
 
 

 1 

TAMMIKUU 2020 
 

 
 

SIVISTYSPALVELUT 

 
Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän  
lähikirjastossa  
tiistai 14.1.2020 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 
Saaristomarssi 
Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi 
järjestetään lauantaista sunnuntaihin 18.1. – 
26.1. välisenä aikana. Saaristolaiset voivat 
liikkua omavalintaisella paikalla itse valitsema-
naan aikana. Saaristomarssivihkoihin kirjataan 
juosten, kävellen, hiihtäen ja luistellen liiku-
tut kilometrit. Jos et pääse merkkaamaan ki-
lometrejä kirjausvihkoihin, voit lähettää liikku-
masi kilometrit myös sähköpostilla Maija Puo-
lakanaholle, mielellään 27.1.2020 mennessä. 
Saaristomarssin järjestää Saaristoliikunnan 
työryhmä ja marssiin osallistuu suomenkieliset 
ja ruotsinkieliset saaristo-osat. Liikutut kilomet-
rit lasketaan yhteen ja jaetaan kunnan asukas-
luvulla (Rymättylä, Merimasku, Velkua, Livon-
saari). Saaristomarssivihkot, joihin suorituksia 
voi merkitä, sijaitsevat kuntolaatikoissa, joiden 
sijainti on: 

Merimasku pururata, palvelupisteen oven-
pieli, osuuspankin luona oleva 
varastorakennus, Taattistenjär-
ven hiihtolatu (jos on lunta ja 
jäätä) 

Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie, Poikko 
(Kari Ojalan talon luona), Kurala 
Antti Pesannon talon luona, ve-
silaitos,  Heinäinen Vienolan 
tienristeys, Monolassa ns. hiih-
toladun varrella oleva punainen 
rakennus, Salonkylä Kinttalan-
rauman  sillan luona, Salonky-
läntien ja Tammihaantien ris-
teys, Aasla, Kuivaisten saari, 

 Airismaa (Maanpääntien tien-
haarassa) 

Velkua Kummelin edessä oleva posti-
laatikko 

Livonsaari Livonsaaren kauppa 

Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvotaan 
liikuntaan liittyviä palkintoja. 

Lapset ja nuoret 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille uimataitoisille 
uintikeskus Ulpukassa tiistaisin 25.2.-31.3. (5 
kertaa). Kerhon hinta on 25 €, sisältää sisään-
pääsyn, ohjatun uimatuokion, vapaata uintia 
sekä kuljetuksen. Kuljetus järjestetään mikäli 
osallistujia riittävästi: 

 Rymättylästä kello 14.25  

 Merimaskusta 14.40  

 Naantalista 14.55  
Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.50. Ilmoit-
tautuminen 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. Opetuskertoja 
on yhteensä 10. Uimakoulu on tarkoitettu viisi 
vuotta täyttäneille naantalilaisille, jotka ensi 
kertaa osallistuvat kaupungin 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 verkkokaup-
pa.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 väli-
palan). Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkko-
kauppa.naantali.fi  
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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 
Laskettelutiistait 21.1.-11.2.  
Hirvensalon hiihtokeskuksessa tiistaisin.  Kul-
jetus järjestetään Rymättylästä, Merimaskusta 
ja Velkualta (mikäli osallistujia yli 4) ja Naanta-
lista. Lisätiedot aikataulusta, ilmoittautumisesta 
ja hinnoista liikkuvananaantali.fi. 
 
Uimakerho 4.-7.-luokkalaisille uimataitoisille 
uintikeskus Ulpukassa tiistaisin 25.2.-31.3. (5 
kertaa). Kerhon hinta on 25 €, sisältää sisään-
pääsyn, ohjatun uimatuokion, vapaata uintia 
sekä kuljetuksen. Kuljetus järjestetään mikäli 
osallistujia riittävästi: 
•Rymättylästä kello 14.25  
•Merimaskusta 14.40  
•Teersalosta 14.25 
•Naantalista 14.55  
*aikataulu muutokset mahdollisia, riippuen 
saariston kuljetuksista. 
Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 16.50. Ilmoit-
tautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon hiihtokeskuk-
sessa. Mikäli osallistuja tarvitsee avustajaa tai 
lisätietoja toiminnasta yhteydenotot soveltavan 
liikunnan ohjaajaan/040 6837454. Lisätiedot 
aikataulusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun aikana. 
 
