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LOKAKUU 2020 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
SYKSYN 2020 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 7.9.–
14.12.2020 välisenä aikana 

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskus-

tan linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon park-

kipaikka 

• klo 17.25 Linja-autoasemalta su-

oraan Ulpukkaan 

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluu-

matka 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. 

KOULUIKÄISTEN LIIKUNNALLINEN 
SYKSY 

 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta 
on maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja 
harrastekerhotoimintaa järjestetään viikoil-
la 37–50 (ei arkipyhinä eikä koulujen lo-
ma-aikoina), mikäli ryhmään osallistuu 
vähintään 10 henkilöä. Kerhot ovat tarkoi-
tettu 2.–6.-luokkaisille, paitsi aamu- ja ilta-
päivätoimintaan osallistuville (kts. mahdol-
liset poikkeukset kerhon kohdalta).  

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 
14.30–15.30   

• Merimasku keskiviikkoisin klo 13–
14  

• Karvetti keskiviikkoisin klo 13–14 
• Kultaranta 3.–6.-luokkalaisille tors-

taisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 
(kerho ei ole aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan osallistuville) 

Kurssit ja muut kerhot 

• Teatterikerho Karvetin koululla 
keskiviikkoisin klo 13–14 

• Cheerleading 12–14-vuotiaille 
Suopellon koululla maanantaisin 
klo 16.45–17.45. Hinta 30 €. Ilmoit-
tautuminen www.nvo.fi 

 

• Kepparikerho Lietsalan koululla 
tiistaisin klo 15–16. Hinta 35 €. Li-
sätiedot ja ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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• Historiakerho yläkoululaisille Mai-
jamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

Nuorille avoin palloiluvuoro K13 Karve-
tin koululla torstaisin klo 16-17 (Teräskatu 
2). Vapaa pääsy. 

Mukavaa tekemistä syyslomalle! 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimin-
taa) to 15.10. ja pe 16.10 klo 9-12 Maija-
mäen liikuntahallissa (Venevalkamantie 
2). 
 
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu to 
15.10. klo 12–14 Tatamisalissa (Veneval-
kamantie 2) 
ja Rymättylän liikuntasalissa (Piimätie 1). 
 
Parkour-päivä koululaisille 16.10. klo 10-
13 Maijamäen lähiliikuntapaikalla (sateella 
tatamisalissa). Toiminnan ohjaavat Turun 
Parkour Akatemian ohjaajat. Hinta 10€. 
Ilmoittautuminen verkkokauppa.naantali.fi 
 
Jäädisko pe 16.10. klo 13–14.45 Kupari-
vuori-hallissa (Kuparivuorentie). 
 
Monitaidepaja 7-12-vuotiaille koululaisille 
15.-16.lokakuuta klo 10-13.30. Paikka: 
Naantalin opisto/Kalevanniemen koulu.  
Monitaidepajoissa soitamme, piirrämme, 
maalaamme, laulamme, teemme teatteri-
harjoitteita ja animaatioita sekä tanssim-
me. Valmistamme myös pienen esityksen 
ja ennen kaikkea nautimme monipuolisesti 
taiteen maailmasta. Sään salliessa puu-
haamme myös ulkona.  
Ohjaajina taiteen ammattilaiset musiikki-
pedagogi, MuM Erla Pulli ja kuvataide- ja 
draamapedagogi, TaM Jenny Verta. Hinta 
20€.  Kurssimaksu sis. taidemateriaalit. 
Omat eväät mukaan! 
Ilmoittautuminen www.naantalinopisto.fi 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
Avantouintiopastus 
Tiistaina 6.10. klo 18.00 Nunnalahden 
uimarannalla opastusta avantouinnin aloit-
tamiseen. Mukaan uima-asu ja pyyhe. 
Lämmintä mehua tarjolla. 
Suuri kuntotestausilta työikäisille 

Torstaina 22.10. klo 17.00–19.30 Urheilu-
talolla, Kuparivuorella (Kuparivuorentie 1). 
Maksuton kuntotestausilta, jossa mitataan 
mm. kehonkoostumusta, puristusvoimaa 
ja Polar-kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnas-
ta, ravinnosta ja painonhallinnasta. Tapah-
tuma on maksuton. 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä 
Keskiviikkona 11.11. klo 10.00–12.00 Ur-
heilutalolla (Kuparivuorentie 1); kehon-
koostumusmittaus, Polarin leposyke, pu-
ristusvoima, tasapainotestit ja 6 minuutin 
kävelytesti. Lisäksi infoa liikunnasta, ra-
vinnosta ja painonhallinnasta. Tapahtuma 
on maksuton. 
 
