekä omat tietonsa. Varusteina uimapu-
ku, pyyhe ja saunapefletti. Vastuuohjaajana 
ryhmässä kaupungin soveltavan liikunnan 
ohjaaja Heidi Suominen. 
 
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.  
 
Kävelyfutis-kurssi (10 kertaa) 

Torstaisin 16.1.–19.3. klo 15.30–16.30 Suopel-
lon koulun liikuntasalissa (os. Rimpikuja 4, 
Naantali). Sisäänkäynti Suopellon koulun ta-
kapihan ovesta. Hinta 20€ / henkilö. Varustei-
na vaaleat sisäpelikengät, sisäliikuntavarustus, 
juomapullo. Mukana saa olla oma avustaja. 
Kävelyfutis soveltuu matalan aloituskynnyksen 
sekä pienen loukkaantumisriskin vuoksi hyvin 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai sovel-
lutusten tarve esimerkiksi liikuntarajoitteen, 
vamman tai toimintakyvyn heikentymisen 
vuoksi. Vastuuohjaajana jalkapallovalmentaja 
Telmo Manninen. 
 
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”  
Keskiviikkoisin 15.1., 12.2., 11.3., 22.4. ja 3.6. 
klo 15.30–16.30 Kesti-Maariassa (os. Maari-
ankatu 2) ja lähiympäristössä. Soveltavan 
liikunnan treffit on tarkoitettu henkilöille, joilla 
on erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
liikunnassa sairauden, liikuntarajoitteen, vam-
man tai toimintakyvyn heikentymisen takia. 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona. Jo-
kaisella kerralla on eri teema, josta kerrotaan 
etukäteen. Toiminta on maksutonta, eikä tarvi-
ta ennakkoilmoittautumista.  

http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
http://www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille/
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Mukana saa olla oma avustaja ja treffit sopivat 
hyvin myös omaishoidettaville ja -hoitajille. 
Vastuuohjaajana toimii soveltavan liikunnan 
ohjaaja yhdessä yleisavustajan kanssa. Lisä-
tietoja liikkuvanaantali.fi ja heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454. 
 
Lumen tullessa soveltavaa alppihiihtoa 
Hirvensalossa maanantaisin klo 18.00-19.00 
Iloski ry järjestää soveltavaa alppihiihtoa maa-
nantaisin klo 18.00-19.00. Välineiden sovitus 
alkaa vuokraamolla klo 17.30 alkaen. Aloitus 
yhdessä vuokraamon edestä. Yhteystiedot 
Elina Vermola puh. 050 3200 520 tai Jaana 
Engblom puh. 044 062 9674 
 
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 sen-

iorikorttia, 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 

maksamassa sekä aktivoimassa kort-

tisi palvelupisteessä. 

Huom! Kortin edut ovat käytettävissä kol-
men arkipäivän kuluttua maksun suoritta-
misesta. 
 
Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut seniori-
korttisi Naantalin kaupungin palvelupisteestä. 
Latauksen yhteydessä seniorikortin haltijan 
henkilöllisyys tarkistetaan Ulpukassa, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla mukana en-
simmäisellä kerralla. 
 
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) 
 
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). Lisäksi edelly-
tyksenä on, että urheilija tai valmentaja edus-
taa sellaista seuraa tai lajiliittoa, jotka ovat 
SLU:n jäsenjärjestöjä. 
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. 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Tervetuloa nuokkarille 
 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ke klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ke klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille)  
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla (Tullikatu 11, 
Naantali) 
ma ja ti klo 14–19 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
Nuorten kiipeilyretki bouldertehtaalle Tur-
kuun torstaina 20.2. Retki on maksuton, ja se 
on tarkoitettu 11–17-vuotiaille naantalilaisille 
nuorille. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen 
yhteydessä. Sitovat ilmoittautumiset 9.2.2020 
mennessä: 
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014 Lisätie-
dot: naantali.fi/nuoriso 
Opi ukulele soiton alkeet helposti ja muka-
vasti – ilman yksin opettelun vaikeutta!  
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri tyylila-
jeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. Ope-
tusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita saa 
esittää. Tyyleinä mm. pop, rock, heavy metal. 
Oma ukulele mukaan. Kurssi on maksuton ja 
se järjestetään joka torstai 20.2.-9.4.2020 klo 
18-19 Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille 10-18-
vuotiaille nuorille. Kursille otetaan 12 ensin 
ilmoittautunutta. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 
Ilmoittautumiset 19.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.fi/reg/ukulelekurssi  
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja muka-
vasti – ilman yksin opettelun vaikeutta!  
Voit tulla mukaan sekä akustisella että sähkö-
kitaralla. Opit mm. perussoinnut, säestyksen 
eri tyyli- lajeissa ja melo-
diasoiton tabulatuureista. 
Opetusta siivittävät tutut 
kappa- leet, toiveita saa 
esittää. Tyyleinä mm. pop, 
rock ja heavy metal. Oma 
kitara mukaan, lainakitaroita sopimuksen mu-
kaan. Kurssi on maksuton, ja se järjestetään 
torstaisin 6.2.- 16.4.2020 klo 17.15-18.45 Kar-
vetin monitoimitalolla. Kurssi on tarkoitettu 