Liikunta- harrastekerhot  
jatkuvat kevät kaudella viikolla 2. Kevätkaudel-
le tulee ilmoittautua liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuilla. 
Tanssitunnit alakouluikäisille Rymättylän 
koululla tiistaisin klo 13.30-14.15. Hinta 25€. 
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€. Tunnit koostuvat cheer-
leadingille ominaisista nostoista eli stunteista, 
akrobatiasta, venyttelystä, hypyistä ja lihas-
kunnosta. Tervetulleita ovat niin aloittelijat kuin 
jo lajia aikaisemmin harrastaneet. Ilmoittautu-
minen Cheergymiin NVO:n sivujen kautta 
 
Tiedekerho 4.-6.-luokkalaisille  
tulossa keväällä. Lisätietoa tulee liikkuvanaan-
tali.fi sivuille. 
 
 
 

Uutta! Tik Tok-dance  
yläkoululaisille keskiviikkoisin klo 14.15-15 
Maijamäen liikuntahallissa. Hinta 25 €. Ilmoit-
tautuminen lsnaantali.fi tai sähköpostilla lii-
na@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, 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. Sovelta-
va ratsastuskurssi on tarkoitettu lapselle ja 
nuorelle, jolla on erityisohjauksen tai sovellu-
tusten tarve sairauden, liikuntarajoitteen, 
vamman, elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus hevosen 
kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykki-
sesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja 
elämänhallintaa. Ilmoittautuminen alkaa tors-
taina 12.12. klo 18.00 verkkokaup-
pa.naantali.fi. Lisätietoja toiminnasta yhteyden 
otot soveltavan liikunnan ohjaajaan/040 
6837454. 
 
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 pelai-
lujen parissa. Kerran kuukaudessa lähdetään 
liikkumaan lähimetsään ympäristökasvattajan 
opastuksella. Yhteistyötä tehdään kaupungin 
soveltavan liikunnan ohjaajan kanssa. Ilmoit-
tautuminen Liikuntaseura Naantalin verkkosi-
vujen kautta www.lsnaantali.fi 
 
Uutta! Soveltava musiikkiliikuntatunti  
Aika: tiistaisin 14.1.- klo 18.00-18.50 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2, Naantali) 
Hinta: 25€ / lapsi 
Vastuuohjaaja: Soveltavan liikunnan ohjaaja ja 
tanssinopettaja Heidi Suominen ja tanssin-
opettaja Hilla Johansson.  
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Lisätietoja: 
 heidisusanna.suominen@naantali.fi  
/ 040 6837454 
Soveltava musiikkiliikuntatunti on suunnattu 
liikuntarajoitteisille lapsille, joilla on mahdolli-
sesti apuväline käytössä sekä lapsille, jotka 
tarvitsevat selkeästi lisää motoristen taitojen 
harjoituttamista esimerkiksi kömpelyyden tai 
muun toimintarajoitteen vuoksi. Mukana saa 
tarvittaessa olla myös oma avustaja.Tunti to-
teutetaan yhteistyössä kahden liikuntaseuran 
kanssa, Liikuntaseura Naantali ja Naantalin 
voimistelijat. Ilmoittautuminen: 
www.lsnaantali.fi. tai www.nvo.fi 
 
Ikärajaton ”Menoa muksuille” – soveltavan 
liikunnan tapahtuma erityislapsille perhei-
neen seurayhteistyönä 

Aika: sunnuntaina 26.1.2020 klo 10.00–11.30 
ja 29.3.2020 klo 15.00–16.30 
Paikka:  Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. 
Venevalkamantie 2, Naantali) 
Järjestäjä: Naantalin kaupungin liikuntapalve-
lut ja Liikuntaseura Naantali ry 
Lisätietoja: soveltavan liikunnan ohjaajalta 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. 
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. 
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. 
 

