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MARRASKUU 2019 
 

 
 

 

SIVISTYSPALVELUT 

 
Rymättylän kuntosaliavaimet 
Mikäli sinulla ei ole tällä hetkellä vuoroa 
Rymättylän kuntosaliin, niin muista että 
myös 
avain pitää palauttaa asiointipisteeseen.  
 

Kysely Merimaskun ja Rymättylän pal-

velupisteiden toiminnasta 

Voit vastata palvelupistekyselyyn marras-

kuun aikana Merimaskun ja Rymättylän 

palvelupisteissä sekä kaupungin verkkosi-

vuilla. Vastaamalla pääset vaikuttamaan 

palvelupisteiden toimintaan! 

Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän  
lähikirjastossa syyskaudella:  
tiistai 12.11.2019 klo 19.00 
tiistai 10.12.2019 klo 19.00 
Vetäjänä: Soili Nurmi 

 

 

TERVEYSPALVELUT 

 
Rymättylän lastenneuvolassa perheiden ja 
lasten hyvinvointia edistää 2.12.2019 läh-
tien terveydenhoitaja Sari Aaltonen.  
Terveydenhoitaja tavoitettavissa numeros-
ta 02 4362 673, puhelinaika arkisin 13.00-
13.30.  

Lastenneuvola toimii ajanvarauksella pää-
sääntöisin maanantaisin ja tiistaisin Ry-
mättylän neuvolassa, muina päivinä  
 
terveydenhoitajan on Naantalin lasten-
neuvolassa.  
Halutessaan perhe voi valita myös Meri-
maskun tai Naantalin lastenneuvolan asi-
ointipaikaksi.  
INFLUENSSAROKOTUKSET AJANKOH-
TAISIA 
Influenssarokotukset alkavat tänä vuonna 
normaalia myöhemmin johtuen rokotteiden 
saatavuudesta. 
Influenssarokotukset Rymättylässä ajan-
varauksella – ajat varattavissa myös säh-
köisen asioinnin kautta 
https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi  
 
Tiistaina 26.11. klo 9–11 
Keskiviikko 27.11. klo 15–16 
Perjantaina 29.11. klo 8.15–11 
Tiistaina 3.12. klo 10–11 
 
Rokotus ILMAN AJANAVARAUSTA    
Tiistaina 10.12 klo 9-11 sekä  
Perjantaina 13.12klo 9-11 
 
Rymättylän Terveysasema 
p.02 436 2790 
gsm +358(0)50 414 1195 
puhelinaika ma-pe klo 12-13 
ann-marie.holming-saari@naantali.fi 
 
Jalkahoitaja Paula Lindfors Katavakodilla 
12.11. ja 13.11.. Tarvittaessa myös koti-
käynnit. 
Soita ja varaa aikasi p. 050 3000 903. 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
SYKSYN 2019 LASTEN JA NUORTEN 
HARRASTETARJONTA 
Harrasteryhmissä, -kursseilla ja tapahtu-
missa pääset tutustumaan monipuolisiin 
eri ikäryhmille suunnattuihin harrastemah-
dollisuuksiin lähellä ja edullisesti. Lisätieto-

https://www.naantali.fi/fi/sahkoinen-asiointi
mailto:ann-marie.holming-saari@naantali.fi
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ja liikkuvanaantali.fi ja liikkuvanaantali -
facebook sivuilta. 
 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille uimatai-
toisille uintikeskus Ulpukassa tiistaisin 
5.11.-3.12. (5 kertaa). Kerhon hinta on 25 
€, sisältää sisäänpääsyn, ohjatun uima-
tuokion, vapaata uintia sekä kuljetuksen. 
 Uimakerhoon otetaan enintään 30 osallis-
tujaa. Kuljetus järjestetään Rymättylästä ja 
Merimaskusta, mikäli osallistujia vähintään 
4. Toiminta toteutetaan mikäli osallistujia 
vähintään 10. Ilmoittautuminen alkaa per-
jantaina 18.10  klo 18.00 verkkokaup-
pa.naantali.fi  
 
Linja-auton aikataulu: 
klo 14.20 Rymättylän koulu, levennys Pii-
mätiellä 
klo 14.35 Merimaskun koulu 
klo 14.50 Naantalin päätepysäkki  
Kyytiin pääsee Aurinkotien varrella olevilta 
pysäkeiltä. Pysäkillä oltava ajoissa! 
Paluu takaisin lähtee klo 16.45 Ulpukasta 
samaa reittiä. 
HUOM: hyvä uimataito on ehdoton edelly-
tys osallistumiselle. Uimatuokio on uima-
taitoa kehittävää vesipeuhua ja leikkejä.  
Lisätietoja: Liikuntapalvelut/Saarni 
0504649908 
 