ensisijaisesti naantalilaisille 10–18-vuotiaille 
nuorille. Kurssille otetaan 12 ensin ilmoittautu-
nutta. Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani 
Mistola.  
Ilmoittautuminen 3.2.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
Lisätietoja: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla ti 18.2. ja ke 19.2. 
 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors 050 3000 
903 
 
 

 
 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
SUNNUNTAISIN  
 
Sunnuntai 2.2. klo 11 Perhekirkko, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki, mukana lapsi-
kuoro.   Lounas jumalanpalveluksen jälkeen 
seurakuntakodilla.  
Sunnuntai 9.2. klo 10 Messu, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 16.2. klo 10 Messu, pastori Tiina-
Kaisa Honkasalo ja kanttori Marianna Pelto-
nen. 
Sunnuntai 23.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI ko-
koontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 13 
seurakuntakodissa. Helmikuussa 5.2. Mukana 
diakoni Hannele Keskitalo. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO  

Kultaiseniän kerho kokoontuu joka kuukauden 

2. tiistai seurakuntakodilla klo 13.00. Helmi-

kuussa 11.2. Ota mukaan joku esine tai valo-

kuva elämänmatkanvarrelta, josta voit kertoa 

muistelun tai tarinan. 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.  

http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.in/Kiipeilyretki_5014
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20
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Yhdessä jaetut murheet puolittuvat ja yhdessä 
jaetut ilot kaksinkertaistuvat! Tervetuloa! 
(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!) 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 
tai 14.30.  
Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita 
ja yhdessä tekemistä, vetäjänä Esa Suhonen.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakun-
takodille, kerhohuoneeseen. Lisätietoja Han-
nele Keskitalo p. 040 130 8384. Tervetuloa 
kerhoon!  
(Hiihtolomaviikolla ei kerhoja!) 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin, seurakuntakodilla klo 12. Tervetu-
loa kutomaan, ompelemaan peittoja ja vaihta-
maan kuulumisia! 
 
LAPSIKUORO 
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen torstai, 
yleensä parittomat viikot, seurakuntakodilla klo 
17.30. – 18.15. Jos olet kiinnostunut laulami-
sesta ja musiikista, tule rohkeasti mukaan. 
Kuoron johtajana kanttori Esa Vähämäki. Ter-
vetuloa!  
 
KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla 
klo 18.30. Tervetuloa! 
KATAVAKOTI  
Kanttorin virsitunnit 30.1. ja 20.2., sekä Kata-
vakotihartaus 27.2. kaikki klo 14.00. 
 
MUUTA 
LUUTAPALLOKISA Yhteisvastuun hyväksi 
koulun kentällä sunnuntaina 9.2. klo 14.00. 
Tule kisaamaan tai kannustamaan!  Lisätiedot 
Hannele Keskitalo p. 0401308384 tai Maija 
Puolakanaho p. 0400638398. Tilaisuudessa 
kanttiini, josta voi ostaa kahvia, mehua, ym. 
Kaikki kertyneet tulot yhteisvastuun hyväksi. 
Tervetuloa! (Ilmoita joukkueet Maijalle) 
KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄN KIR-
KOSSA 
Toisessa kaamoskonsertissa sunnuntaina 
9.2. on vuorossa venäläinen nuori urkurilah-
jakkuus, Nadezhda Zubova, joka toimii Rymät-
tylän ystävyysseurakunnan Pietarin Pyhän 
Annan seurakunnan kanttorina. Ohjelmaan on 
kerätty Rymättylän kirkon romanttishenkisille 
uruille soveltuvia teoksia. Konsertin säveltä-
jänimiä ovat mm. Max Reger ja Nicolaus 
Bruhns. Luvassa on myös italialaista barokki-
musiikkia.  
Konserttisarjan päättävässä kolmannessa 
konsertissa sunnuntaina 1.3. esiintyy nuori 
klassisen kitaran taituri, Partik Kleemola. Tämä 
kitarataiteen eturiviin kuuluva soittaja on esiin-