Koululaisten joululomalle liikunnal-
lista toimintaa 
 
Maanantai 30.12. 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) klo 
9–12 Maijamäen liikuntahallissa. Erilliset alu-
eet korikselle, sählylle ja futikselle. 
 

Tiistai 31.12.  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimin-
taa) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallis-
sa. Erilliset alueet korikselle, sählylle 
ja futikselle. 

 Uuden vuoden jäädisko Kuparivuori-
hallissa kello 12–14. Tervetuloa koko 
perheen maksuttomaan tapahtumaan. 

To 2.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimin-
taa) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallis-
sa. Erilliset alueet korikselle, sählylle 
ja futikselle. 

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

 Kuplafutista Karvetin koulun liikuntasa-
lissa klo 11.30–15.30. K9. Ota mukaan 
mukavat sisäliikuntavarusteet. Tapah-
tuma on maksuton. 

Pe 3.1.2020  

 Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimin-
taa) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallis-
sa. Erilliset alueet korikselle, 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. Alle 12-
vuotiaat mukaan vain yli 20-vuotiaan 
seurassa. Retki on päihteetön. Ilmoit-
taudu verkkokaupassa verkkokaup-
pa.naantali.fi. Hinta sis. kuljetuksen, 
hissilipun ja vakuutuksen: 45 € yli 11-
v., 35 € 7–11-v. ja alle 6-v. 12 €. 

 
Muista myös jäähallien useat yleiset luiste-
lu- ja mailavuorot! 
Vuorot löytyvät liikkuvanaantali.fi -sivulta ja 
jäähallien ilmoitustauluilta. 
 

Koululaisten talviloma 2020 
ma 17.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot: sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta. 

 Jäädisko klo 13–14.45 koko perheelle 
Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja 
Merimaskusta järjestetään kuljetus. 
Muista ilmoittautua, katso tarkemmat 
tiedot liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilta 

 
ti 18.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
vuoro klo 9-12. Omat kentät eri lajeille 
ja ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
http://lsnaantali.fi/
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 Rymättylän koulun liikuntasalissa jät-
titrampoliini, pelejä ja leikkejä koululai-
sille klo 12–14. Alle kouluikäiset vain 
täysi-ikäisen seurassa 

 Maijamäen liikuntahallissa pelejä ja 
leikkejä koululaisille klo 12–14. 

 
ke 19.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta. 

 Maijamäen tatamisalissa temppuilua, 
jättitrampoliini, pelejä, leikkejä klo 12–
14.30.  Alle kouluikäiset vain täysi-
ikäisen seurassa 

 Rymättylän koulun pihalla koko per-
heen ulkoilutapahtuma klo 12–14, 
säävaraus. Ohjelmassa pulkkamäki ja 
makkaranpaistoa. Mikäli ei ole lunta, 
järjestetään Rymättylän liikuntasalissa 
toimintaa. Lisätiedot: liikkuvanaanta-
li.fi.  

 
to 20.2. 

 Maijamäen liikuntahallissa avoimet 
palloiluvuorot sählyä, jalkkista, korista 
klo 9-12. Omat kentät eri lajeille ja 
ikäryhmittäin, ei ohjausta.  

 Suovuoren puistossa koko perheen 
ulkoilutapahtuma, Suopellon koulun 
takana klo 11.30–14, säävaraus. Oh-
jelmassa pulkkamäki, hiihtoa ja mak-
karanpaistoa. Mikäli ei ole lunta, jär-
jestetään Suopellon koulun salissa 
temppurata klo 12-14. Seuraa 
ilmoittelua Liikkuva Naantali -
Facebook sekä verkkosivuilla. 

 
pe 21.2.   
Laskettelureissu Sappeelle  
Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, Me-
rimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin keskus-
tan päätepysäkiltä klo 8.00. Paluu n. klo 
21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 20-
vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu verkkokaup-
pa.naantali.fi.  Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun 
ja vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 11-v, 
35 € 7-11-v ja alle 6-v 12 €. 
 

Tunneseikkailuleiri1.–4.-

luokkalaisille  

Aika: maanantai-tiistai 17.–18.2. klo 9.00-
16.00. Tiedustele mahdollisuutta lapsen tuon-
nille/noudolle työvuorojesi mukaan. 
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. 
 
