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JOULUKUU 2019 
 

 
 
I T S E N Ä I S Y Y S P Ä I V Ä 
Rymättylässä perjantaina 6.12.2019 
 
10   Jumalanpalvelus 
Pyhän Jaakobin kirkko 
 
11   Kunniakäynti haudoilla 
Kahvitus seurakuntakodilla 
 
12   Juhlaohjelma 
Puhe Anni Mikkelsson 
 
Rymättylän seurakunta 
Naantalin kaupunki 
Rymättylä-Seura ry 

 

SIVISTYSPALVELUT 

 
Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän  
lähikirjastossa vielä kerran tänä vuonna:  
tiistai 10.12.2019 klo 19.00 
Vetäjänä: Soili Nurmi 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
LAPSET JA NUORET 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille uimatai-
toisille uintikeskus Ulpukassa tiistaisin 
25.2.-31.3. (5 kertaa). Kerhon hinta on 25 
€, sisältää sisäänpääsyn, ohjatun uima-
tuokion, vapaata uintia sekä kuljetuksen. 

Kuljetus järjestetään mikäli osallistujia 
riittävästi: 

 Rymättylästä kello 14.20  

 Merimaskusta 14.35  

 Naantalista 14.50  
Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.45. 
Ilmoittautuminen alkaa torstaina 12.12. klo 
18.00 verkkokauppa.naantali.fi  
Huhtikuun alkeisuimakoulu  
yli 5-vuotiaille järjestetään  

 ma-ti 6.-7.4.  

 to-pe 16.-17.4. 

 ma-ti 20.-21.4.  

 to-pe 23.-24.4.  

 ma-ti 27.-28.4.  
Raision Uintikeskus Ulpukassa. Opetus-
kertoja on yhteensä 10. Uimakoulu on 
tarkoitettu viisi vuotta täyttäneille naantali-
laisille, jotka ensi kertaa osallistuvat kau-
pungin järjestämään alkeisuimakouluun. 
Allasaika on 30 min.   
Alkeisryhmä 1 kokoontuu kello 16.45-
17.45 ja alkeisryhmä 2 kello 17.45–18.45. 
Hinta 45 €. Ilmoittautuminen alkaa verkko-
kauppa.naantali.fi torstaina 12.12.2019 klo 
18.00. 
Ponipäivä Sariolan elämystalleilla 7-12-
vuotiaille lauantaina 28.3.2020 kello 10-
17. Hinta 35 € (sisältää toiminnat, lounaan 
ja välipalan). Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
verkkokauppa.naantali.fi torstaina 
12.12.2019 kello 18.00 
Megazone-päivä keskiviikkona 5.2. Tu-
russa 5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Naantalin 
keskustasta kello 14.15 ja paluu noin kello 
17. Hinta 10 €. Ilmoittaudu verkkokaup-
pa.naantali.fi 
Laskettelutiistait 21.1.-11.2.  
Hirvensalon hiihtokeskuksessa tiistaisin.  
Kuljetus järjestetään Rymättylästä, Meri-
maskusta ja Naantalista. Lisätiedot aika-
taulusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun alussa.  
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon hiihtokes-
kuksessa. Mikäli osallistuja tarvitsee avus-
tajaa tai lisätietoja toiminnasta yhteyden-
otot soveltavan liikunnan  
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ohjaajaan/040 6837454. Lisätiedot aika-
taulusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun alussa. 
Liikunta- harrastekerhot  
jatkuvat kevät kaudella viikolla 2. Kevät-
kaudelle tulee ilmoittautua liikkuvanaanta-
li.fi-verkkosivuilla. 
Kepparikurssi  
jatkuu Lietsalan koululla keskiviikkoisin klo 
15-16. Hinta 35 €. Ilmoittautuminen 
lsnaantali.fi tai sähköpostilla lii-
na@lsnaantali.fi 
Cheergym 11-14-vuotiaille  
Suopellon koulussa maanantaisin klo 
16.45-17.45. Hinta 30€. Tunnit koostuvat 
cheerleadingille ominaisista nostoista eli 
stunteista, akrobatiasta, venyttelystä, hy-
pyistä ja lihaskunnosta. Tervetulleita ovat 
niin aloittelijat kuin jo lajia aikaisemmin 
harrastaneet. Ilmoittautuminen Cheer-
gymiin NVO sivujen kautta 
Tiedekerho 4.-6.-luokkalaisille  
tulossa keväällä. Lisätietoa tulee liikkuva-
naantali.fi sivuille. 
Uutta! Tik Tok-dance  
yläkoululaisille keskiviikkoisin klo 14.15-15 
Maijamäen liikuntahallissa. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen lsnaantali.fi tai sähköpos-
tilla liina@lsnaantali.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, My-
nämäki. Kursseille mahtuu max. 3 ratsas-
tajaa. Oma avustaja mukana tai kysy 
avustajan mahdollisuutta suoraan tallilta 
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 
044 996 2535. Soveltava ratsastuskurssi 
on tarkoitettu lapselle ja nuorelle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn heiken-
tymisen vuoksi. Vuorovaikutus hevosen 
kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 

itsetuntoa ja elämänhallintaa. Ilmoittautu-
minen alkaa torstaina 12.12. klo 18.00 
verkkokauppa.naantali.fi. Lisätietoja toi-
minnasta yhteyden otot soveltavan liikun-
nan ohjaajaan/040 6837454. 
 
Uutta tulossa!  
Soveltava musiikkiliikuntaryhmä, joka on 
suunnattu liikuntarajoitteisille lapsille, joilla 
mahdollisesti apuväline käytössä sekä 
lapsille, jotka haluavat lisää motoristen 
taitojen harjoituttamista jonkin toimintara-
joitteen vuoksi.  
Ryhmä toteutuu pienryhmänä ja kokoon-
tuu tammikuusta alkaen tiistaisin Kesti-
Maariassa. Tarkempi aika vahvistuu myö-
hemmin. Ohjaajina toimivat soveltavan 
liikunnan ohjaaja ja tanssinopettaja Heidi 
Suominen ja tanssinopettaja Hilla Johans-
son. Lisätiedot ja aikataulu päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.fi ja Liikkuva Naantali 
Facebook -sivuille. Ilmoittautuminen alkaa 
torstaina 12.12. klo 18.00 verkkokaup-
pa.naantali.fi. Lisätietoja soveltavan lii-
kunnan ohjaajalta heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454. 
 