Kuntotesti-ilta Rymättylässä  
Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 Ry-
mättylän koulun liikuntasalissa (Piimätie 
1); kehonkoostumusmittaus, Polarin kun-
totesti ja puristusvoimamittaus. Lisäksi 
infoa, liikunnasta, ravinnosta ja painonhal-
linnasta. Tapahtuma on maksuton. 
 
Kuntosaliohjausta 
Maanantaina 26.10. klo 15.00–17.00 Mai-
jamäen liikuntahallin (Venevalkamantie 2) 
kuntosalilla ohjaaja opastamassa laittei-
den käytössä ja harjoittelussa. Ohjauk-
seen ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan sisä-
liikunta-asuste ja sisäjalkineet sekä juo-
mapullo. Kulku hallille Aurinkotien puolelta 
liikuntahallin ja koulun välisestä syvennyk-
sestä, iltakäyttäjien ovesta. 
 
Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi 
aloittelijoille 
Kuntosaliharjoittelun perusteet kurssiin 
kuuluu kolme ohjattua tapaamista. Kurssi 
on tarkoitettu aloittelijoille. Kurssilla opete-
taan käyttämään laitteita oikein, saat 
oman harjoitteluohjelman sekä ohjeet 
omatoimiseen harjoitteluun. Halutessasi 
saat myös kurssin aikana kehonkoostu-
musmittauksen. Kurssin ajankohta: 21.10. 
klo 17–18, 28.10. ja 4.11. klo 17.30–
18.30. Paikkana Maijamäen liikuntahalli 
(Venevalkamantie 2).  
Kurssin hinta on 30 € sisältäen kurssioh-
jauksen ja -materiaalin sekä 2 kk kuntosa-
lin käytön. Max 12 osallistujaa. Ilmoittau-
tuminen alkaa 10.9. kello 18.00 osoittees-
sa verkkokauppa.naantali.fi. 

http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
http://www.naantalinopisto.fi/
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LIIKUNTARYHMÄT 
Päiväliikunnalla pirteäksi 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa torstaisin 10.9.–19.11. klo 
11 Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. 
Ryhmä on tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka 
ovat innostuneita tutustumaan eri lajeihin 
sekä pitävät ulkoilusta. Tutustu päivälii-
kunnalla pirteäksi -ryhmän ohjelmaan 
osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. Hinta 
20 €. Ilmoittaudu päiväliikunnalla pirteäksi 
-ryhmään osoitteessa verkkokaup-
pa.naantali.fi. 
 
Telmon talli – miesten liikuntaryhmä 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon 
talliin! Telmon talli kokoontuu torstaisin 
10.9.–17.12.2020 klo 12.30–13.30 Kesti-
Maarian liikuntatilassa (Maariankatu 2). 
Tallin toiminta on tarkoitettu miehille, jotka 
haluavat liikkua monipuolisesti ohjatussa 
ryhmässä; toiminnassa keskitytään lihas-
kunnon, tasapainon ja liikkuvuuden kehit-
tämiseen tosissaan, muttei missään ni-
messä totisena. Lisätietoja Telmon tallista 
saat Maija Puolakanaholta, puh. 0400 
638398 tai sähköpostilla mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi. Jos kiinnos-
tuit, ilmoittaudu mukaan Telmon talliin 
osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Tasapainoryhmät  

• Kesti-Maarian tasapainoryhmä 

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapai-
noon tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät ko-
koontuvat Kesti-Maarian liikuntatilassa 
(Maariankatu 2). Toiminta järjestetään 
viikoilla 37–50, mikäli osallistujia on vähin-
tään 10 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset alkoi-
vat 3.8. Syyskauden hinta on 30 €/ryhmä. 
(Seniorikorttilla ei erillistä maksua, mutta 
ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautumi-
nen osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi 

o tiistain tasapainoryhmä 8.9.–

8.12. kello 9.00–10.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–

11.00 (ohjaus: liikuntapal-

velut) 

o keskiviikon VoiTas-ryhmä 

9.9.–9.12. kello 11.45–

12.30 (ohjaus: Liikuntaseu-

ra Naantali ry) 

 

• Merimaskun voimaa ja tasapai-

noa ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa (Isko-
lantie 9) keskiviikkoisin klo 15.00–16.00. 
Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun ta-
sapainoryhmään osallistuminen on mak-
sutonta, ei ilmoittautumisia. 

• Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 

Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasa-
lissa. Ryhmässä tehdään tasapainoa ja 
voimaa vahvistavia harjoituksia, ohjaajana 
fysioterapeutti Riina Nummelin. Ilmoittau-
tuminen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän 
toiminta käynnistyy, mikäli vähintään 12 
henkilöä ilmoittautuu mukaan. Osallistu-
mismaksu 20€/syksy ja 20€/kevät. Voimaa 
ja tasapainoa -ryhmä kuuluu seniorikortin 
palveluihin eli jos sinulla on voimassa ole-
va seniorikortti, voit osallistua tähän ryh-
mään ilman maksua, ilmoittaudu siinä ta-
pauksessa ohjaajalle paikan päällä.  En-
simmäinen kerta 7.9.2020. 
 
Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00. Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja 
Riitta K sekä liikuntapalveluiden liikunnan-
ohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 8.9.2020.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
 Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi 
nopeasti loppuneet Remonttiraijat ja Re-
monttireiskat yhdistyvät syksyllä ja toimin-
tapäivä on perjantai klo 12.30-13.30 lii-
kuntasalissa. Kauden aluksi ryhmälle teh-
dään kehonkoostumusmittaus, leposyke-
testi ja lihaskunto- ja liikkuvuustestit. Oh-
jelmassa on monipuolista jumppaa ryh-
män toiveiden mukaisesti. Ilmoittautumi-
nen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan. Osallistumismaksu 
20€/syksy ja 20€/kevät. Remonttiryhmän 
ohjaajan toimii Outi Ritvanen, ensimmäi-
nen kerta 4.9.2020. 

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/


 4 

Seniorikortin etuudet syksy 2020 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020. 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuot-
ta täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden 
kortti on voimassa 3.8.–
31.12.2020 seniorikortin saa hintaan 35 € 
(+ uusille käyttäjille 5 €:n aloitusmaksu). 
Syyskauden kortin voi lunastaa Naantalin 
kaupungin asiointipisteistä 1.7.2020 alka-
en. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty 
luovuttamaan toisen henkilön käyttöön. 
Tarkemmat kortin aktivointiohjeet löydät 
tämän sivun lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria ja Ry-
mättylä) katso aikataulut liikkuvanaan-
tali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut 
liikkuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) oman aika-
taulun mukaisesti (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 
• ke klo 11–21 
• la, su klo 11–18 

Uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa arkisin 
ennen klo 14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon 
museon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsy-
lipun hinnasta. Tapahtuman ilmoi-
tuksissa seniorikortin kuva, alen-
nus ovelta ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai akti-
voin nykyisen korttini? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuo-
den loppuun asti niiden henkilöiden 
osalta, jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020. Näiden henkilöiden ei tarvit-
se uudelleen aktivoida korttiaan syys-
kaudeksi. 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten 
(vain, jos sinulla ei ole aiemmin ollut 
Naantalin seniorikorttia). Mikäli sinulla ei 
ole aiemmin ollut korttia, hae kort-
tia täyttämällä seniorikorttihakemus. Asia-
kassuhteen ylläpitoa varten hakijasta kerä-
tään muutamia perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
ota kortti mukaasi ja käy maksamassa 
sekä aktivoimassa korttisi palvelupistees-
sä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen ta-
pahtuu Naantalin kaupungin palvelupis-
teissä. Seniorikortti maksetaan ja lunaste-
taan Naantalin palvelupisteistä. Mikäli si-
nulla on jo seniorikortti syyskaudelta, ei 
sinun tarvitse maksaa 5 € hankintamaksua 
uudestaan eikä täyttää sähköistä seniori-
korttihakemusta. HUOM! Kortin edut ovat 
käytettävissä kolmen arkipäivän kuluttua 
maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataami-
nen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyyn-
nissä arkipäivisin, kun olet ensin lunasta-
nut korttisi Naantalin kaupungin palvelu-
pisteestä. Latauksen yhteydessä seniori-
kortin haltijan henkilöllisyys tarkistetaan 
Ulpukassa, joten henkilöllisyystodistus 
tulee olla mukana ensimmäisellä kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat, muiden etujen käyttöön riittää, 
että esität kortin osallistuessasi toimintaan 
tai ostaessasi lippua. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 