Päivät vievät lapsen seikkailulle, jossa liike, 
lepo, leikki, luovuus, luonto ja läheisyys ovat 
tärkeitä elementtejä. Päivä rakentuu liikunnalli-
sesta osuudesta, yhteisestä ruokailusta, ohja-
tusta rentoutushetkestä, luovasta toiminnasta, 
leikistä ja lasten kanssa syntyvistä ideoista. 
Tärkeintä on läsnäolo, kohtaaminen ja keholli-
suus. Kokemusten kautta vahvistuu kehon 
tuntemus, liikunta- ja rentoutumistaidot, tunne-
taidot ja terveet rajat sekä vuorovaikutus tois-
ten kanssa. Jokainen lapsi pyritään huomioi-
maan mahdollisimman yksilöllisesti. 
Lisätietoja soveltavan liikunnan ohjaaja heidi-
susanna.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. 
 
AIKUISTEN LIIKUNTA, KEVÄT 2020 
 
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) 
 
 
 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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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 harrasteryhmä 
Harrasteryhmä on tarkoitettu juuri eläkkeelle 
jäänneille aikuisille. Toiminta koostuu erilaisis-
ta liikunnallisista hetkistä, joissa tutustutaan eri 
lajeihin. Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan 
Kesti-Maarian liikuntatiloissa, (os. Maariankatu 
2). Toimintaa järjestetään maanantaisin 13.1.–
30.3. (ei 17.3.) kello 12–13, mikäli osallistujia 
on vähintään 10 henkilöä. Hinta 25 €. Ilmoit-
taudu: verkkokauppa.naantali.fi 
 
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 aikuisten soveltavan liikun-
nan toimintoihin alkaa Naantalin verkkokaupan 
kautta osoitteessa verkkokauppa.naantali.fi 
tiistaina 10.12.2019 klo 9.00 alkaen, ellei toi-
minnon kohdalla toisin mainita. Lisätiedot kent-
tään tulee merkitä sairaus tai vamma, ja miten 
se vaikuttaa liikkumiseen sekä arkitoimiin. 
Merkitse myös mahdollinen oma avustaja, joka 

on mukana. Kurssimaksut ovat henkilökohtai-
sia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.  
 
Joissakin soveltavan liikunnan toiminnoissa on 
myös yleisavustajia. Loppukevään ja kesän 
soveltavan liikunnan toiminnot päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.fi-verkkosivuille alkuvuo-
den aikana. Toiminnoista tiedotetaan myös 
Liikkuva Naantali -Facebook-sivuilla, Nasta-
lehdessä ja saaristotiedotteissa. 
 
Lisätietoja kaikista soveltavan liikunnan toi-
minnoista antaa soveltavan liikunnan ohjaaja 
heidisusanna.suominen@naantali.fi, 040 683 
7454. Mikäli ilmoittautumisessa on haasteita, 
ole yhteydessä! 
 
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. 
 
 



 6 

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. Tämä musiikkiliikuntatunti on päivää 
piristävä tunti, jossa harjoitetaan monipuolises-
ti kehonhallintaa, koordinaatiota, lihaskuntoa ja 
tasapainoa käyttäen tuolia apuvälineenä. Jo-
kainen saa tehdä harjoitteita omista lähtökoh-
distaan. Vastuuohjaajana soveltavan liikunnan 
ohjaaja Heidi Suominen. 
 
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. Varusteina vaaleat sisäpeli-
kengät, sisäliikuntavarustus, juomapullo ja 
oma sählymaila sekä lasit. Mailan ja lasit saa 
myös lainata paikan päällä. Vastuuohjaajana 
jalkapallovalmentaja Telmo Manninen ja yleis-
avustajat. 
  