Menoa perheille 
PerheSporttis  
tiitaisin 7.1.-12.5. klo 17.00-17.45 Kesti-
Maaria (Maariankatu 2). PerheSporttis 
tarjoaa yhteistä laatuaikaa esteettömästi 
musiikkiliikunnan, liikunnallisten leikkien, 
temppuiluiden ja pelailujen parissa. Kerran 
kuukaudessa lähdetään liikkumaan lähi-
metsään ympäristökasvattajan opastuksel-
la. Yhteistyötä tehdään kaupungin sovel-
tavan liikunnan ohjaajan kanssa. Ilmoittau-
tuminen Liikuntaseura Naantalin verkkosi-
vujen kautta www.lsnaantali.fi 
 
"Menoa muksuille"  
-soveltavan liikunnan tapahtuma erityis-
lapsille perheineen sunnuntaina 26.1. klo 
10-11.30 Maijamäen koulun tatamisalissa. 
Oma aikuinen avustajana mukana. Tapah-
tumassa omatoimista, hauskaa ja liikun-
nallista eri aisteja aktivoivaa tekemistä 
muun muassa temppurata, jättipomppu ja 
pelejä. Toiminta on valvottua mutta ei oh-
jattua. Järjestäjät Naantalin kaupungin 
liikuntapalvelut ja Liikuntaseura Naantali 
ry. Tapahtuma on maksuton ja ikärajaton 
eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.  
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Lisätietoja soveltavan liikunnan ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 
683 7454. 
 
Kevät kaudella järjestetään uusia har-
rastekursseja. Niistä löytyy tietoa liik-
kuvanaantali.fi ja Facebook-sivuilta. 
 
Koululaisten joululomalle liikunnallista 
toimintaa 
Maanantai 30.12. 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) 
klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa. Erilli-
set alueet korikselle, sählylle ja futikselle. 
 
Tiistai 31.12.  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen lii-
kuntahallissa. Erilliset alueet kor-
ikselle, sählylle ja futikselle. 

 Uuden vuoden jäädisko Kuparivuo-
rihallissa kello 12–14. Tervetuloa 
koko perheen maksuttomaan ta-
pahtumaan. 

To 2.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen lii-
kuntahallissa. Erilliset alueet kor-
ikselle, sählylle ja futikselle. 

 Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu 
klo 12–14 Tatamisalissa. Alle kou-
luikäiset vain täysi-ikäisen aikuisen 
seurassa. 

 Kuplafutista Karvetin koulun liikun-
tasalissa klo 11.30–15.30. K9. Ota 
mukaan mukavat sisäliikuntavarus-
teet. Tapahtuma on maksuton. 

Pe 3.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua 
toimintaa) klo 9–12 Maijamäen lii-
kuntahallissa. Erilliset alueet kor-
ikselle, sählylle ja futikselle. 

 Lasketteluretki Himokselle 
Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 
7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 
ja Naantalin linja-autoasemalta klo 
8.00. Paluu n. klo 21.00–21.30. Al-
le 12-vuotiaat mukaan vain yli 20-
vuotiaan seurassa. Retki on päih-
teetön. Ilmoittaudu verkkokaupas-
sa verkkokauppa.naantali.fi. Hinta 
sis. kuljetuksen, hissilipun ja va-
kuutuksen: 45 € yli 11-v., 35 € 7–
11-v. ja alle 6-v. 12 €. 

Muista myös jäähallien useat yleiset 
luistelu- ja mailavuorot! 
Vuorot löytyvät liikkuvanaantali.fi -sivulta 
ja jäähallien ilmoitustauluilta. 
 
AIKUISTEN LIIKUNTA, KEVÄT 2020 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapai-
noon tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät ko-
koontuvat 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: liikuntapalve-
lut) 
• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 
kello 11.45–12.30 (ohjaus: Liikuntaseura 
Naantali ry) 
Kevätkauden hinta on Kesti-Maarian tasa-
painoryhmissä 30 €/ ryhmä (seniorikorttilla 
ei erillistä maksua, mutta ryhmään tulee 
ilmoittautua).  Ilmoittaudu liikkuvanaanta-
li.fi-verkkosivuilla tai kaupungin palvelupis-
teeseen. 
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun liikun-
tasalissa 
Tuolijumppaa Rymättylän koulun liikunta-
salissa keskiviikkoisin 8.1.–13.5. klo 
13.00–13.45/14.00 Tuolijumppaan ovat 
tervetulleita niin naiset kuin miehetkin. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikutta-
jat sekä liikuntapalveluiden liikunnanoh-
jaajat. Toiminta on maksutonta, ei ilmoit-
tautumisia. 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaa-
ja opastamassa laitteiden käytössä ja har-
joittelussa torstaina 16.1. ja 30.1. kello 15-
17. Mukaan tarvitset sisäliikuntaan sopi-
van asusteen sekä sisälenkkarit tms. 
Maksutonta toimintaa 
Aikuisten harrasteryhmä 
Harrasteryhmä on tarkoitettu juuri eläk-
keelle jäänneille aikuisille. Toiminta koos-
tuu erilaisista liikunnallisista hetkistä, jois-
sa tutustutaan eri lajeihin. Ensimmäisellä 
kerralla kokoonnutaan Kesti-Maarian lii-
kuntatiloissa, (os. Maariankatu 2). Toimin-
taa järjestetään maanantaisin 13.1.–30.3. 
(ei 17.3.) kello 12–13, mikäli osallistujia on 
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vähintään 10 henkilöä. Hinta 25 €. Ilmoit-
taudu: verkkokauppa.naantali.fi 
 
AIKUISTEN SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TOIMINNOT KEVÄT 2020  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edis-
tää niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on 
vamman, sairauden, toimintakyvyn hei-
kentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan, ja heidän liikunta vaatii sovel-
tamista ja erityisosaamista. 
 