https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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Soveltava liikunta syksy 2020 
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edis-
tää niiden lasten, nuorten ja aikuisten lii-
kuntaa, joilla on vamman, sairauden, toi-
mintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen 
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikun-
tansa vaatii erityisosaamista soveltamises-
ta.  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen soveltavan lasten, nuor-
ten ja aikuisten liikunnan toimintoihin on 
alkanut maanantaina 17.8.2020 klo 9.00 
Naantalin kaupungin verkkokaupassa 
https://verkkokauppa.naantali.fi/, ellei 
toiminnon perässä toisin mainita. Kurs-
simaksut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä 
voi siirtää toiselle henkilölle. Tarvittaessa 
kaikissa toiminnoissa oma henkilökohtai-
nen avustaja maksutta mukana. Ongelma-
tilanteessa ole yhteydessä soveltavan 
liikunnan ohjaajaan puh. 040 683 7454.   
 
Avustajatoiminta ja saattajakortti tiedot 
löytyvät www.liikkuvanaantali.fi -> Mitä on 
soveltava liikunta. Soveltavan liikunnan 
toiminnoista tiedotetaan lisäksi Liikkuva 
Naantali -Facebook -sivuilla, Nasta-
lehdessä, yhteistyökumppaneiden kautta 
sekä Soveltavan rajatonta liikuntaa -
oppaassa. Naantali on mukana myös val-
takunnallisissa soveltavan liikunnan kehit-
tämishankkeissa. Lue lisää 
www.liikkuvanaantali.fi -sivuilta. 
 
Soveltavaa liikuntaa lapsille ja nuorille 
 
Maksuton Harrastepalloilu 3.–6.-
luokkalaisille tiistaisin 8.9.-1.12.2020 
klo 15-16 Suopellon koulun liikuntasalissa 
(Os. Rimpikuja 4). Kulku Suopellon koulun 
takapihalta. Varusteina vaaleapohjaiset 
sisäpelikengät, sisäliikuntavarusteet, juo-
mapullo, halutessa oma maila ja lasit. Har-
rastepalloilu on tarkoitettu lapsille, joilla on 
vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. Pelataan erilaisia pallo-
pelejä. Kaikki pääsevät pelaamaan! 
 
 
 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille 
kehitysvammaisille lapsille, nuoril-
le ja aikuisille maanantaisin 7.9.-
7.12.2020 klo 15.30–16.45bSuopellon 
koulun liikuntasali (Os. Rimpikuja 4, Naan-
tali). Kulku Suopellon koulun takapihalta. 
Hinta 30€ henkilö. Varusteina vaaleapoh-
jaiset sisäpelikengät, sisäliikuntavarusteet, 
juomapullo, halutessa oma maila ja lasit. 
Kauden aikana pelaillaan sählyä ja jalka-
palloa ryhmäläisten toiveet huomioiden. 
Kaikki pääsevät pelaamaan!  
 
Mahdolliset soveltavan vesiliikunta-
ryhmät, kerhot, leirit ja talvitoiminta 
lapsille ja nuorille päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.fi . Seuraa il-
moittelu. 
 
Soveltava liikunta aikuisille 
 
Neuromoto-ryhmä keskiviikkoisin 
2.9.2020 alkaen klo 11.00-11.45 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2). Hinta 40€ 
henkilö sisältäen jäsenmaksun. Ryhmä 
soveltuu hyvin erityisesti varhaisvaiheen 
muistisairaille sekä reuma- ja lihassai-
rauksia sairastaville henkilöille. Tunneilla 
harjoitellaan monipuolisesti kehonhallin-
taa, motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapai-
noa, sosiaalista puolta unohtamatta. Yh-
teistyössä Liikuntaseura Naantalin ja ter-
veyskeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi. 
Soveltava vesijumppa mielenter-
veyskuntoutujille 12 kertaa (30min) 
keskiviikkoisin ke 9.9.-25.11.2020 klo 
12.30–13.00 Aurinkosäätiön palvelutalon 
altaalla (os. Myllykiventie 5). Varusteina 
uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. Hinta 
30€ henkilö.  
 