Keppihevostyöpaja sunnuntaina 17.11. 
klo 11-15 Merimaskun koulun käsityöluo-
kassa. Valmistetaan yhdessä keppihevo-
nen joko kaavasta ompelemalla tai sukas-
ta. Ideana on käyttää materiaaleja kierrät-
täen. Pajalla on kankaita, perussukkia 
sekä muut materiaalit. Ne voi tuoda myös 
kotoa mikäli haluaa tietynlaisen materiaa-
lin/sukan.  Hinta 10 € (sisältää materiaalit 
ja ohjauksen). Alle 10-vuotiaat aikuisen 
kanssa yhdessä. Ilmoittautuminen verkko-
kauppa.naantali.fi 

Lapselle ja aikuiselle yhdessä 

PerheSporttis alle kouluikäiselle lapsel-
le aikuisen kanssa ti 3.9.-10.12. klo 
17.00-17.45 Kesti-Maariassa (Maariankatu 
2). Hinta 40€. Max. 12 perhettä. Tunti tar-
joaa yhteistä laatuaikaa esteettömästi lii-
kunnallisten leikkien, temppuiluiden, mu-

siikkiliikunnan ja pelailujen parissa. Toi-
minta toteutetaan yhteistyössä kaupungin 
soveltavan liikunnan ohjaajan kanssa. 
Ilmoittautuminen Liikuntaseura Naanta-
li ry, LiiNa, sivuilta. 
Rymättylän koulun salissa la 28.9.-
7.12.2019 klo 14.00-15.30 (Piimätie 1, 
Rymättylä). Ipanariehassa liikutaan yh-
dessä aikuisen ja lapsen kanssa muun 
muassa temppuradalla, kiipeillään 
ja hypitään jätti-ilmatrampoliinilla. Toimin-
ta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille 
ja heidän täysikäiselle liikuntakaveril-
leen. Toiminta on maksutonta ja se toteu-
tetaan yhteistyössä Naantalin voimistelijat 
ry:n ja Rymättylän Soihtu ry:n kanssa. 
 
SOVELTAVAN LIIKUNNAN TARJONTA 
AIKUISILLE – VIELÄ EHTII MUKAAN! 
 
Uutta! Kävelyfutis-kurssi Suopellon koulun 
liikuntasalissa to 24.10.-5.12.2019 klo 
15.30-16.25. Huom! Tuntia ei ole 31.10. 
Hinta on 10€ / henkilö. Mukana tarvittaes-
sa oma avustaja. Ota mukaan Vaaleat 
sisäpelikengät, sisäliikuntavarustus, juo-
mapullo.                                                
Soveltavaa palloilua kehitysvammaisil-
le ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 Suo-
pellon koululla. Hinta 30€. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitet-
tu eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökoh-
taisen avustajan kanssa selviäville henki-
löille.Sovellettu tuolijumppa ja istuma-
tanssit ti 3.9.-12.11. (ei 17.9.) klo 10.00-
10.45 Kesti-Maaria (Maariankatu 2). Hinta 
10€. Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla 
on liikuntarajoite, sairauden vuoksi heiken-
tynyt toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. 
Tunnille voi tulla pyörätuolin sekä oman 
avustajan kanssa. omista lähtökohdistaan. 
Soveltavan liikunnan treffit 13.11. ja 
4.12. klo 15:30-16.30 Kesti-Maaria (Maa-
riankatu 2). Kokeilemme yhdessä erilaisia 
sovellettuja liikuntamahdollisuuksia. Myös 
ryhmän toiveet huomioidaan.. Mukana saa 
olla tarvittaessa oma avustaja ja sopii hy-
vin myös omaishoidettaville ja –hoitajille. 
Toiminta on maksutonta, eikä tarvita en-
nakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen 
toimintoihin Naantalin kaupungin verk-
kokaupassa www.naantali.fi ellei toisin 
mainita. Ilmoittautuessa lisää sairaus tai 
toimintarajoite Lisätiedot -kenttää. Kevään 

http://www.naantali.fi/
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soveltavan liikunnan toiminnot vahvistuvat 
13.11. mennessä. Lisätietoja soveltavan 
liikunnan ryhmistä  www.liikkuvanaantali.fi 
ja soveltavan liikunnan ohjaaja  

Heidi Suominen heidisusan-
na.suominen@naantali.fi, 040 683 7454. 