Ilmoittautuminen aikuisten soveltavan lii-
kunnan toimintoihin alkaa Naantalin verk-
kokaupan kautta osoitteessa verkkokaup-
pa.naantali.fi tiistaina 10.12.2019 klo 9.00 
alkaen, ellei toiminnon kohdalla toisin 
mainita. Lisätiedot kenttään tulee merkitä 
sairaus tai vamma, ja miten se vaikuttaa 
liikkumiseen sekä arkitoimiin. Merkitse 
myös mahdollinen oma avustaja, joka on 
mukana.  
 
Soveltavan liikunnan toiminnoissa on 
myös yleisavustajia. Loppukevään ja ke-
sän soveltavan liikunnan toiminnot päivit-
tyvät www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille 
alkuvuoden aikana. Toiminnoista tiedote-
taan myös Liikkuva Naantali -Facebook-
sivuilla, Nasta-lehdessä ja saaristotiedot-
teissa. 
Lisätietoja kaikista soveltavan liikunnan 
toiminnoista antaa soveltavan liikunnan 
ohjaaja heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454. 
Mikäli ilmoittautumisessa on haasteita, ole 
yhteydessä! 
 
Soveltava vesijumppa mielenterveys-
kuntoutujille (30min) 
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. Mylly-
kiventie 5. Naantali). Hinta 30€ / henkilö 
(12 kertaa). Varusteina uimapuku, pyyhe 
ja saunapefletti. Vastuuohjaajana sovelta-
van liikunnan ohjaaja Heidi Suominen. 
Soveltava vesijumppa (45min) 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu henki-
lölle, jolla on neurologinen sairaus, lihas-
sairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 
josta on pysyvä haitta, eikä hän pysty 
osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 
yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 
Paikkana on Aurinkosäätiön palvelutalon 

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). 
Varusteina uimapuku, pyyhe ja sauna-
pefletti. Vastuuohjaajana keskiviikon ryh-
mässä kaupungin soveltavan liikunnan 
ohjaaja Heidi Suominen ja torstai-iltana 
Annukka Aarnio. 
Uutta! Soveltava vesijumppa omaishoi-
tajille ja -hoidettaville  
Keskiviikkoisin 15.1.–1.4. klo 13.45–14.30 
Aurinkosäätiön palvelutalossa (os. Myllyn-
kiventie 5, Naantali). Hinta 35€ / pari (12 
kertaa). Ryhmään mahtuu 6 paria. Ilmoit-
tautuessa omaishoitaja ilmoittaa vain 
omaishoidettavan kurssille ja lisää lisätie-
dot kenttään omaishoidettavan sairauden, 
vamman tai toimintarajoitteen sekä omat 
tietonsa. Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. Vastuuohjaajana ryhmässä 
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja 
Heidi Suominen. 
Uutta! Soveltava musiikkiliikuntatunti  
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 15–15.45 Kesti-
Maariassa (os. Maariankatu 2).  
Hinta 15€ / henkilö. Tunti soveltuu muisti-
sairaille, AVH-kuntoutujille ja henkilöille, 
joilla on neurologinen sairaus tai lihassai-
raus. Mukana tarvittaessa oma avustaja 
tai omaishoitaja. 
Toimintakyvyn kannalta olennaisia osa-
alueita ovat lihasvoiman, koordinaation, 
tasapainon ja liikkuvuuden harjoittaminen 
ja ylläpitäminen. Harjoitteissa käytettävien 
mielikuvien ja musiikin avulla voidaan tu-
kea liikkeen suorittamista ja vaikuttaa po-
sitiivisesti mielialaan ja ympäristöön orien-
toitumiseen samalla, kun nautitaan muka-
vasta yhdessäolosta. Vastuuohjaajina 
soveltavan liikunnan ohjaaja ja tanssin-
opettaja Heidi Suominen sekä tanssin-
opettaja Hilla Johansson.  
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit 
Tiistaisin 14.1.–28.4. klo 10.00–10.45 
Kesti-Maariassa (os. Maariankatu 2). Hin-
ta 15€ / henkilö. Ryhmä on tarkoitettu 
henkilölle, jolla on liikuntarajoite, sairau-
den vuoksi heikentynyt toimintakyky tai 
toistuvaa kaatumista. Tunnille voi tulla 
pyörätuolin sekä oman avustajan kanssa. 
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Tämä musiikkiliikuntatunti on päivää piris-
tävä tunti, jossa harjoitetaan monipuolises-
ti kehonhallintaa, koordinaatiota, lihaskun-
toa ja tasapainoa käyttäen tuolia apuväli-
neenä. Jokainen saa tehdä harjoitteita 
omista lähtökohdistaan. Vastuuohjaajana 
soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi Suomi-
nen. 
Kävelyfutis-kurssi (10 kertaa) 
Torstaisin 16.1.–19.3. klo 15.30–16.30 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. Rim-
pikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti Suopel-
lon koulun takapihan ovesta. Hinta 20€ / 
henkilö. Varusteina vaaleat sisäpeliken-
gät, sisäliikuntavarustus, juomapullo. Mu-
kana saa olla oma avustaja. Kävelyfutis 
soveltuu matalan aloituskynnyksen sekä 
pienen loukkaantumisriskin vuoksi hyvin 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve esimerkiksi liikuntara-
joitteen, vamman tai toimintakyvyn heiken-
tymisen vuoksi. Vastuuohjaajana jalkapal-
lovalmentaja Telmo Manninen. 
Soveltava palloilu eri-ikäisille kehitys-
vammaisille 
Maanantaisin 13.1.–27.4. klo 15.30–16.45 
Suopellon koulun liikuntasalissa (os. Rim-
pikuja 4, Naantali). Sisäänkäynti Suopel-
lon koulun takapihan ovesta. Hinta: 30€ / 
henkilö. Tarkoitettu kehitysvammaiselle 
henkilölle, joka selviää tunnilla itsenäisesti 
tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. 
Mukana saa olla tarvittaessa oma avusta-
ja. Varusteina vaaleat sisäpelikengät, sisä-
liikuntavarustus, juomapullo ja oma säh-
lymaila sekä lasit. Mailan ja lasit saa myös 
lainata paikan päällä. Vastuuohjaajana 
jalkapallovalmentaja Telmo Manninen ja 
yleisavustajat. 
 Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille (5 
kertaa) 
Lauantaisin 18.4.–16.5. klo 14.00–14.45 
paikkana Metsälehdon tila, (os. Vuoristotie 
7, 23140 Hietamäki, Mynämäki). Hinta 100 
€ / henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan 
ja varusteet. Ratsastajalla on oltava joko 
oma hevosiin 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). Hin-
ta 40€ / henkilö sisältäen jäsenmaksun. 
Varusteina pehmeät sisätossut, sisäliikun-