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. Yhteistyössä 
Liikuntaseura Naantalin ja terveyskeskuksen 
kanssa toteutettava ryhmä soveltuu hyvin eri-
tyisesti varhaisvaiheen muistisairaille sekä 
reuma- ja lihassairauksia sairastaville henkilöil-
le. Ilmoittautuminen Liikuntaseura Naantalin 
verkkosivujen kautta www.lsnaantali.fi 
 
Soveltavaa alppihiihtoa  
tiistaisin 21.1.-11.2. Hirvensalon hiihtokeskuk-
sessa. Mikäli osallistuja tarvitsee avustajaa tai 
lisätietoja toiminnasta yhteydenotot soveltavan 
liikunnan ohjaajaan/040 6837454. Lisätiedot 
aikataulusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista 
liikkuvananaantali.fi joulukuun aikana. 
 
Maksuttomat ”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.  
 
Mukana saa olla oma avustaja ja treffit sopivat 
hyvin myös omaishoidettaville ja -hoitajille. 
Vastuuohjaajana toimii soveltavan liikunnan 
ohjaaja yhdessä yleisavustajan kanssa. Lisä-
tietoja heidisusanna.suominen@naantali.fi, 
040 683 7454. 
 
REMONTTIREISKAT 
Remonttireiskojen liikuntatoiminta jatkuu vaik-
ka torstain luento- ja keskustelupiiri loppuu 
12.1.2019. 
Remonttireiskat kokoontuvat Rymättylän kou-
lun liikuntasalissa 

 tiistaisin klo 19.00-20.00, ensimmäi-

nen kerta kevätkaudella tiistaina 7.1. 

 perjantaisin klo 13.30-14.30, ensim-

mäinen kerta kevätkaudella perjantai-

na 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.  
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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.  
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. 
 
Seniorikortti 65+  
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. Kortin 
hinta kevätkaudella 1.1.–30.6.2020 on 35 €.  
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

 Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut se-

niorikorttia, 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 mak-

samassa sekä aktivoimassa korttisi 

palvelupisteessä. 

Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen tapahtuu 
Naantalin kaupungin palvelupisteissä. Uudet 
kortin käyttäjät maksavat aloitusmaksun 5€. 
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. 
 
Seniorikortilla kevätkaudella 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 luo-
vuttamaan toisen henkilön käyttöön. Tarkem-
mat 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 €. 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. 
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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  
 
NUORISOPALVELUT 
 
Kerhot: 
 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 4.2.–14.4.2020 
klo 15.30–17.30 Maijamäen koulun (os. Kris-
tofferinkatu 1) opetuskeittiössä. Kerho on tar-
koitettu 3.–9.-luokkalaisille ja ohjaajina toimivat 
Naantalin Martat. Hinta 20 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen 
alkaa Naantalin kaupungin verkkokaupassa 
verkkokauppa.naantali.fi keskiviikkona 
12.12.2019 
klo 18.00. 
 
KITARAKURSSI 
Opi kitaransoiton alkeet helposti ja mukavasti 
– ilman yksin opettelun vaikeutta! Voit tulla 
mukaan sekä akustisella että sähkökitaralla. 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri tyylila-
jeissa ja melodiasoiton tabulatuureista. Ope-
tusta siivittävät tutut kappaleet, toiveita saa 
esittää. Tyyleinä mm. pop, rock ja heavy me-
tal. Oma kitara mukaan, lainakitaroita sopi-
muksen mukaan. Kurssi on maksuton, ja se 
järjestetään 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 en-
sin ilmoittautunutta. Opettaja: Musiikkitieteen 
FM Juhani Mistola. Ilmoittautuminen alkaa 
12.12.2019 klo 18:00 osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/kitarakurssi20 
 
Nuokkarit avoinna 7.1.2020 alkaen 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 

ke klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 

ke klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, Vel-
kuantie 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 
 
Lisätietoa: www.naantali.fi/nuoriso  
 

 
 
