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KESÄKUU 2020 
 

 
 
 

SIVISTYSPALVELUT 

 
RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA PALVE-
LUPISTEEN AUKIOLOAIKA ja  
YHTEYSTIEDOT  
 
Tarkasta aukiolot kirjaston internet-sivuilta 
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjasto/rymattylan-lahikirjasto 
 
Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN 
Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta ju-
hannukseen  
(harjoitusjakso 1.-31.4. ja kampanja-aika 
1.5.-21.6.) 
Haastepyöräily kannustaa lounaissuoma-
laisia koulu- ja työmatkapyöräilyyn sekä 
harraste- ja vapaa-ajanpyöräilyyn. Naanta-
lin saaristo-osat ovat jo pitkään liikkuneet 

haastepyöräilyn merkeissä, ja tänä kesänä 
toiminta laajentuu koko Naantalin alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km yhtä-

jaksoista pyöräilyä 
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä 

on ”höllennetty” siten, että 
jos yhteen suuntaan matkaa 
on 5 km ja takaisintulo 5 km, 
voi kokonaismäärän 10 km 
merkitä yhdeksi suorituksek-
si 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen ku-
takin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoit-
taa Lounais-Suomen liikunta 
ja urheilu ry:n nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) 
tai mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haaste
pyoraily kautta 

Voit ilmoittaa kilometrit myös sähköpostilla 
maija.puolakanaho@naantali.fi 
 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikun-
tapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
LIIKUNTAPALVELUT TARJOAA LII-
KETTÄ JA ILOA ARKEEN NYT YOUTU-
BESSA 
Naantalilaisille tarjotaan keväällä 2020 
videovinkkejä ja -ohjeita liikkumiseen ja 
hyvinvointiin kotona ja kotiympäristössä. 
Voit tutustua tarjontaan 
www.naantali.fi/liikuntavideot. Lisäksi kan-
nattaa ottaa seurantaan Liikkuva Naantali 
-Facebook -sivut.  
 
RYMÄTTYLÄN KUNTOSALI 
Rymättylän kuntosali sulkeutui kevään 
vuorojen osalta koronaviruksen vuoksi 
maaliskuussa.  
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Kuntosali avautuu jälleen maanantaina 
1.6. ja käytössä on koko kesäajan talvi-
vuorot. Eli jos sinulla on ollut vuo-
ro/vuoroja talviaikana, ne jatkuvat keskey-
tymättä koko kesäajan.  
Seuraavaksi haetaan elokuussa seuraa-
van kauden 2020-2021 talvivuoroja. 
Jos et aio käyttää kesällä kuntosalivuo-
roasi, ole ystävällinen ja ilmoita siitä säh-
köpostilla Maija Puolakanaholle. 
 
 
Koululaisten kesälomatoiminta 
Koululaisten kesälomatoimintoihin on tullut 
muutoksia poikkeustilanteen takia. Naan-
talin liikunta- ja nuorisopalvelut ovat rea-
goineet tilanteeseen, ja lasten ja nuorten 
kesäloman toiminnot järjestetään hallituk-
sen asettamien suositusten mukaisesti. 
Osa toiminnoista on jouduttu perumaan tai 
siirtämään myöhempään ajankohtaan, 
mutta uusiakin toimintoja on tullut tilalle! 
Naantalin kaupungin verkkosivuilla pääset 
tutustumaan toteutuviin toimintoihin: 
www.naantali.fi/kesa2020. Sivuilta löytyy 
mm. saaristossa järjestettävät, Sportti-
aamut, teatterikerho ja Rantapäivät. Mu-
kana myös soveltavan liikunnan toimintoja 
niin lapsille, nuorille, perheille kuin aikuisil-
le. 
On tärkeää, ettei toimintoihin osallistuta 
lievästikään sairaana. 
Liikuntapaikat käytössä 
Liikuntapaikkoja tulee käyttää kesälläkin 
kokoontumisrajoituksia noudattaen. Ten-
niskentät, rantalentopallokentät, Karvetin 
tekonurmikenttä sekä muut palloilukentät 
avattiin 14.5. 
Voit varata tenniskentille pelivuoroja säh-
köisen varausjärjestelmä Juliuksen kautta 
kaupungin verkkosivuilla tai Nunnalahden 
uimarannan kioskista sen ollessa auki. 
Rantalentopallokenttien varaukset teh-
dään kenttien vieressä oleviin varauskir-
joihin. 
Tarkemmat ohjeet kenttävarauksiin löydät 
verkkosivuilta osoitteesta liikkuvanaanta-
li.fi > Liikuntapaikat ja ulkoilukohteet > 
Tennis ja beachvolley. 
Soutuveneet ja sup-laudat lainattavissa 
Suotuveneitä ja sup-lautoja voi vuokrata 
Nunnalahden 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 liikku-

vanaantali.fi > Toimintaa ja tapahtumia > 
Lainattavat liikuntavälineet. 
Seikkailuratoja nuorille! 
Kesän aikana nuorille on tulossa interaktii-
visia seikkailurastiratoja ympäri Naantalia. 
Ratoja tehdään niin Manner-Naantaliin, 
Rymättylään, Merimaskuun kuin Velkualle. 
Kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisenä 
päivänä Nuori Naantali -somekanavissa ja 
kaupungin verkkosivuilla julkaistaan uusit-
tavien ratojen koodit. Radoilla on luvassa 
muun muassa suunnistus-, toiminta- sekä 
tietotehtäviä.  