tavarusteet ja vesipullo. Vastuuohjaajana 
soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi Suomi-
nen. Yhteistyössä Liikuntaseura Naantalin 
ja terveyskeskuksen kanssa toteutettava 
ryhmä soveltuu hyvin erityisesti varhais-
vaiheen muistisairaille sekä reuma- ja li-
hassairauksia sairastaville henkilöille. Il-
moittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
verkkosivujen kautta www.lsnaantali.fi 
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon hiihtokes-
kuksessa. Mikäli osallistuja tarvitsee avus-
tajaa tai lisätietoja toiminnasta yhteyden 
otot soveltavan liikunnan ohjaajaan/040 
6837454. Lisätiedot aikataulusta, ilmoit-
tautumisesta ja hinnoista liikkuvananaan-
tali.fi joulukuun alussa 
Maksuttomat ”soveltavan liikunnan 
treffit”  
Keskiviikkoisin 15.1., 12.2., 11.3., 22.4. ja 
3.6. klo 15.30–16.30 Kesti-Maariassa (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristössä. Sovel-
tavan liikunnan treffit on tarkoitettu henki-
löille, joilla on erityisohjauksen tai sovellu-
tusten tarve liikunnassa sairauden, liikun-
tarajoitteen, vamman tai toimintakyvyn 
heikentymisen takia.  
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona. 
Jokaisella kerralla on eri teema, josta ker-
rotaan etukäteen.  
Toiminta on maksutonta, eikä tarvita en-
nakkoilmoittautumista.  
Mukana saa olla oma avustaja ja treffit 
sopivat hyvin myös omaishoidettaville ja -
hoitajille. Vastuuohjaajana toimii sovelta-
van liikunnan ohjaaja yhdessä yleisavus-
tajan kanssa. Lisätietoja heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454. 
 
Seniorikortti 65+  
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset 
ovat oikeutettuja lunastamaan seniorikor-
tin. Kortin hinta kevätkaudella 1.1.–
30.6.2020 on 35 €.  
Miten saan uuden seniorikortin tai akti-
voin nykyisen korttini? 

 Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 

seniorikorttia, hae sitä täyttämällä 

hakemus Naantalin verkkosivuilla. 

Hakemus voidaan täyttää myös 

Naantalin kaupungin palve-

lupisteissä. 
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 Mikäli sinulla on ollut aiemmin se-

niorikortti, ota kortti mukaasi ja käy 

maksamassa sekä aktivoimassa 

korttisi palvelupisteessä. 

Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen ta-
pahtuu Naantalin kaupungin palvelupis-
teissä. Uudet kortin käyttäjät maksavat 
aloitusmaksun 5€. 
Huom! Kortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 
 
Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyyn-
nissä arkipäivisin, kun olet ensin lunasta-
nut seniorikorttisi Naantalin kaupungin 
palvelupisteestä. Latauksen yhteydessä 
seniorikortin haltijan henkilöllisyys tarkiste-
taan Ulpukassa, joten henkilöllisyystodis-
tus tulee olla mukana ensimmäisellä ker-
ralla. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 
Seniorikortilla kevätkaudella 2020 
Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuot-
ta täyttäneille naantalilaisille. Kevätkauden 
1.1.–30.6.2020 seniorikortin saa hintaan 
35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n aloitusmak-
su). 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löytyvät 
Naantalin verkkopalvelusta. 
Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria) 

 tiistain ryhmä klo 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä klo 10.00–11.00 

Kevätkauden hinta 30 €. Seniorikorttilaisil-
le maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 
ryhmään. Ilmoittaudu osoitteessa 
www.liikkuvaantali.fi 
Kuntosali (Maijamäki) 

 maanantaisin klo 11.30–12.30 (lu-

kiolaisia 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 ke-
säseisokki. 

Ulpukka avoinna   ma, ti, to, pe klo 6–21 
                                 ke klo 11–21 
                                 la, su klo 11–18 
Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) 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 muse-
on aukioloaikoina 
•Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta.  
Tapahtuman ilmoituksissa seniorikortin 
kuva, alennus ovelta ostetuista lipuista. 
 
KUNTOLAATIKKOARVONTA 
Kuntolaatikkoarvonnassa onni suosi seu-
raavia kuntoilijoita: 
Juomapullo Tuula Heinonen 
Juomapullo Marita Lampolahti 
Sukat Arja Romppanen 
Sukat  Teppo Tanila 
Sukat Ben Söderholm 
Heijastinliivi Saga Vaihela 
Heijastinliivi Katja Sibelius 
Heijastinliivi Juhani Waldolin 
Lamppu Pia Mattila 
Heijastinvyö Minna Putus 
Voitot voi noutaa Rymättylän asiointipis-
teestä. 
 
REMONTTIREISKAT 
Remonttireiskojen liikuntatoiminta jatkuu 
vaikka torstain luento- ja keskustelupiiri 
loppuu 12.1.2019. 
Remonttireiskat kokoontuvat Rymättylän 
koulun liikuntasalissa 

 tiistaisin klo 19.00-20.00, ensim-

mäinen kerta kevätkaudella tiistai-

na 7.1. 

 perjantaisin klo 13.30-14.30, en-

simmäinen kerta kevätkaudella 

perjantaina 17.1. 