Soveltava vesijumppa päivä- ja 
iltaryhmät 12 kertaa (45min) Aurin-
kosäätiön palvelutalon altaalla (os. Mylly-
kiventie 5). Hinta 35€ henkilö / kurssi. Va-
rusteina uimapuku, pyyhe ja saunapefletti. 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu henki-
lölle, jolla on neurologinen sairaus,  
lihassairaus tai tapaturman jälkeinen 
vamma, josta on pysyvä haitta, eikä hän 
pysty osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin 
tai yhdistysten järjestämiin vesijumppiin. 2. 
ryhmä on tarkoitettu myös omaishoita-
jille ja -hoidettaville.  

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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Omaishoitaja toimii avustajana ja ilmoittaa 
vain omaishoidettavan kurssille. Lisätiedot 
kenttään lisätään omaishoidettavan sai-
raus, vamma tai toimintarajoite sekä 
omaishoitajan tiedot:  
1.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 
klo 13.00–13.45 
2.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 
klo 13.45-14.30 
3.ryhmä torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
19.15–20.00  
 
Kävelyfutis torstaisin 10.9.-26.11.2020 
klo 15.00-16.00 Taimon koulun liikuntasali 
ja ulkokenttä. Hinta 20€ henkilö. Varustei-
na sisällä vaaleapohjaiset sisäpelikengät, 
liikuntavarustus, juomapulla. Kävelyfutis 
soveltuu matalan aloituskynnyksen sekä 
pienen loukkaantumisriskin vuoksi hyvin 
henkilöille, joilla on erityisohjauksen tai 
sovellutusten tarve muun muassa liikunta-
rajoitteen tai toimintakyvyn heikentymisen 
vuoksi.  
 
Uutta! Soveltava kuntoryhmä nuo-
rille aikuisille ja työikäisille  torstai-
sin 17.9.-8.12.2020 klo 17.00-18.00 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2) ja lähiympäris-
tön ulkoliikuntapaikat. Hinta 15€ henkilö. 
Ryhmä on matalan kynnyksen kuntoryhmä 
ja tarkoitettu henkilöille, joilla on elämänti-
lanteen, liikuntarajoitteen, tapaturmaisen 
vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt 
toimintakyky, haasteita osallistua yleisesti 
tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, ja tarvitsee 
yksilöllisempää tukea ja opastusta moti-
voivan liikuntamuodon löytämiseksi. Ta-
paamiskertojen sisältö rakennetaan yh-
dessä ryhmäläisten toiveiden mukaan. 
Voidaan kokeilla myös eri toimijoiden pal-
veluita esim. keilausta, joista tulee kurssi-
maksun lisäksi pieni lisämaksu osallistujil-
le. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan ja raken-
netaan sinun oma polkusi motivoivaan 
liikuntaan!  
 
Soveltavan liikunnan kurssit ja ta-
pahtumat lapsille, nuorille ja ai-
kuisille   
 
Uutta! Maksuttomat soveltava Ju-
do-kokeilukurssit 5 kertaa lapsille 
ja nuorille perjantaisin 11.9.-9.10.2020 
klo 17-18 sekä aikuisille perjantaisin 
16.10.-13.11.2020 klo 17-18 Maijamäen 

koulun Tatamisalin tatamipuolella. Huom! 
Kulku Tatamisaliin ei ole esteetön portai-
den vuoksi. Lapsilla on oltava mukana 
oma aikuinen tai avustaja. Max. 10 osallis-
tujaa / kurssi. Sovellettu judo on suunnattu 
henkilöille, joilla on erityistä tuen tarvetta 
esimerkiksi liikkumisessa, ymmärrykses-
sä, puheen tuottamisessa, aistien toimin-
nassa, suureen ryhmään sopeutumisessa 
tai tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa 
asioiden oppimiseen. Liikuntarajoite ei ole 
este judon harrastamiselle. 
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma 
erityislapsille ja -nuorille perhei-
neen sunnuntaina 20.9.2020 klo 15-16.30 
sekä sunnuntaina 10.1.2021 klo 15-16.30 
Maijamäen koulun Tatamisalissa (os. Ve-
nevalkamantie 2). Huom! Kulku Tata-
misaliin ei ole esteetön portaiden vuoksi. 
Oma aikuinen on avustajana mukana. 
Tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja 
liikunnallista eri aisteja aktivoivaa liikunnal-
lista tekemistä. Järjestäjänä Naantalin 
kaupungin liikuntapalvelut yhteistyössä 
Liikuntaseura Naantali ry ja Raision kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa. Maksu-
ton, ei ilmoittautumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 22.9., 
20.10., 17.11. ja 8.12. klo 16.15-17 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2) ja lähiympäris-
tö. Paikka ilmoitetaan etukäteen. Kokei-
lemme yhdessä erilaisia sovellettuja liikun-
tamahdollisuuksia esimerkiksi musiikkilii-
kunta, sovellettua palloilua, tasapainohar-
joittelua ja ulkoliikuntamuotoja. Toiminnan 
tavoitteena on kokeilujen kautta löytää 
yhteinen, arkea tukeva harrastus, liikun-
nan ilo ja uusia tuttuja. Myös omaishoidet-
taville ja -hoitajille. Ennakkoilmoittautumi-
nen. 
 