Liikkujan apteekki Tapahtuma-aikana 
saa tietoa liikunnasta ja liikuntatoiminnasta 
Naantalissa sekä mahdollisuuden kehon-
koostumusmittaukseen. 

Naantalin apteekissa pe 15.11. klo 12-14 
Rymättylän apteekissa 21.11. klo 15.00–
16.30 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapai-
noon tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät ko-
koontuvat 16.9.-10.12. Kesti-Maarian lii-
kuntatilassa sekä keskustan alueen ulko-
liikuntapaikoilla. Toiminta järjestetään vii-
koilla 38-50, mikäli osallistujia on vähin-
tään 10 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset alka-
vat 16.8.  

 tiistain ryhmä kello 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä kello 10.00-

11.00 

Syyskauden hinta on 30 €/ ryhmä. (se-
niorikortilla ei erillistä maksua, mutta ryh-
mään tulee ilmoittautua).   

 Keskiviikkoisin toimii myös Liikun-

taseura Naantali ry:n järjestämä 

VoiTas klo 11.45 – 12.30. Ryh-

mään tulee ilmoittautua 

www.lsnaantali.fi –sivujen kautta 

(seniorikorttilaiset voivat osallistua 

ilman erillistä maksua). 

 Merimaskun voimaa ja tasapainoa 

–ryhmä ikääntyville. Merimaskun 

koulun liikuntasalissa keskiviikkoi-

sin 21.8. alkaen klo 15.00-16.00, 

ohjaus Eliisa Ansamaa.  Meri-

maskun tasapainoryhmään osallis-

tuminen on maksutonta, ei 

ilmoittautumisia. 

 

Tuolijumppa Rymättylän koulun liikun-
tasalissa 
Liikuntaystävätoiminta Rymättylän koulun 
liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 13.00-
14.00 
4.9.-4.12. Tuolijumppaan ovat kaikki terve-
tulleita. Ohjaajina toimii Rymättylän ver-
taisliikuttajat  sekä liikuntapalveluiden lii-
kunnanohjaajat. Toiminta on maksutonta, 
ei ilmoittautumisia. 
 
Ukkojen ja Akkojen jumppa 
Jumppaa ikääntyville torstaisin 5.9.-12.12. 
kello 15-16 Kuparivuoren urheilutalolla. 
Yhteistyössä Naantalin vanhusneuvosto 
 
SYKSYN 2019 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 2.9.-
16.12.2019 välisenä aikana: 
klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan linja-
autopysäkki 
klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka 
klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ul-
pukkaan 
klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 
samaa reittiä 
Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta 
linja-autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin 
linja-autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä 
pitkin. Liikennöitsijänä on Taivassalon 
Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäai-
kaan tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 

Nuorisopalvelut syksy 2019 
www.naantali.fi/nuoriso  
Nuorisovaltuustovaalit 2019: 
Nuori uskalla vaikuttaa asioihin! 
Naantalissa järjestetään nuorisovaltuusto-
vaalit marraskuussa viikolla 46. Vaaleissa 
voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki 
2001–2006 syntyneet nuoret, joiden koti-
paikka vaalivuoden alussa on Naantalin 
kaupunki. 
Nuorisovaltuusto 
Nuorisovaltuusto ottaa kantaa asioihin, 
tekee esityksiä lautakunnille ja kunnanhal-
litukselle, joilla voitaisiin parantaa nuorten 
elinoloja Naantalissa. Nuorisovaltuusto 
välittää muiden nuorten ideoita ja aloitteita 
eteenpäin. Nuorisovaltuusto osallistuu 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://www.naantali.fi/nuoriso
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aktiivisesti eri tapahtumien ja toimintojen 
suunnitteluun. 
Ennakkoäänestys 4.11.-10.11. 

 Pääkirjaston nuorten osastolla Tul-

likatu 13, Naantali 

ma 4.-ti 5.11. klo 14-18.30 

 Karvetin monitoimitalossa, Ripikatu 

6, Naantalin 

ke 6. ja su 10.11. klo 17.30-20 

Äänestys 11.11.-14.11. 

 Naantalin yläkouluissa, lukiossa ja 

Rasekossa järjestetään opiskelijoi-

le mahdollisuus äänestää yhtenä 

koulupäivänä, joka ilmoitetaan 

nyöhemmin koulukohtaisesti.  

 Pääkirjaston nuorten osastolla Tul-

likatu 13, Naantali 

ma 4.-ti 5.11. klo 14-18.30 

 Karvetin monitoimitalossa, Ripikatu 

6, Naantalin 

ke 6.11. klo 17.30-20 

Tulosten julkistaminen pe 15.11. 