Tunneilla liikutaan ryhmän toiveiden mu-
kaisesti. 
 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille 
miehille, jotka haluavat liikkua porukassa. 
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Tavoitteena on kehittää omaa kestävyys-
kuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa ja liikku-
vuutta. Pyrimme monipuolisuuteen ja osal-
listujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
millaista liikuntaa kunakin kerralla teem-
me. Luvassa on mahdollisesti sulkapalloa, 
kehonhuoltoa, ulkoilua ja mitä kaikkea 
keksimme omia rajoja kuunnellen.  
Jos innostuit ja haluat tulla mukaan toimin-
taan, laita sähköpostia mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi 
 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvojaharjoittelija Enni. 
 
REMONTTIRAIJAT 
Ryhmä on suunnattu kaiken kuntoisille 
naisille, jotka haluavat liikkua porukassa. 
Tavoitteena on kehittää omaa kestävyys-
kuntoa, lihaskuntoa, tasapainoa ja liikku-
vuutta. Pyrimme monipuolisuuteen ja osal-
listujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
millaista liikuntaa kunakin kerralla teem-
me. Luvassa on mahdollisesti sulkapalloa, 
kehonhuoltoa, ulkoilua ja mitä kaikkea 
keksimme omia rajoja kuunnellen.  
Ryhmälle tehdään myös kehonkoostu-
musmittaus ja muita testejä, jos ryhmä niin 
haluaa. 
Remonttiraijat kokoontuvat maanantaisin 
Rymättylän koulun liikuntasalissa klo 
13.30-14.30, ensimmäinen kerta maanan-
taina 13.1. 
Jos innostuit Remonttiraijojen toiminnasta, 
ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähkö-
postia maija.puolakanaho@naantali.fi 
Ryhmä on maksuton ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvoja harjoittelija Enni. 
KUNTOSALIOHJAUSTA Rymättylän kun-
tosalissa keskiviikkoisin klo 11- 12. 
Kuntosalitoiminnan ensimmäinen kerta on 
keskiviikkona 15.1.2020. 
Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähkö-
postia maija.puolakanaho@naantali.fi 
Kuntosaliohjaus on tarkoitettu kaikille kun-
tosaliharrastuksesta kiinnostuneille (voit 
olla aloittelija tai harrastaja) ja kuntosa-
lilaitteiden opastusta tarvitseville. Kaiken-
ikäiset ja kuntoiset ovat tervetulleita mu-
kaan. 
Ohjaus on maksutonta ja ohjaajana toimii 
liikuntaneuvoja harjoittelija Enni. 
 
NAANTALIN NUORISOTALOT JOULU-
LOMILLA: 

Monnari  23.12.2019-7.1.2020 
Livonsaari  22.12.2019-2.1.2020 
Rymättylä  22.122019.-9.1.2020 
Monnarin Yökahvila lomailee 21.12.2019-
91.1.2020 
Iloista joulua ja vauhdikasta Uutta Vuotta 
2020 toivottaa nuokkarin väki. 
 
Nuorisopalvelut talvi 2020 
Kerhot: 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 4.2.–
14.4.2020 klo 15.30–17.30 Maijamäen 
koulun (os. Kristofferinkatu 1) opetuskeitti-
össä. Kerho on tarkoitettu 3.–9.-
luokkalaisille ja ohjaajina toimivat Naanta-
lin Martat. Hinta 20 € sis. ohjauksen, ma-
teriaalit ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen 
alkaa Naantalin kaupungin verkkokaupas-
sa verkkokauppa.naantali.fi keskiviikkona 
12.12.2019 klo 18.00. 
KITARAKURSSI 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja muka-
vasti – ilman yksin opettelun vaikeutta! 
Voit tulla mukaan sekä akustisella että 
sähkökitaralla. Opit mm. perussoinnut, 
säestyksen eri tyylilajeissa ja melodiasoi-
ton tabulatuureista. Opetusta siivittävät 
tutut kappaleet, toiveita saa esittää. Tyy-
leinä mm. pop, rock ja heavy metal. Oma 
kitara mukaan, lainakitaroita sopimuksen 
mukaan. Kurssi on maksuton, ja se järjes-
tetään torstaisin 6.2.- 16.4.2020 klo 17.15-
18.45 Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille 10–
18-vuotiaille nuorille. Kurssille otetaan 12 
ensin ilmoittautunutta. Opettaja: Musiikki-
tieteen FM Juhani Mistola. Ilmoittautumi-
nen alkaa 12.12.2019 klo 18:00 osoittees-
sa: https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
 
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjas-
ton alakerrassa nuorten osastolla (Tul-
likatu 11, Naantali) 
ma ja ti klo 14-19 
 
Lisätietoa: www.naantali.fi/nuoriso  
 

TERVEYSPALVELUT 

Jalkahoitaja Katavakodilla tiistaina 17.12. 
Ja keskiviikkona 18.12. Soita ja varaa ai-
kasi! Paula Lindfors 050 3000 903 

http://www.naantali.fi/nuoriso
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Sunnuntai 1.12. Hoosiannakirkko klo 
10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähä-
mäki, sekä lapsikuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen rippikoululaisten ja vanhem-
pien infotilaisuus seurakuntakodilla. 
Perjantai 6.12. Itsenäisyyspäivän sa-
najumalanpalvelus klo 10, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. Jumalan-
palveluksen jälkeen seppelten lasku San-
karihaudoilla ja Karjalaan jääneiden muis-
tomerkillä sekä kahvitarjoilu seurakunta-
kodilla n. klo 11.15, sekä itsenäisyyspäi-
vän juhla seurakuntakodilla klo 12.  
Sunnuntai 8.12. 2. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori 
Marianna Peltonen. 
Sunnuntai 15.12. 3. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, pastori Raimo Nisonen ja 
kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 22.12. 4. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki. 
Tiistai 24.12. Jouluaaton hartaus hau-
tausmaalla klo 16, khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki.  
Keskiviikko 25.12. Joulupäivän sa-
najumalanpalvelus klo 7, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki mukana 
kirkkokuoro. 
Keskiviikko 25.12. Perheiden joulukirk-
ko klo 16, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
Torstai 26.12. Tapaninpäivän iltamessu 
klo 18, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. Huom! Aamulla klo 10 ei ju-
malanpalvelusta! 
Sunnuntai 29.12. Sanajumalanpalvelus 
klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
Keskiviikko 1.1.2020 HUOM! Uuden-
vuodenpäivän iltakirkko, Messu klo 18, 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
MUSIIKKITILAISUUKSIA RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
 
Sunnuntaina 15.12. klo 18 Kauneimmat 
joululaulut kanttori Esa Vähämäen joh-
dolla. Tilaisuuden juontaa Annika Urpolah-
ti, mukana sopraano Tuuli Virkkala. Terve-
tuloa! 