Tulossa myös kehitysvammaisten 
boccia- ja sählyturnaus syksyllä 2020 
sekä Yu-kisat keväällä 2021 rajatto-
masti liikuntaa kuntayhteistyöllä.  
Lisätietoja tulossa lähempänä 
www.liikkuvananaantali.fi. 
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TERVEYSPALVELUT 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla 6., 7. ja 8.10. 
Soita ja varaa aikasi Paula Lindfors p. 050 
3000 903 

                                                                         

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 

YHDISTYS  

 
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 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Tervetuloa mukaan partioon! Uudet ryh-
mät ovat juuri aloittaneet viikottaiset koloil-
lat eli kokoontumiset partiokolollamme (os. 
Vanha Ahteentaantie 7). Mikäli haluaisit 
aloittaa partion, ota yhteyttä ryhmänjohta-

jaan. Lisätiedot ja yhteystiedot löytyvät 
nettisivuiltamme: rmv.fi/ryhmat.  
 
Myös aikuiset ovat lämpimästi tervetulleita 
yhteisölliseen, luonnonläheiseen ja antoi-
saan partiotoimintaan; täältä löytyy jokai-
selle jotakin! 
 
Tässä syksyn koloiltojen aikataulut: 
 
- Sudenpennut (alkavat ja vanhat eli 7-9v) 
maanantaisin 18-19.15 
- Seikkailijat (siirtyneet ja vanhat eli 10-
12v) torstaisin 18-19.15 
- Tarpojat (kaikki yläkouluikäiset) tiistaisin 
18-19.30 
- Samoajat (+15v) tiistaisin 18-19.30 
 
Koloilloissa ollaan mahdollisimman paljon 
ulkona, minkä takia on hyvä muistaa 
säänmukainen varustus kokoontumisiin. 
Pidämme myös turvavälejä sekä huoleh-
dimme hyvästä käsihygeniasta. Ethän tule 
lievissäkään flunssaoireissa kokoontumi-
siin tai muihin tapahtumiin. 
 
Muita syksyn päivämääriä: 
10.10. Lounais-Suomen Partiopiirin "Hu-
naja 2020" -partiotaitokilpailut Raumalla 
11.10. klo 11 Johtajiston kokous Rymätty-
lässä 
17.11. klo 18 Lippukunnnan syyskokous 
yhdistyksen jäsenille. Osallistuminen 
mahdollista sekä fyysisesti että etänä. 
10.12. klo 18 Joulujuhla kololla 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://rmv.fi/ryhmat
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JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
Sunnuntai 4.10. klo 11. Perhemessu 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki, 
diakoni Hannele Keskitalo, mukana myös 
lapsikuoro.  Jumalanpalveluksen jälkeen 
lounas, kahvit ja mehut seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 11.10. klo 10, Messu, vanhus-
ten kirkkopyhä, khra Petri Sirén ja kanttori 
Aada Wirberg 
Sunnuntai 18.10. klo 10, Messu, rovasti 
Pertti Ruotsalo ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 25.10. klo 10, Sanajumalan-
palvelus khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. Huom! Kesäaika päättyy! 
Lauantai 31.10. klo 10, Sanajumalanpal-
velus khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vä-
hämäki. 
Lauantai 31.10. klo 18, Pyhäinpäivän 
iltakirkko klo 18, sytytetään kynttilät vuo-
den aikana pois nukkuneiden muistolle, 
khra Petri Sirén, kanttori Esa Vähämäki, 
diakoni Hannele Keskitalo ja laulu Tiina 
Uutela. 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko 
klo 13 seurakuntakodilla. Seuraavat piirit 
ovat lokakuussa 7.10. Tervetuloa! 
Elojuhla seurakuntakodilla lauantaina 
24.10 klo 13 kahvit ja 13.30. huutokauppa. 
Tervetuloa!  
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. 
Lokakuussa kultaiseniänkerho tiistaina 
13.10. klo 13.00. Tervetuloa! 
 