Lisätietoja: 
https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaa
lit-2019 
Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja Kaisa-Lena 
Rauharinne puh. 050 339 0553. 
Nuokkarit avoinna  

MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ke klo 17-21 
su klo 16-21 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23  

MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  

RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 

LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 
NUORISOTYÖNTEKIJÄT TAVATTAVIS-
SA NAANTALIN PÄÄKIRJASTON 
NUORTEN OSASTOLLA (Tullikatu 13, 
Naantali) MA JA TI KLO 14-19.  
 
 
 
 
                                                                                                   

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYH-
DISTYS 

 
Rymättylän pienkiinteistöyhdistys ry:n 
SYYSKOKOUS ke 13.11.2019 klo 18  
Aahollissa. 
Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille 
tulevat asiat. 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu 
Hallitus 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 
Omakotitalkkarin palveluja saatavilla vielä 
22.11.2019 saakka. Toiminta jatkunee 
taas ensi vuoden puolella. 
Talkkari Hannu Roivasen tavoittaa nume-
rosta 045 871 5126. Lisätietoja: Pirkka 
Turkki 050 454 2245. 
www.omakotiliitto.fi/rymattyla 
 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Rymättylän Märssyvahdit myyvät tänäkin 
syksynä perinteisiä partiolaisten adventti-
kalentereita. Ostamalla adventtikalenterin 
tuet rymättyläläistä partiotoimintaa ja mo-
nipuolista vapaaehtoisvoimin pyöritettyä 
harrastustoimintaa. Kalenterin hinta on 
10€. 
 
Kalentereiden lisäksi myymme partiolais-
ten joulukortteja (Mauri Kunnaksen suun-
nittelemia). Kortteja on kuusi erilaista yh-
dessä paketissa, ja yksi paketti maksaa 
5€. Myös joulukortteja ostamalla voit tukea 
Märssyvahtien toimintaa. 
 
14.11. klo 17-19 Reippaat seikkailijamme 
ovat Salen edessä myymässä adventtika-
lentereita sekä joulukortteja. Varaathan 
mukaasi käteistä. 
 
MUITA LOPPUSYKSYN PÄIVÄMÄÄRIÄ: 
 
1-3.11. Yhteinen syysretki Mynämäen 
leirikeskus Kumiruonassa Merimaskun 
Reimareiden sekä Naantalin Naakkojen 
kanssa. 
 
12.11. klo 19 Märssyvahtien syyskokous 
kololla kaikille jäsenille. 
 

https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaalit-2019
https://www.naantali.fi/nuorisovaltuustovaalit-2019
http://www.omakotiliitto.fi/rymattyla
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19.11. klo 19 Infoilta kololla ensi kesän 
Otava-piirileiriin liittyen. Otava 2020 järjes-
tetään Maisaaressa, joten märssyvahdeil-
ta toivotaan leirille suurta edustusta. Il-
moittautuminen piirileirille alkaa jo 1.11. ja 
kestää 30.1. asti. Tule infoiltaan kololle kuu-
lemaan lisää suurluokan partioleiristä! 
 
6.12. Märssyvahdit osallistuvat itsenäi-
syyspäiväkirkkoon edustustehtävissä. 
 
10.12. klo 18 koko perheen joulujuhla ko-
lolla.  
 
Lisäksi ScoutOut -porukkamme osallistuu 
marras-joulukuun aikana joulumyyjäisiin 
Naantalin alueella. He myyvät muun mu-
assa itse tehtyjä käsitöitä ja leipomuksia 
kerätäkseen rahaa kesän 2021 Norjan 
vaellukselle. Seuraa Märssyvahtien tiedo-
tusta, jotta tiedät mihin myyjäisiin 
ScoutOut -ryhmä osallistuu: 
 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 
 

 
 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
 
Lauantai 2.11. klo 10, Sanajumalanpalve-
lus khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähä-
mäki. 
Lauantai 2.11. klo 18, Pyhäinpäivän ilta-
kirkko klo 18, sytytetään kynttilät vuoden 
aikana pois nukkuneiden muistolle, khra 
Petri Sirén, kanttori Esa Vähämäki, diako-
ni Hannele Keskitalo ja kirkkokuoro. 
Huom! Sunnuntai 3.11.klo 18, Iltamessu 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Kirkkokahvit seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 10.11. klo 10, Messu khra 
Petri Sirén ja kanttori Arttu Selonen. 
Sunnuntai 17.11. klo 10, Messu khra 
Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 24.11. klo 10, Sanajumalan-
palvelus pastori Raimo Nisonen ja kanttori 
Eeva Paajanen. 
 