Sunnuntaina 22.12. Turun VPK: n pu-
hallinorkesterin joulukonsertti klo 
18.00. 
Kapellimestarina on Reijo Bormann, solisti 
Jari Koivisto. Vapaa pääsy, vapaaehtoi-
nen käsiohjelma 15e. Tervetuloa! 
KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄSSÄ  
Nuoria taitureita ja pitkänlinjan muusi-
koita 
Rymättylän kaamokseen musiikillista va-
loa tuova kaamoskonserttien sarja alkaa 
tammikuussa 2020. 
Konserttisarjan aloittaa sunnuntaina 
26.1. rymättyläläisille tuttu Turun filharmo-
nisen orkesterin sellotaiteilija, sellisti Katja 
Kolehmainen yhdessä fagotisti Etienne 
Boudreault’n ja viulisti Elina Lehdon kans-
sa. Ohjelmassa heillä on muun muassa 
Mozartin ja Bizet´n teoksia sekä Lasse 
Mårtensonin "Myrskyluodon Maija" Ko-
lehmaisen omana sovituksena. Ohjelmaan 
valitut tangot  tuovat konserttiin myrskyistä 
tunnelatausta. 
Toisessa kaamoskonsertissa sunnun-
taina 9.2. on vuorossa venäläinen nuori 
urkurilahjakkuus, Nadezhda Zubova, jo-
ka toimii Rymättylän ystävyysseurakunnan 
Pietarin Pyhän Annan seurakunnan kant-
torina. Ohjelmaan on kerätty Rymättylän 
kirkon romanttishenkisille uruille soveltuvia 
teoksia. Konsertin säveltäjänimiä ovat 
mm. Max Reger ja Nicolaus Bruhns.  
Luvassa on myös italialaista barokkimu-
siikkia.  
Konserttisarjan päättävässä kolman-
nessa konsertissa sunnuntaina 1.3. 
esiintyy nuori klassisen kitaran taituri, Par-
tik Kleemola. Tämä kitarataiteen eturiviin 
kuuluva soittaja on esiintynyt aktiivisesti 
kamarimuusikkona ja sinfoniaorkesterin 
solistina sekä pitänyt lukuisia soolokon-
sertteja. Ohjelmassa on muun muassa 
Heitor Villa-Lobosin ja Fernando Sorin 
upeita kappaleita. Ohjelmakokonaisuus 
onkin eräänlainen musiikillinen matka ba-
rokista nykypäivään. 
Konsertit alkavat klo 18 Rymättylän 
kirkossa ja niihin on vapaa pääsy. Kä-
siohjelman hinta on 15/10€. Tervetuloa! 
 
MUITA TAPAHTUMIA 
 

RIPPIKOULUN 2020 aloitus seurakunta-

kodilla 1.12.2019. Jumalanpalvelus kir-

kossa klo 10, jonka jälkeen kahvit ja rippi-
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kouluinfo seurakuntakodilla. Tervetuloa 

rippikoululaiset vanhempineen! 
KOKKIKERHO   
Syksyn viimeinen kokkikerho maanantaina 
2.12. Tammikuussa jatketaan 13.1.2020. 
klo 17. 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko 
klo 13 seurakuntakodissa. Joulukuussa 
4.12. klo 13. Tervetuloa!  
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Joulukerho torstaina 5.12. seurakuntako-
dilla klo 12.30. (pieni paketti mukaan). 
Kerhot jatkuvat tammikuussa 9.1.2020.  
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Joulu-
kahvit torstaina 5.12. klo 13.  Tammikuus-
sa jatketaan 9.1.2020 klo 12. Tervetuloa! 
LASTEN LUCIA KIRKKO perjantaina 
13.12. klo 10.  
KULTAISENIÄNKERHO 
Kultaiseniänkerho kokoontuu joka kuu-
kauden 2. tiistai seurakuntakodilla klo 13. 
Joulukuussa joulukerho 10.12. kauneim-
mat joululaulut, kanttori Esa Vähämäki 
mukana.  Tammikuussa 14.1.2020. Terve-
tuloa! 
PERHEKERHO  
Keskiviikkoisin klo 10 seurakuntakodilla. 
Joulukuussa viimeinen jouluinen perhe-
kerho 11.12. Tammikuussa jatketaan 
8.1.2020. Tervetuloa ! 
KATAVAKOTI JOULUHARTAUS  
Torstaina 19.12. 14.00. Khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. 
LAPSIKUORO 
Alakouluikäisille joka toinen torstai, yleen-
sä parittomat viikot, seurakuntakodilla klo 
17.30. – 18.15. Jos olet kiinnostunut lau-
lamisesta ja musiikista, tule rohkeasti mu-
kaan. Kuoron johtajana kanttori Esa Vä-
hämäki. Vuoden viimeinen kokoontuminen 
on 12.12.  
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa! 
 