Sunnuntai 22.12. 4. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
Tiistai 24.12. Jouluaaton hartaus hautaus-
maalla klo 16, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki.  
Keskiviikko 25.12. Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus klo 7, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki mukana kirkkokuoro. 
Keskiviikko 25.12. Perheiden joulukirkko 
klo 16, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähä-
mäki. 
Torstai 26.12. Tapaninpäivän iltamessu klo 
18, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Huom! Aamulla klo 10 ei jumalanpalvelus-
ta! 
Sunnuntai 29.12. Sanajumalanpalvelus klo 
10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Keskiviikko 1.1.2020 HUOM! Uudenvuo-
denpäivän iltakirkko, Messu klo 18, khra 
Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 5.1. 2020 Messu klo 10, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki 
Maanantai 6.1.2020 Loppiaisen iltakirkko 
Rymättylän teatterilla klo 18.00. Soihtukul-
kue kirkolta klo 17.50. Omat lyhdyt mukaan! 
Näytelmäsaarna suutari Martin joulu. 
Sunnuntai 12.1.2020 Messu klo 10, rovasti 
Eija Kalliala Turusta ja kanttori Päivi Vartija. 
Sunnuntai 19.1.2020 Messu klo 10, rovasti 
Irja Aro-Heinilä ja kanttori Eeva Paajanen. 
Sunnuntai 26.1.2020 Sanajumalanpalvelus 
klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähä-
mäki. 

 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
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LÄHTETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
kokoontuu yleensä joka kuukauden 1. keski-
viikko klo 13. seurakuntakodilla. Tammikuussa 
8.1.2020 klo 13. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO kokoontuu joka kuu-
kauden 2. tiistai seurakuntakodilla klo 13  
Tammikuussa taas tiistaina 14.1.2020 klo 13. 
Tervetuloa! 
 
KOKKIKERHO 
Seurakuntakodin keittiöllä maanantaisin klo 
17.00 yhteistyössä 4H;n kanssa. Tammikuus-
sa jatkuu 13.1.2020. 
 
PERHEKERHO 
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntakodilla. 
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 
kaksinkertaistuvat! 
Tammikuussa jatketaan 8.1.2020. Tervetuloa! 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin, tammikuussa alkaen 9.1.2020 seu-
rakuntakodilla klo 12. Tervetuloa kutomaan, 
ompelemaan peittoja ja vaihtamaan kuulumi-
sia! 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 
tai 14.30. Koottavien pienoismallien rakente-
lua, tarinoita ja yhdessä tekemistä, vetäjänä 
Esa Suhonen.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakun-
takodille, kerhohuoneeseen. Lisätietoja Han-
nele Keskitalo p. 040 130 8384. Tervetuloa 
kerhoon!  
Tammikuussa kerhot alkavat 9.1.2020. 
 
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. 
Tammikuussa alkaa 23.1.2010. Tervetuloa!  
 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 18.30. Vetäjä-
nä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa laula-
maan!  
Tammikuussa aloitetaan 23.1.2020. 
 
MUUTA  
Rippikoulun kokoontuminen sunnuntaina 
26.1. seurakuntakodilla n. klo 11.00. (jumalan-
palveluksen jälkeen). 

Tiedoksi! 
Hautausmaan huoltorakennuksen wc:t auki 
ainoastaan tilaisuuksien aikana, jatkuvasta 
ilkivallasta johtuen. 
 
KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄN KIR-
KOSSA 
  
Nuoria taitureita ja pitkänlinjan muusikoita 
 
Rymättylän kaamokseen musiikillista valoa 
tuova kaamoskonserttien sarja alkaa tammi-
kuussa 2020. 
 
Konserttisarjan aloittaa sunnuntaina 26.1. 
rymättyläläisille tuttu Turun filharmonisen or-
kesterin sellotaiteilija, sellisti Katja Kolehmai-
nen yhdessä fagotisti Etienne Boudreault’n ja 
viulisti Elina Lehdon kanssa. Ohjelmassa heillä 
on muun muassa Mozartin ja Bizet´n teoksia 
sekä Lasse Mårtensonin "Myrskyluodon Maija" 
Kolehmaisen omana sovituksena. Ohjelmaan 
valitut tangot  tuovat konserttiin myrskyistä 
tunnelatausta. 
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! 
 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

Alkuvuoden 2020 tapahtumia: 

vko 3, ryhmien koloillat jatkuvat. Ryhmänjohta-
jat tiedottavat lisää 
 
6.1. Johtajiston kokous, Aaholli klo 10-15 
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25-26.1. Vanhempien tarpojien samoajasiirty-
minen, Kunstenniemi 
 