 

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko 
klo 13 seurakuntakodilla. marraskuussa 
6.11. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. 
Marraskuussa 12.11. klo 13.00. Tervetu-
loa! 
PERHEKERHO 
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntako-
dilla. Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, 
yhdessä kotona olevan lapsen kanssa, 
viettämään hetki leikkien, juttelujen ja 
eväitten kanssa. Yhdessä jaetut murheet 
puolittuvat ja yhdessä jaetut ilot kaksinker-
taistuvat! 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstai-
sin seurakuntakodilla, koulun jälkeen 
12.30, 13.30 tai 14.30. Koottavien pie-
noismallien rakentelua, tarinoita ja yhdes-
sä tekemistä, vetäjänä Esa Suhonen.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seu-
rakuntakodille, kerhohuoneeseen. Lisätie-
toja Hannele Keskitalo p. 040 130 8384. 
Tervetuloa kerhoon!  
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12.  Ter-
vetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja 
vaihtamaan kuulumisia. Tehdään yhdessä 
hyvää, mikä lämmittää mieltä lähellä ja 
kaukana! 
 
LAPSIKUORO 
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen 
torstai seurakuntakodilla klo 17.30. – 
18.15. (yleensä parittomat viikot). Jos olet 
kiinnostunut laulamisesta ja musiikista, 
tule rohkeasti mukaan! Kuoron johtajana 
kanttori Esa Vähämäki. 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla, 
vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetu-
loa! 
 
MUUTA 
Kokkikerho seurakuntakodin keittiöllä 
maanantaisin klo 17.00. yhteistyössä 4H;n 
kanssa. Tervetuloa! 
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Ystäväryhmän kokoontuminen keski-
viikkona 13.11. klo 18.00. seurakuntako-
dilla. Tervetuloa! 
Katavakotihartaus torstaina 14.11. klo 
14.00. Sirén, Vähämäki. 
Kanttorin virsitunti Katavakodilla tors-
taina 28.11. klo 14.00. 
Himmelin valmistuskurssi tiistaina 5.11. 
klo 17.30 – 20.30 Rymättylän seurakunta-
kodilla.  
Osallistumismaksu 15 e. tied. Hannele 
Keskitalo p. 0401308384. 
Raision taitopaja/Rymättylän seurakunta. 
Joulukorttipaja kaikenikäisille, keski-
viikkona 27.11. seurakuntakodilla klo 
17.30. – 19.30. 
Lähetyspiiri keittelee iltapalaksi riisipuuroa. 
(vapaaehtoinen maksu lähetystyölle). 
Rymättylän seurakunnan rippikoulu 
alkaa sunnuntaina 1.12.2019 klo 10.00 
jumalanpalveluksella ja sen jälkeen rippi-
kouluinfolla seurakuntakodilla. Tervetuloa 
ensi vuoden rippikoululaiset vanhempi-
neen! 
ANOTTAVANA lapsiperheiden jouluavus-
tusta. Ota yhteyttä diakoni Hannele Keski-
taloon 6.12. mennessä. p. 040 130 8384 
tai hannele.keskitalo@evl.fi 
 
 
Merimieskirkko organisoi ”joulupaketti 
tuntemattomalle merenkulkijalle”-
perinnettä. Jos sukkapuikot pysyvät 
käsissäsi ja haluat antaa lämpöisen 
lahjan merellä joulunsa viettävälle, väli-
tämme lahjasi Turun Merimieskirkon 
kautta. 
Villasukat voit toimittaa lokakuun aika-
na kirkkoherravirastoon sen aukioloai-
koina tai lähetyspiiriin (2.10. tai 6.11.). 
Lisätietoja Siniltä 050 5408723. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Syyskokous 
Rymättylä-Seura ry:n syyskokous 
Aahollissa keskiviikkona 20.11.2019 klo 
18.00. 
 
Näyttelyt Aahollissa 
Kirjalan kirkkotie 2 
 
* Antero Elorannan maalauksia ja  

valokuvia on Aahollissa esillä  
isänpäivään 10.11. Tervetuloa 
tutustumaan!  
Soita ja sovi aika. 044 0436776 
 
* Osaa Aahollin omasta kokoelmasta 
kuten Emil Rautala, Unto Kaipainen,  
Jouni Boucht, Harro Koskinen, Manno 
Kalliomäki …esitellään kahden viikon  
ajan 11.11. – 23.11. ennen seuraavaa  
koontinäyttelyä. 
Mukana myös lahjoituksena saadut 
Kaipaisen ja Rostedtin työt. 
 