IKÄIHMISTEN JOULUTERVEHDYKSET  
Ensimmäisestä adventista alkaen diakoni 
ja diakoniatyöryhmän jäsenet jakavat jou-
lutervehdyksiä (tervehdyksiä viedään ihan 
jouluviikolle asti).  
Jos jotakuta ei tavoiteta, jätämme viestin 
postilaatikkoon ja tervehdyksen voi noutaa 

joulun jälkeen kirkkoherranvirastolta Vilun-
tie 2 aukioloaikoina. 
Maanantaina 16.12 ja tiistaina 17.12 klo 
9-11 voi tulla kysymään jouluavustusta 
ruokakauppaan jos taloudellinen tilan-
ne tai elämäntilanne on sen kaltainen t: 
Hannele diakoni.  
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Märssyvahdeilla on vielä muutama tapah-
tuma vuonna 2019: itsenäisyyspäiväkirkko 
sekä joulujuhlat. Lisäksi ScoutOut21 -
ryhmä osallistuu muutamiin joulumyyjäi-
siin, tuotteina mm. käsitöitä ja leivonnaisia. 
Ryhmä kerää rahaa vuonna 2021 järjeste-
tävään Norjan vaellukseen. Katso alta 
päivämäärät, jotta tiedät mihin myyjäisiin 
ScoutOut -ryhmä on menossa: 
 
6.12. Märssyvahdit osallistuvat Rymättylän 
itsenäisyyspäiväkirkkoon edustustehtävis-
sä.   
 
7.12. Röölän joulumyyjäiset klo 12-15 
 
10.12. Koko perheen joulujuhlat kololla klo 
18-20. Luvassa ryhmien omia esityksiä, 
merkkien jakoa, joululauluja sekä glögi- ja 
pullatarjoilut. Mukaan tarvitset oman glö-
gimukin, lämmintä vaatetta ja halutessaan 
n. 5e lahjan pukin lahjapussiin!  
 
21.12. VPK-talon joulumyyjäiset 
 
Joulujuhlien jälkeen ryhmien viikottaiset 
koloillat jäävät joululomalle. Koloillat jatku-
vat jälleen vuonna 2020 viikolla 2 tai 3, 
ryhmänjohtajat infoavat ryhmäänsä lä-
hempänä tarkasta alkamisajankohdasta. 
 
Märssyvahdit kiittävät kaikkia upeasta 
partiovuodesta sekä toivottavat hyvää 
joulua ja onnea vuodelle 2020! 
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

 
Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja  
Satu Laine, puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
 
Toimintoihin ilmoittautuminen 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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tapahtuu Soihdun kotisivujen kautta. 
Huomioithan, että edellisen kauden mak-
sut tulee olla maksettuina ennen kuin voit 
ilmoittautua uuden kauden toimintoihin.  
Kausimaksut ovat Soihdulle tärkeitä, sillä 
niillä pystytään kattamaan toiminnoista 
aiheutuneet kulut. 
Toimintojen maksut 
Toimintamaksuihin voit tutustua Soihdun 
kotisivuilla. 
Vakuutus 
Soihdun toiminnoissa lapset on vakuutet-
tu, mutta aikuisilla tulee olla oma vakuu-
tus. 
 
JOULUNAVAUS 
Koko perheen joulunavaus seurakuntako-
din pihalla sunnuntaina 1.12.2019 klo 
17.00. Ohjelmassa joulupuuroa, glögiä ja 
piparit.  Joulukuusen valot syttyvät ja jou-
lupukkikin voi piipahtaa paikalla. Joulu-
puuroon on kätketty pari mantelia, jos sa-
tut löytämään mantelin, voitat liikunta-
aiheisen palkinnon. 
 
KEVÄÄLLÄ 2020 
LASTEN LIIKUNTA 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulun kevätkausi 14.1.-
12.5.2020 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajana toimii An-
niina Hämäläinen ja apuohjaaja.  Liikunta-
leikkikouluryhmiä 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 
järjestetään Rymättylän liikuntasalissa 
Ipanarieha lauantaisin klo klo 14.00 – 
15.30. Ipanariehaan voi alle kouluikäisen 
lapsen kanssa tulla myös hänen kouluikäi-
set sisarukset. Huoltaja on vastuussa lap-
sista Ipanariehan ajan ja on myös lasten 
touhuissa mukana. Ipanarieha on maksu-
tonta. Ipanariehassa on käytössä jät-
titramboliini, airtrack, pehmopalikat, köy-
det, renkaat ja paljon muita mukavia liikun-
tavälineitä.  
Liikuntakerho eskari – kolmosluokka-
laisille 
Liikuntakerho, jossa liikutaan monipuoli-
sesti ulkona ja sisälle järjestetään keski-
viikkoisin klo 17.00-17.50.  Ensimmäinen 
kerta kevätkaudella 8.1. 

Sählyä eskari – kolmosluokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 koulun lii-
kuntasalissa, kevätkauden ensimmäinen 
kerta 8.1. Ota mukaasi oma maila ja suo-
jalasit (jos sinulla on sellaiset) ja sisäpeli-
kengät. Näitä kaikkia löytyy myös Soihdun 
kaapista, jos sinulla ei välineitä vielä ole. 
Sählyä 3-6-luokkalaisille 
torstaisin klo 18.00-18.50 koulun liikunta-
salissa, ensimmäinen kerta to 9.1. Ota 
mukaasi oma maila ja suojalasit (jos sinul-
la on sellaiset) ja sisäpelikengät.  Näitä 
kaikkia löytyy myös Soihdun kaapista, jos 
sinulla ei välineitä ole.  
Pilates 
jatkuu lauantaisin klo 12.00-13.00,   Oh-
jaajana Hanna Viljanmaa. Keväällä Pilates 
-ryhmä kokoontuu 13 kertaa, ensimmäi-
nen kerta keväällä 4.1.   
Pilatesta EI ole la 25.1., 15.2. ja 22.2.  
Hinta kevätkaudelta 55€. 
Lenkkikaverit 
kokoontuu maanantaisin klo 18.00 yhtei-
sen liikunnan pariin. Tule mukaan, jos 
sinua kiinnostaa mukava seura ja moni-
puolinen liikunta. Kevätkauden ensimmäi-
nen kerta ma 13.1. klo 18.00, jolloin oh-
jelmassa on kinkunsulatusjumppa liikunta-
salissa. 
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. Ensim-
mäinen kerta keskiviikkona 8.1.2020 klo 
19.00 ja lähtöpaikka koulun piha. 
Sulkapalloa aikuisille 
Rymättylän Soihdun avoin sulkapallovuoro 
liikuntasalissa sunnuntaisin klo 18.00-
19.00. Ensimmäinen kerta kevätkaudella 
su 12.1.   Voit osallistua toimintaan mak-
samalla jäsenmaksun ja toimintamaksun 
10€.  Mahdollisuuksien mukaan järjes-
tämme myös leikkimielisen sulkapallotur-
nauksen. 
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.  
Yhdyshenkilönä Oskari Laine, puh 050 
3316162. 
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RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Marjatta Laine 
Aaholliin on koottu Marjatta Laineen 
mittavasta tuotannosta 80v näyttely  
taiteilijan joulukuisen syntymäpäivän 
kunniaksi. Näyttely on esillä yli  
vuodenvaihteen ja sisältää perinteisiä  
maalauksia, paanumaalauksia,  
piirroksia ja satukuvitusta. 
Työt on saatu kokoon paikallisista 
kodeista mistä suuri kiitos kaikille 
maalauksia lainanneille. 
Soita ja sovi esittely 044 0436776 
Sylvesterin ilta 
Uuden vuoden 2020 vastaanotto 
Aahollin pihapuistossa tiistaina 31.12. 
alkaen kello 18. Elävää musiikkia,  
glögitarjoilu sekä puhetervehdys. 
Samalla tilaisuus tutustua Aahollin 
näyttelyyn ja perinnekokoelmaan. 
Ei ilotulitusta. Tervetuloa koko suvun 
voimin!  
Ryijyt 
Alkuvuodesta 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 helmikuussa niin, että  
ne ovat ihailtavissa karkauspäivänä, 
kun lauletaan Lauluja Karjalan mailta! 
Joulun avaus 
Joulun avaus-tapahtuma keskiviikkona 
18.12. klo 18.00 museolla Kirjalan 
kirkkotie 2. Kirkkoherra Petri Sirén puhuu 
ja Rymel-kuoro esiintyy. Tilaisuuden 
jälkeen nautitaan glögit Aahollissa. 
Kirjoja myytävänä 
Irja Sormunen: Elämää Airiston takana, 12 
euroa 
Eeva Matinolli: Rymättylän historia, koko 
sarja 60,00 euroa, erikseen osa I 25 
euroa, osa II.1 33,00 euroa, osa II.2 16 
euroa. 
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 YHDIS-
TYS ry 