Uimakoulut merenrannassa 

Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Hinta 25 €. Il-
moittautuminen alkaa Naantalin verkko-
kaupassa verkkokauppa.naantali.fi 3.6. klo 
18.00. Uimaopetuksesta vastaa Suuri Sy-
dän -yritys. 

29.6.–10.7. päivittäin maanantaista per-
jantaihin 10 kertaa kahden viikon ajan 
(säävarauksella). 

• Nunnalahden uimaranta klo 12.00–
12.30 ja 12.45–13.15 

• Maskulaisten uimaranta, Rymättylä 
klo 14.15–14.45 

13.-17.7. päivittäin maanantaista perjan-
taihin 5 kertaa (säävarauksella). Porhon-
kallion uimaopetuksen päätteeksi on sau-
na. 

• Porhonkallion uimaranta klo 13.45-
14.15 ja 15.00-15.30 

Merimaskun uimakoulun Apajalla järjestää 
Merimaskun MLL. Lisätietoa ja ilmoittau-
tumisohjeet Facebookissa MLL Merimas-
kun yhdistys -sivuilla. 

Sporttikärry kiertää Naantalissa liikut-
tamassa viikoilla 27 ja 28 
Liikunnanohjaajat kiertävät Sporttikärryn 
kanssa, johon on kerätty liikuntavälineitä 
kesä heinäkuun taitteessa. Pelaamaan voi 
tulla yksin tai perheen kanssa. Poikkeusti-
lan vuoksi ilmoittautuminen alla olevan 
linkin kautta. Toiminta on maksutonta. 
Säävaraus: toimintaa ei järjestetä sateella.  

http://www.naantali.fi/kesa2020
http://www.naantali.fi/kesa2020
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ma 22.6. ja 29.6. Karvetin kenttä klo 10-
12, Merimaskun kenttä klo 13.30-15.30 
ti 23.6. ja 30.6. Kalevanniemen ranta klo 
10-12.30 ja Rymättylä Maskulaisten ranta 
klo 14-16  
ke 24.6. ja 1.7. Suovuoren ulkoilualue klo 
10-12.30 ja Taimon ranta klo 14-16 
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 
 
 

 
 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA SUNNUNTAISIN  
Kesäkuu 
 
 
Sunnuntai 7.6. klo 10 Sanajumalanpalve-
lus, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähä-
mäki.  
Sunnuntai 14.6. klo 10 Sanajumalanpal-
velus, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vä-
hämäki. 
Lauantai 20.6. klo 10 Juhannuspäivän 
sanajumalanpalvelus. 
Sunnuntai 21.6. klo 10 Sanajumalanpal-
velu rovasti Pertti Ruotsalo 
Sunnuntai 28.6. klo 10 Sanajumalanpal-
velus. 
 
 
MUUTA:  
Kesäkerhoja ei järjestetä tänä kesänä 
koronaepidemian vuoksi. 
Rymättylän kirkko avoinna kesäkuussa 
2020 Jumalanpalvelusten ajan. 
Kirkkoherranvirasto auki normaalisti 
kesällä tiistaisin 9 -12 ja keskiviikkoisin 
12-15.  
 
Kirkkoherra Petri Sirén lomalla 17.6. – 
14.7.2020 ja 10.8. – 25.8.2020.  
Kirkkoherran sijainen Markku Ahl-
strand p. 0401308391 
 
 
 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Märssyvahdit järjestävät iltapurjehduksia 
jäsenilleen kesäkuussa seuraavina tiistai-
iltoina: 
2.6.  
9.6. 
16.6. 
23.6. 
 
Lähtö Ajolan rannasta klo 18, kesto noin 
2h. Jokaiselle iltapurjehdukselle mahtuu 
maksimissaan viisi lasta/nuorta, jotta ve-
neessä pystytään pitämään turvavälit. 
Purjehduksille ilmoittaudutaan Kuksassa 
(linkit sähköpostissa). Purjehdukselle ei 
saa tulla vähänkään kipeänä, eikä myös-
kään mikäli joku perheenjäsenistä on ollut 
kipeänä viimeisen 14 vrk aikana. Mukaan 
tarvitset sään mukaiset varusteet, hanskat 
sekä pelastusliivit (jos omistat). 
 
MUITA TAPAHTUMIA 
 
23-26.7. Samsaaren kesäleiri, max. 50 
osallistujaa. Ensimmäisen vuoden suden-
pennut leireilevät pe-su ja vain huoltajan 
kanssa. Kaikilla muilla leiri kestää to-su. 
Valitettavasti tänä vuonna ei ole päivälei-
rimahdollisuutta eikä leirille voi ottaa muita 
perheenjäseniä. Ilmoittautumislinkki 
Kuksaan ja lisätiedot lähetetään sähkö-
posteihin. 
 