* Marjatta Laineen mittavasta  
tuotannosta saamme Aaholliin  
katselmuksen alkaen  su 24.11. 
Esille asetetaan perinteisten  
maalausten lisäksi satukuvitusta 
ja paanumaalauksia. Työt  kootaan 
paikkakunnalta. Oletko jo mukana? 
044 0436776 
 
Kirjoja myytävänä 
Irja Sormunen: Elämää Airiston takana, 12 
euroa 
Eeva Matinolli: Rymättylän historia, koko 
sarja 60 euroa, erikseen osa I 25 euroa, 
osa II.1 33 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:hannele.keskitalo@evl.fi
http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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SPR RYMÄTTYLÄN OSASTO 

Keskiviikkona 13.11.19 klo 18.00 Nälkä-
päiväkerääjien Kiitoskahvit Rymättylässä 
Kahvila Tuulisolmussa. Mukana myös 
SPR Varsinais-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Pauli Heikkinen. 

Kahvitilaisuuden jälkeen alkaa SPR Ry-
mättylän osaston Sääntömääräinen Syys-
kokous klo 19.00.                                 
TERVETULOA 

SPR Rymättylän osaston Hallitus. 

Käsityökerho kokoontuu parittomien viik-
kojen tiistaisin kuten aikaisemminkin Kata-
vakodin alakerran kerhohuoneessa. 
Aloitusaika on muuttunut eli nyt aloitetaan 
jo klo 15.45.  
 
Seuraavat kokoontumiset 5.11., 19.11. ja 
3.12. 
Joulumyyjäisiä varten saatetaan kokoon-
tua ylimääräinen kerta. 
 
Tervetuloa mukaan kaikki käsitöistä ja 
rupattelusta pitävät. 
Huomatkaa uusi aloitusaika KLO 15.45. 
 
Järjestämme syksyisen myyntitapahtuman   
 
Rymättylän keskustassa 1.11.2019  klo 
11.00 alkaen. 
myyntitiskiltä löytyy sukkia, lapasia, 
joulukortteja ym. 
 
tarjolla on myös arpoja, joista palkinnot 
saa heti mukaan. 
 
tulethan vaikka vain moikaamaan ja rupat-
telemaan! 
 

RYMÄTTYLÄN TEATTERI 

 
KIINNOSTAAKO TEATTERIHARRAS-
TUS?  
 ”Tule mukaan kurssille ja astu rohke-
asti näyttämölle!” 
 
Rymättylän Teatteri järjestää marras-
kuussa  

TEATTERITOIMINNAN PERUSKURSSIN 
jossa on mahdollisuus tutustua teatte-
ritoimintaan ja kehittää taitoja yhdessä 
muiden teatteriharrastajien kanssa.  
 
Aika: tiistai 19.11., keskiviikko 20.11. ja 
sunnuntai 24.11.2019 klo18- 20.45 
Paikka: Rymättylän Seurakuntatalo (kir-
konkylässä)                
Kurssin tavoitteena on 

● tutustua teatteritoiminnan perus-
asioihin ja teatteritaiteeseen har-
rastusmuotona 

● kehittää esiintymisvalmiuksia ja 
suhdekommunikaatiotaitoja    

● rohkaista yksilölliseen ilmaisuun 
elämässä ja näyttämöllä  

● kehittää valmiuksia eläytyä tilantei-
siin kokonaisvaltaisesti läsnä ole-
vana 

Omakohtaiseen kokemiseen ja yhteistoi-
mintaan perustuvalla kurssilla perehdy-
tään teatterin tekemisen ja näyttämötai-
teen perusasioihin sekä etsitään esiinty-
misrohkeutta draaman keinoin. Tämä 
kurssi voi olla ensi askel uuteen harras-
tukseen tai sitten oivallinen tilaisuus koh-
data muita teatteriharrastajia, tuttuja ja 
tuntemattomia. 
 
Kaikki teatteritoiminnasta kiinnostuneet 
uudet ja vanhat harrastajat ovat tervetullei-
ta! 
Kurssin vetäjänä on pitkän linjan teatteri-
harrastaja, draamakouluttaja ja ohjaaja  
Soili Nurmi. Ilmoittautumiset maanantaihin 
11.11.2019 mennessä joko in-
fo@rymattylanteatteri.com tai suoraan 
Soilille. Soita 044 0712460 tai laita viesti: 
nurmi.soili@gmail.com 
 
 ”Sanotaan, että luovuus ei lopu niin 
kauan kuin henki pihisee” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rymattylanteatteri.com
mailto:info@rymattylanteatteri.com
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

6.11.klo 18.00 Kyläsuunnitelman vuosit-

tainen tarkistus. 