  
Puurojuhla 16.12. klo 13 seurakunta- 
kodissa.                                                  
Äijäkerho 11.12. klo 13 Katavakodin ruo-
ka-lassa. Kaikki äijät taas joukolla kahvit-
tele-maan. 

Yhdistys on mukana joulumyyjäisissä 
01.12. klo 11 – 13 kaupungintalolla ja 
07.12. klo 12 – 15 Röölässä.                

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11. 
Rinki 1: ke 04.12. Huom. päivä! 
Rinki 2: 19.12. 

Ennakkotietoja vuoden 2020 alkuun: 
su 19.01. yhdistyksen 40v- juhla VPK- 
talolla 
la 08.02. Amélie Turun kaupungin teatte-
rissa klo 14 näytös, hinta vielä hakuses-
sa.Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 
nettisivuilta, vanhusneuvosto. Jäsensih-
teeri 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 

RYMÄTTYLÄN VPK 
Perinteiset joulumyyjäiset!  

Rymättylän VPK:n talolla Lauantaina 
21.12.2019 klo 11-14.                                 
-VPK myy kuusia talon pihalla klo 12 
eteenpäin                                                    
- Jouluisia herkkuja, kukkia ja käsitöitä 
sekä pukinkonttiin vielä jotain pientä kivaa 

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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laitettavaa                                                   
- VPK:n Puffetti, grillimakkaraa                   
- Arpajaiset                                           
pöytävaraukset viimeistään 8.12.2019 
040-7156069 / Nina- Mielellään viestillä 
johon myyjän nimi, mitä myy ja montako 
pöytää-pöydät kooltaan noin 70x120 tai 
pyöreä jonka halkaisija noin 1,10m  

KATAVAKODIN KÄSITYÖKERHO 

 
Katavakodin käsityökerho tiedottaa: 
Emme ole tänä vuonna mukana joulumyy-
jäisissä. Tuotteitamme voi hankkia kerhon 
kokoontumisaikoina ma 2.12., ma 9.12. ja 
ma 16.12. klo 14-16 tai sopimalla Sinin 
kanssa 050 5408723 
Myynnissä räsymattoja, torkkupeittoja, 
villasukkia, patalappuja, bamburättejä….. 
 

RYMÄTTYLÄN MLL 

 

 
Lämmin kiitos teille kaikille Kekri sa-
donkorjuujuhliin osallistuneille!       
Lahjoittajat ja yhteistyökumppanit: 
• Kaisa Suovanen Cate-
ring                              
• Mikolan luomutila  
• Saariston hirviseurue  
• Saariston leipä  
• Leipomo Tuulisolmu  
• Rymättylän Sale  
• Taattisten tila  
• Rymättylän Sale  
• Ruokatauko Oy  
• Brinkhall Sparkling Oy  
• Puutarha Jaanto  
• Tuomas Levanto  
• Sikka-Talu  
• K-Supermarket Ellen  
• Sahlsten  
• Saariston hirvimiehet  
• Kurkkaisten tila  
• Kaarlejoki  
• Annika ja Marko Urpolahti  

• Bunge Finland Oy  
• Arto ja Tarja Uotila  
• Sarapiston maatalousyhtymä  
• Sisko Suovanen  
• Ojalan tila  
• RavintoRaisio Oy  
• Tamsaaren tila  
• Naantalin kaupunki  
• Sillikonttori oy  
• Rymiksen Mummola  
• Meinikkalan tila  
• Ravintola Pohjakulma  
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

ma, ti ja to 13-19,  
ke ja pe 9-15 
Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

 
Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouk-
siin  
4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin 
oma tiedotuslehti, johon kootaan myös 
ajankohtaiset tapahtumat. Verkkosivujen 
tapahtumakalenteriin päivitetään lisäksi 
jatkuvasti tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
 
Ilmestymisaikataulu: 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

1/20  10.1.              6.2. 

2/20 2.4. 30.4. 

3/20 7.8. 3.9. 

4/20 30.10. 26.11. 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Tammikuun tiedotteen materiaali viimeis-
tään 10.12.2019 (jaetaan jo 19.12.) 
(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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