18.8. Märssyvahtien partiokauden avausil-
tanuotio klo 18 Majakalla. Kaikki uudet ja 
vanhat jäsenet tervetuloa! 
 
vko 35 syksyn viikottaiset koloillat alkavat 
 

PELASTA PÖRRIÄINEN! 
 
 

 

https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
https://www.lyyti.in/sporttikarry2020
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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. 
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. 
 
KESÄFUTIS RYMÄTTYLÄN URHEILU-
KENTÄLLÄ KESKIVIIKKOISIN 

Jalkapalloon voivat tulla vuosina 2007-
2016 syntyneet lapset ja nuoret. 

• klo 17.15-18.00 2013-2016 
syntyneet lapset 

• klo 18.00-19.00 2007-2012 
syntyneet lapset 

Kausi on keskiviikkoisin 3.6.-22.7. Kausi 
jatkuu mahdollisesti elokuussa.  Osallis-
tumismaksu on 20€/lapsi ja Soihdun jä-
senmaksu (maksetaan vain kerran vuo-
dessa).  Ohjaajana Anniina Hämäläinen.  

 
Yhteislenkit 
kävellen tai hölkäten keskiviikkoisin klo 
18.00. Teemme noin tunnin pituisen lenkin 
porukalla. Tule mukaan, jos kaipaat kave-
ria ja hyvää seuraa. Yhteislenkit jatkuvat 
koko kesän ja lähtöpaikka koulun piha. 
 
Kimppavesihölkät 
Kimppavesihölkät Nuikonlahdella joka 
torstai klo 18.00. Tule mukaan mahtavan 
harrastuksen pariin. Sinulla ei tarvitse olla 

omaa vyötä sillä Soihdulla on muutamia 
vöitä lainaksi. 
 
Sarjajuoksut ja mestaruusmaastot 
Järjestetään elokuussa ja syyskuussa. 
Seuraa Soihdun kotisivuja niin saat sieltä 
lisätietoja asiasta. Kotisivuille tulee myös 
ensi kauden ohjelma kesän aikana. 
 
 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Rymättylä-seura ry 
 
Kotiseutumuseo 
Rymättylän kotiseutumuseo on suljettu 
toistaiseksi koronaviruksen ikäihmisille 
aiheuttaman tilanteen johdosta. Museon 
pihapiiri on ovien kiinniolosta huolimatta 
tutustumisen arvoinen kohde. 
  
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 meihin 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 

.  
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ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
 
 
Tätä kirjoitettaessa ei ollut varmaa tietoa 
mitä helpotuksia rajoituksiin saadaan vai 
saadaanko kesän aikana. Yhdistyksen 
kaikki kesän retket on peruttu. Ollaan kui  
tenkin reippaalla mielellä ja nautitaan ke-
sästä. Muistakaa edelleen turvavälit ja 
peskää kätenne usein. 
 
El:n Rymättylän yhdistys toivottaa kaikille 
Rattoisaa kesää! 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: marjavehma-
nen@gmail.com 

Yhteystiedot 
Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin 
puh: 044 354 7754 
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 
kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-
Suomen piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 

Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dik-

seli  

Rööläntie 394, 21150 Röölä.  

 

Kesäkuusta 9.6. alkaen avoinna klo 12-

18.00.  

Maanantaisin kiinni sekä juhannuksena. 

Liput 4€, alle 16 v. pääsee ilmaiseksi. 

 

Kylähuone kesälauantaisin avoinna alk. 

13.6. klo 12-15.00 

Juhannuksena kiinni. 

 

Röölän Kylätoimikunta ry 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo 

ja Dikselin Näyttämö 

Rööläntie 394, 21150 Röölä 

Röölän Kylähuone,  

Rööläntie 375, 21150 Röölä 

 

Puh. 044 974 8711 

roola@roola.fi 

www.roola.fi 

 

Röölä Fases-

sa: www.facebook.com/rantapiha 

Dikseli fases-

sa: https://www.facebook.com/dikseli/ 
 
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 Fases-
sa: www.facebook.com/rantapiha 
Dikseli fasessa: 
https://www.facebook.com/dikseli/ 
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RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYHDIS-
TYS 

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 

 
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Meri-

maskussa ja Naantalissa. 
 
 

Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai 

jaksa tehdä ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee 
omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi 

mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiin-

teistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain 
ulkotöitä!) 

 
Koronaepidemian aikana tarjoamme 

talkkarin toimesta myös asiointipalve-
lua  

kauppa ym. tarpeisiin. 
 

Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen pii-
riin. 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 pienkiinteistöyhdis-
tys Pirkka Turkki 050 4542245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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   

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 yhdistetyn 
Heinä-elokuun tiedotteen materiaali vii-
meistään 15.6.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 
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