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. Alka-
en 12.9. Tervetuloa kutomaan, ompele-
maan peittoja ja vaihtamaan kuulumisia. 
Tehdään yhdessä hyvää, mikä lämmittää 
mieltä lähellä ja kaukana. 
 
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! 
 
LUX GRATIAE  
Lauantaina 24.10. klo 10.00 Jaakobin 
kävely pyhiinvaellusreittiä pitkin Naantali 
kirkolta Rymättylään. Paluukuljetus noin 
klo 16.30. Osallistumismaksu 10 e. 
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RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Peruutus 
Vallitsevan pandemian takia on  
3.10. suunniteltu Ajola-tilaisuus  
peruutettu. 
Aahollin näyttelyihin voi silti  
tutustua talon muiden palaverien 
yhteydessä tai sopimalla 
p 044 0436776   
Sainio 
Esko Sainion näyttely ”Maalauksia  
matkan varrelta” on vielä esillä  
Aahollissa  pe 9.10. asti. 
”Maalausmuistoja” 
Aleksis Kiven päivästä Isänpäivään 
eli 10.10. - 8.11. on Aahollissa Kari 
Tölkön maalausten näyttely. 
”Tapahtui 1968” 
Seuraavan aikalaisnäyttelyn ”T-1968” 
valmistelut ovat meneillään ja näyttely  
toteutuu 14.11. alkaen, mutta sen  
ohjelmallisen avajaistilaisuuden päivä 
saattaa siirtyä - tunnetusta syystä. 
Näyttely on jatkoa aiemmille Aahollin 
aikalaisnäyttelyille (-38, -48 ja -58).  
Valokuvia 
Aahollin kokoelmiin kerätään vanhoja 
mustavalkokuvia. Kuvat tai albumit  
lainataan, skannataan ja palautetaan. 
Niistä tulee nimetty kansio osaksi 
Aahollin kokoelmaa ja niiden oikeudet 
säilyvät originaalien omistajilla. 
Torni 
Tee syysretki Aaslan Karhuvuoren 
Tornille ihailemaan maisemia. Samalla 
voit tutustua lottien  sodanaikaiseen 
ilmavalvontatyöhön. 
Kiitos 
Maskulaisten kivitalon eli Aahollin 
ulkoikkunat ja ovet on maalattu 
talkootyönä kesän 2020 aikana 
kaupungin toimittamin maalein ja 
ohjauksessa. 
Työn suoritti R-S / Perinnetmk  
ystävineen ja se on nyt valmis.  
Kiitos tekijöille! 

 

 
 
 
 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
3.10 Tähtien Yö Röölässä klo 18.00 
Dikselin Näyttämöllä 
 

 
 
Pertti Sirkiä, Ufoveteraani Turku, Rymätty-
lä 
Jaakko Närvä, Filosofian tohtori, ufotutkija, 
kirjailija Helsinki 
Asko Nummela, Tähteläiset lehden pää-
toimittaja, Forssa 
Ursa Mika J. Aarnio, Ursa, Turku-
Naantali 
 
Lähes satavuotias, vuonna 1928 perustet-
tu, Turun Ursa on Suomen kolmanneksi 
vanhin tähtitieteellinen yhdistys, jonka 
perusti Yrjö Väisälä -Rymättylässäkin 
asunut. 
N.klo 20.00 katsotaan Ursan kaukoputkel-
la planeettoja. Vapaa pääsy. 
Huom! Lämpimästi päälle, sillä Näyttämöl-
lä ei ole lämmitystä. 
 