30.1. Ilmoittautuminen piirileiri Otavalle päättyy 
 
4.2. VOK -pääsykoe, Turku 
 
8.2. PT-talvimerstaruuskilpailut, Salo 
 
Märssyvahtien tärkeimmät tapahtumat vuonna 
2020: 
 
17-19.4. Lippukunnan kevätretki ja yrjönpäivä-
juhlat 
3.5. Partioparaati 
26.28.6. Lippukunnan kesäleiri Samsaaressa 
22-29.7. Piirileiri Otava Maisaaressa 
 
Tervetuloa mukaan partioon! 
Partioon ovat kaikki 7-vuotiaat tai vanhemmat 
tervetulleita ympäri vuoden, myös vuoden  
alussa on hyvä aika liittyä mukaan! Ota yhteyt-
tä lippukuntamme johtajaan: 
maiju.pietila76(at)gmail.com 
 

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. 
 
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.  
 
AIKUISILLE: 
 
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. 
 
 
 

http://gmail.com/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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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. 
 

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 vastaanotto Aahollin 
pihapuistossa tiistaina 31.12. klo 18. 
Glögiä ja pieni ohjelmatuokio. Tule 
mukaan! Ei ilotulitusta. 
Samalla tilaisuus tutustua Marjatta 
Laineen näyttelyyn ja perinnehuoneen 
kokoelmaan. 
 
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 16.2. mennessä. Silloin  
ne ovat ihailtavissa myös karkauspäivänä, 
kun lauletaan Lauluja Karjalan mailta! 
 
 
 
 

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 YHDISTYS ry 

  
 
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 
 
Yhdistyksen 40v- juhla sunnuntaina 
19.01.2020. Juhlajumalanpalvelus Rymättylän 
kirkossa klo 10. Juhla jatkuu klo 11:30 Rymät-
tylän VPK-talolla, jossa ruokailu ja kahvit sekä 
monipuolinen ohjelma. Ilmoittautumiset Riittal-
le tai Arjalle 10.01. mennessä. 
 
Kevään viikoittaiset liikunnat alkavat: 
Sauvakävely ma 13.01. klo 10 lähtö keskus-
tasta. 
Boccia ti 07.01. klo 15:30 koulun liikunta-
salilla 
Jumppa ke 08.01. klo 16 koulun liikuntasalilla 
 
Kynkkä 09.01. ryhmä 1 ja 23.01. ryhmä 2. 
 
Rymel- kuoron harjoitukset alkavat 09.01. klo 
15 Aahollissa. Myös uudet laulajat tervetullei-
ta! 
 
Äijäkerho 08.01. klo 13 Katavakodin ruoka-
lassa. Kaikki äijät taas joukolla mukaan. Pistä-
kää päivämäärä jo nyt kalenteriin. 
 
Matkavastaavan tiedotteita: 
08.02. klo 14 näytös, ”Amélie” Turun teatteris-
sa. Matkan hinta on 50 euroa. Hintaan sisältyy 
kuljetus ja lippu. Ilmoittautuminen Esalle 06.01. 
mennessä. 
 

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

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 

Oikein hyvää uutta vuotta kaikille! 
 
Aloitetaan uusi vuosi puhumalla ehkä ajankoh-
taisestakin aiheesta: 
 
21.1.2020 klo 18.00 Kylähuoneella 
Psykiatrian sairaanhoitaja Pia Rostedt  -
Puhutaan masennuksesta ja mitä sille voi 
tehdä. 
 
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/ 
 

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 laitetta-
vaa. VPK:n Puffetti, grillimakkaraa. Arpajaiset                                 

KATAVAKODIN KÄSITYÖKERHO 

 
Katavakodin käsityökerho tiedottaa: 
Emme ole tänä vuonna mukana joulumyyjäi-
sissä. Tuotteitamme voi hankkia sopimalla 
Sinin kanssa 050 5408723 
Myynnissä räsymattoja, torkkupeittoja, villa-
sukkia, patalappuja, bamburättejä….. 
 
 
 
 

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 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   

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 pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Helmikuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.1.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 
 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