Varsinais-Suomen kylät ry Tauno Linko-

ranta sekä Joonatan Stenwall.  

Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otava 

2020 on myös kertomassa ensi vuoden 

leiristään Maisaaressa. 

Naantalin kaupungilta viestintä- ja kehit-

tämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää. 

 

Röölän Joulutori 7.12 klo 12-15.00 

Varaa myyntipaikkasi! 

www.roola.fi 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo 
ja Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
 
Maanantaikerho 18.11. klo 13 seurakun-
ta- kodissa, yhdistyksen syyskokous. 

Äijäkerho 13.11. klo 13 Katavakodin ruo-
ka-lassa. Kaikki äijät taas joukolla mu-
kaan. 

01.12. Joulumyyjäiset kaupungintalolla, 
yhdistys mukana omalla pöydällä. 

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11. 
Rinki 1: 07.11., ke 04.12.  
Rinki 2: 21.11., 19.12. 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin netti-
sivuilta, vanhusneuvosto. 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@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 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. 
 
POIKON PERHETAPAHTUMA YHTEY-
DESSÄ 
pidettiin visailu. Tässä visailun oikeat vas-
taukset ja voittaja: 
Poikon perhetapahtumassa 7.9.2019 
Tapahtumavisailun  7.9.2019 oikeat vas-
taukset 
1.  Rymättylän Soihdun        perustamis-
vuosi on  1914 
2.  Kultarannan rakennutti       Kordelin 
3.  Arto Noraksen soitin on sello 
4.  Viivin kaveri on Wagner 
5.  Rymättylän kesänäytelmä oli      Puhe-
linluettelo 
6.  Viro on euromaa 
7.  ”Aarnivalkea” oli partioleiri 
8.  Pienen Rengastien satama on      Han-
ka 
9.  Kaupungin tiedotelehti on      Nasta 

https://www.vskylat.fi/
https://www.piirileiriotava.fi/fi/otava-2020
https://www.piirileiriotava.fi/fi/otava-2020
https://www.naantali.fi/fi
http://www.roola.fi/Roola/2019_Joulutori.html
http://www.roola.fi/
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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10. Radio Suomen taajuus on 94,3  
EKSTRA   anagrammi Toivo Kärki 
Vastauslipukkeita oli 39 ja kympin tiedoilla 
palkittiin perhe Granö. 
Kiitos mielenkiinnosta! 
SOIHDUN SYYSKOKOUS 
Soihdun syyskokous pidetään Maija Vuo-
renalan talossa (osoite Uittotie) tiistaina 
26.11. klo 19.00. Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat. 
Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa! Johtokunta 
 
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. 
 
LASTEN LIIKUNTA 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulun syyskausi kestää 
10.9. – 3.12.2019 ja toimintoja on sekä 
sisällä että ulkona. Liikuntaleikkikoulun 
ohjaajana toimii Anniina Hämäläinen ja 
apuohjaaja.  Liikuntaleikkikouluryhmiä on 
kaksi: 

 klo 17.15-18.00 3-4 -vuotiaat 

 klo 18.00-18.45 5-6 –vuotiaat 

 
Ipanarieha 
Alle kouluikäisille ja heidän perheilleen 
järjestetään Rymättylän liikuntasalissa 
Ipanariehaa 14.9. – 7.12.2019  klo 14.00 
– 15.30. Ipanariehaan voi alle kouluikäi-
sen lapsen kanssa tulla myös hänen kou-
luikäiset sisarukset. Huoltaja on vastuussa 
lapsista Ipanariehan ajan ja on myös las-
ten touhuissa mukana. Ipanarieha on 
maksutonta. Ipanariehassa on käytössä 
jättitramboliini, airtrack, pehmopalikat, 
köydet, renkaat ja paljon muita mukavia 
liikuntavälineitä.  
 
Liikuntakerho eskari – kolmosluokka-
laisille 
Liikuntakerho, jossa liikutaan monipuoli-
sesti ulkona ja sisälle järjestetään keski-
viikkoisin 4.9. – 11.12.2019 klo 17.00-

17.50.  Ensimmäinen kerta siis 4.9. ja sil-
loin olemme ulkona, koulun pihalla. 
 
Sählyä eskari – kolmosluokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 koulun lii-
kuntasalissa 4.9. – 4.12.2019.  Ota mu-
kaasi oma maila ja suojalasit (jos sinulla 
on sellaiset) ja sisäpelikengät. Näitä kaik-
kia löytyy myös Soihdun kaapista, jos si-
nulla ei välineitä vielä ole. 
 