tynyt aktiivisesti kamarimuusikkona ja sinfo-
niaorkesterin solistina sekä pitänyt lukuisia 
soolokonsertteja. Ohjelmassa on muun muas-
sa Heitor Villa-Lobosin ja Fernando Sorin upei-
ta kappaleita. Ohjelmakokonaisuus onkin 
eräänlainen musiikillinen matka barokista ny-
kypäivään. 
 
Konsertit alkavat klo 18 Rymättylän kirkos-
sa ja niihin on vapaa pääsy. Käsiohjelman 
hinta on 15/10€. Tervetuloa! 
 
KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380 
Avoinna tiistaisin 9-12 sekä keskiviikkoisin klo 
12-15. 

 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 
 

Kevään ja kesän tapahtumia: 

8.2. Ihmelande -talvimestaruuskilpailut, Some-
ro 
21-22.3. Selviytymisen taitopäivät tarpojille, 
Pohjois-Satakunta 
17-19.4. lippukunnan kevätretki ja yrjönpäivä-
juhlat 
3.5. partioparaati Turussa 
26-28.6. lippukunnan kesäleiri Samsaaressa 
22-29.7. Piirileiri Otava 2020 Maisaaressa 
(ilmoittautuminen päättynyt 30.1.) 
 
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. 
 

http://rmv.fi/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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KEVÄÄLLÄ 2020 
LASTEN LIIKUNTA 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulun kevätkausi 14.1.-
12.5.2020 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajana toimii Anniina 
Hämäläinen ja apuohjaaja.  Liikuntaleikkikou-
luryhmiä on kaksi: 
 

 klo 17.15-18.00 3-4 -vuotiaat 

 klo 18.00-18.45 5-6 –vuotiaat 

 
Ipanarieha 11.1. alkaen 
Alle kouluikäisille ja heidän perheilleen järjes-
tetään Rymättylän liikuntasalissa Ipanarieha 
lauantaisin klo klo 14.00 – 15.30. Ipa-
nariehaan voi alle kouluikäisen lapsen kanssa 
tulla myös hänen kouluikäiset sisarukset. Huol-
taja on vastuussa lapsista Ipanariehan ajan ja 
on myös lasten touhuissa mukana. Ipanarieha 
on maksutonta. Ipanariehassa on käytössä 
jättitramboliini, airtrack, pehmopalikat, köydet, 
renkaat ja paljon muita mukavia liikuntavälinei-
tä.  
 
Liikuntakerho eskari – kolmosluokkalaisille 
Liikuntakerho, jossa liikutaan monipuolisesti 
ulkona ja sisälle järjestetään keskiviikkoisin 
klo 17.00-17.50.  Ensimmäinen kerta kevät-
kaudella 8.1. 
 
Sählyä eskari – kolmosluokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 koulun liikunta-
salissa, kevätkauden ensimmäinen kerta 8.1. 
Ota mukaasi oma maila ja suojalasit (jos sinul-
la on sellaiset) ja sisäpelikengät. Näitä kaikkia 
löytyy myös Soihdun kaapista, jos sinulla ei 
välineitä vielä ole. 
 
Sählyä 3-6-luokkalaisille 
torstaisin klo 18.00-18.50 koulun liikuntasalis-
sa, ensimmäinen kerta to 9.1. Ota mukaasi 
oma maila ja suojalasit (jos sinulla on sellaiset) 
ja sisäpelikengät.  Näitä kaikkia löytyy myös 
Soihdun kaapista, jos sinulla ei välineitä ole.  
 