Sählyä 3-6-luokkalaisille 
torstaisin klo 18.00-18.50 koulun liikunta-
salissa 5.9. – 5.12.2019. Ota mukaasi 
oma maila ja suojalasit (jos sinulla on sel-
laiset) ja sisäpelikengät.  Näitä kaikkia 
löytyy myös Soihdun kaapista, jos sinulla 
ei välineitä ole.  
 
Aikuisten tunnit 
KunnonTreeni 
torstaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa. 
Ohjaajana Jenna Hakala. KunnonTreeni 
järjestetään 5.9.-28.11. välisenä aikana. 
Tuntien aiheet löytyvät Soihdun nettisivuil-
ta. 
 
Pilates 
lauantaisin klo 12.00-13.00 14.9. – 30.11. 
välisen ajan.  Ohjaajana Hanna Viljanmaa. 
 
Lenkkikaverit 
kokoontuu maanantaisin klo 18.00 yhtei-
sen liikunnan pariin. Tule mukaan, jos 
sinua kiinnostaa mukava seura ja moni-
puolinen liikunta.  
 
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 4.9.2019 klo 
19.00 ja lähtöpaikka koulun piha. 
 
Sulkapalloa aikuisille 
Rymättylän Soihdun avoin sulkapallovuoro 
liikuntasalissa sunnuntaisin klo 18.00-
19.00. Ensimmäinen kerta 8.9.2019.  Voit 
osallistua toimintaan maksamalla jäsen-
maksun ja toimintamaksun 10€.  Mahdolli-
suuksien mukaan järjestämme myös leik-
kimielisen sulkapalloturnauksen. 
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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. 
 

RYMÄTTYLÄN MLL 

 

 
 
Elokuva Perhe Addams 
 
Tervetuloa leffaan Rymättylän koulun lii-
kuntasaliin sunnuntaina 3.11.2019 kello 
13:30. Lipun hinta 9 €. MLL Rymättylän 
puffetista leffaherkut. HUOM! Näytettävä 
elokuva on vaihtunut. Playmobil elokuvaa 
ei tullut ohjelmistoon, pahoittelut. 
 
 Lämmin kiitos teille kaikille Kekri sa-
donkorjuujuhliin osallistuneille! Lah-
joittajat ja yhteistyökumppanit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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 
 
Tutustu myös VPK:n sivustoon, josta löy-
tyy tietoa Palokunnan toiminnasta www. 
rymattylanvpk.fi  
 

SAARISTON HIRVIMIEHET 

 
Saariston hirvimiehet (Viljaisen, Lehmus-
kosken… porukka) kutsuvat maanomista-
jat sekä naapuriseurojen jäsenet hirvipei-
jaisiin lauantaina 23.11 2019 klo 18.00 
Rymättylän VPK-talolle. 
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KULTTUURIA  

 

Soi torpat ja salongit -konsertti pe 
8.11.2019  
 
 “Soi torpat ja salongit” -konsertti on 
saanut inspiraationsa Varsinais-Suomen 
saariston, kylien ja kaupunkien rikkaasta 
kansanmusiikkiperinteestä. Sävellysten 
joukossa on myös Rymättylässä ja koko 
Naantalin alueella tallennettuja lauluja ja 
instrumentaalikappaleita. Rymättylän sä-
velmiin kuuluu mm. polska-sävelmiä sekä 
1946 taltioitu marssi, jota isännät kerto-
man mukaan rallattivat talvinuotalla. Kon-
sertissa kuullaan nykytulkintoja eri aikojen 
ja tyylisuuntien pelimannimusiikista ja 
kansanlauluista. Kahdella viululla ja laula-
en soivat niin keskiaikaiset balladit kuin 
menuetit, polkat ja valssitkin muusikoiden 
omina sovituksina.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Aika: 8.11.2019 klo 19.00 
Paikka: Rymättylän koulu 
Kesto: n. 1 h.  
Liput: 5 €, naantali.fi verkkokaupasta ja 
ovelta. 
 
Duo Maans & Puurtinen 
Marianne Maans, ammattikansanmuusik-
ko, suomenruotsalaisen kansanmusiikki-
perinteen asiantuntija 
Marjaana Puurtinen, varsinaissuomalai-
sen kansanmusiikin voimahahmo ja tunti-
ja. 
 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

 

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

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 jatkuvasti 
tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joulukuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.11.2019 

 sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 4823507 

 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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