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. 
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RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Marjatta Laine 
Aahollissa on vielä ystävänpäivään 
asti esillä Marjatan juhlanäyttely. 
Lainamaalaukset palautetaan  
kiitoksin viikonvaihteessa 15.-17. 
helmikuuta ja voi ne noutaakin  
sopimalla p. 044 0436776 /Harri 
 
Ryijyt 
Helmikuussa  2020 kootaan Aaholliin 
näyttely suomalaisista ryijyistä. Jos  
haluat esitellä omistamaasi aarretta, 
ota yhteyttä p. 044 0436776 tai  
harri.raikka@netti.fi ja kerro ryijyn 
koko, aihe (ehkä nimikin) ja muu  
tiedossasi oleva ryijyyn liittyvä tarina. 
Ryijyt kootaan 14.2. mennessä ja 
näyttely alkaa ma 17.2.  
Ne ovat  
ihailtavissa myös karkauspäivänä, 
kun lauletaan Lauluja Karjalan mailta! 
”Karjala ja Kanteletar” 
 
Karkauspäivänä lauantaina 29.2. on 
Aahollissa klo 15 yleisötilaisuus, jossa 
yhteisesti laulamme lauluja Karjalan  
mailta  Monreposta Suhmuraan ja  
väliin luemme Kantelettaren säkeitä. 
Säestäjänä Jarmo Pakkanen. 
Tervetuloa ! 
 
jk Perinteinen lauluvihkonen on taas 
tehty jakeluun ja kahviakin saa. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS ry 

  
 
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 
Maanantaikerho 17.02. klo 13 seurakunta-
kodissa, vieraana Anneli Koski Sydänyhdis-
tyksestä 
 
Kevään viikoittaiset liikunnat: 
Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö kes-
kustasta. 
Boccia tiistaisin klo 15:30 koulun liikunta-
salilla 
Jumppa keskiviikkoisin klo 16 koulun liikunta-
salilla 
 
Kynkkät: 
13.02.,12.03., 08.04. (ke), 14.05. ryhmä 1 
27.02., 26.03., 23.04., 28.05.  ryhmä 2. 
 
Rymel- kuoron harjoitukset klo 15 Aahollissa. 
Myös uudet laulajat tervetulleita! 
 
Äijäkerho 12.02. klo 13 Katavakodin ruoka-
lassa. Kaikki äijät taas joukolla mukaan. Pistä-
kää päivämäärä jo nyt kalenteriin. 
 
Matkavastaavan tiedotteita: 
Risteily Tukholmaan 10. – 11.03. iltalähtö Vi-
king Gracella. Matkan hinta on 45 euroa/hlö. 
Hintaan sisältyy bussikuljetus mennen tullen 
satamaan, hyttipaikka 2 hlöä/hytti, Viking Buf-
fet- lounas ruokajuomi-neen sekä pullakahvit 
kahvilassa. Ilmoittautuminen Esalle 08.02. 
mennessä. 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:harri.raikka@netti.fi
http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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/
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SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO 

 
Käsityökerho kokoontuu tiistaisin klo 15.45 
kuukauden parittomilla viikoilla Katavakodin 
alakerran kerhohuoneessa.  
 
2020  kerhopäivät: 28.1.,11.2., 25.2., 10.3., 
24.3., 7.4. ja 21.4.20 
 
Huom! klo 15.45 – 17.45 uusi kokoontumisai-
ka. 

 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

14.2. klo 17.00 Ystävänpäivä Kylähuoneella. 

Kaitsu ja Tapsa laulattaa. Kahvia ja pullaa, 

Kahvila Tuulisolmu sponsoroi. Vapaa pääsy. 

22.2. klo 13.00 Janne Gröning. Luonto - 

henkisyyden tyyssija. Luontovalokuvaaja 

Kylähuoneella kertomassa henkisyydestä, 

luonnosta.Vapaa pääsy. 

Nuottasilakkamarkkinat 2020 
La 29.2.2020 klo 10.00 -15.00 Nuottasilakka-
markkinat Röölän rannassa. 
 
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 
www.roola.fi 
 
Röölä Fasessa: www.facebook.com/rantapiha 

Dikseli fasessa: 

https://www.facebook.com/dikseli/ 

 

 

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  

 
 

RYMÄTTYLÄ-MERIMASKUN RIIS-
TANHOITOYHDISTYS 

 
Rymättylä-Merimaskun riistanhoitoyhdistyksen 
vuosikokous pidetään ma 3.2.2020 klo 18.30 
leirikeskus Viherlahdessa, Merimaskussa. 
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkistus 
aloitetaan klo 18.00. 
 

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 
Maaliskuun tiedotteen materiaali viimeis-
tään 12.2.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 
 
 

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