13.10 Siira lajitteluasema klo 16.30-
18.00 Röölän parkkipaikalla. 
 

 
 
18.10 Valtakunnallinen Satupäivä.  
Kylähuoneella Soili Nurmi lukee satuja 
lapsille klo 18.00. Vapaa pääsy. 

 
 
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 
 
Röölä Fases-
sa: www.facebook.com/rantapiha  
https://www.facebook.com/dikseli/ 
https://www.facebook.com/Sadonkorjuu-
juhlat-106294627424605/ 
https://www.instagram.com/roolankyla/ 
https://twitter.com/koivtar561 

 
 

 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
 
Maanantaikerho 19.10. klo 13 srk-kodilla, 
vieraana haavahoitaja Ulla Nuutinen 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aamuset.fi/artikkeli/4047635/Ufoveteraani+Pertti+Sirkian+avaruusviesteihin+on+myos+vastattu
https://areena.yle.fi/audio/1-50235727
http://tahtelaiset.com/asiantuntijat/asko-nummela
https://www.aamuset.fi/artikkeli/4970696/Viikon+yhdistys+Kahden+observatorion+taktiikalla
https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/siira-auto/
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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Syksyn Lux Gratiae on perinteisesti loka-
kuun lopulla 23.-25.10.2020, kun kesäaika 
vaihtuu talviaikaan. Syksyn tapahtuma 
tarjoaa tuttuun tyyliin monialaisia 
ja monipuolisia taidenautintoja: musiikkia, 
runoja, kuvataidetta ja kehon virkistystä.  

Ohjelma 

Perjantai 23.10. 

klo 19.00 Moulin Noir - Art Teatro & To-
tal Cello Ensemble 

Naantalin Kylpylän Paviljongissa, Matkaili-
jantie 2, kohtaavat yhteisesityksessä Art 
Teatron taidokas akrobatia ja varieteetai-
de sekä upea sellomusiikki, Total Cello 
Ensemblen esittämänä. 

Liput 30 € (aikuiset) ja 15 € (opiskelijat ja 
alle 18-v.) osoitteesta lippu.fi. Seniorikortti 
65+:lla saa ovelta ostetusta lipusta -20% 
alennusta, mikäli lippuja on vielä jäljellä. 

klo 18.00 Kun saapuu syys, Jari Koivis-
ton musiikkituokio  

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. 
Pitkän linjan orkesterimuusikko ja sakso-
fonisti Jari Koivisto esittää klassikkoiskel-
miä laulaen ja soittaen. Häntä säestää 
Jarkko Salmi, kosketinsoittimet. Vapaa 
pääsy. 

Perjantaista sunnuntaihin Naantalin 
kirkko maalautuu auringon väreillä 

Kirkko maalautuu perjantai-iltana pimeän 
tullen Naantalin auringon väreillä. Valote-
osta pääsee ihastelemaan koko Lux Gra-
tiae -viikonlopun ajan, aina sunnuntai-

iltaan asti. Kirkon valaistuksen toteuttaa 
merimaskulainen Teknoaitta. 

Perjantaista sunnuntaihin Taideryhmä 
2020:n ILO-näyttely 

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. 
Vapaa pääsy. Avoinna perjantaina 23.10. 
klo 13–19, lauantaina 24.10. klo 12–18 ja 
sunnuntaina 25.10. klo 12–17. Taideryh-
mäläiset pitävät noin puolen tunnin esitte-
lytuokioita teoksista lauantaina klo 12.30 
ja sunnuntaina klo 12.30. 

Lauantai 24.10. 

klo 10.00 Jaakobin kävely 

25 kilometrin mittainen pyhiinvaellusreitti 
kulkee Naantalin kirkolta Rymättylän kir-
kolle vanhaa Jaakobin reittiä pitkin vältel-
len vilkkaimpia maantieosuuksia. Takaisin 
Naantaliin pääsee paluukuljetuksella noin 
klo 16.30. Ilmoittautumiset sähköpostilla 
osoittee-
seen armonlaaksonvaeltajat@gmail.com. 
Osallistumismaksu on 10 €. 

klo 15.00 Kirjailijavierailu: Anna Korte-
lainen 

Tänä vuonna Lux Gratiae laajenee kirjalli-
suuden saralle. Kristoffer-salin lavalla on 
haastateltavana filosofian tohtori, taidehis-
torioitsija ja kirjailija Anna Kortelainen uu-
simmasta kirjas-
taan Tulirinta (Tammi). Se on romaani 
Erik Edelfeltistä, taidemaalari Albert Edel-
feltin ainoasta avioliitossa syntynees-
tä pojasta. Liput 12 €, ennakkomyyn-
ti lippu.fi 

klo 17 taidemaalari Antti Eklund "Miten 
taiteilija päätyy taiteeseensa" 

Taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. 
Vapaa pääsy. 

klo 19.00 Valon aarioita - kauneimpia 
kirkkoaarioita Oopperakammarin solis-
tien esittämänä 

https://www.lippu.fi/event/12863799
mailto:armonlaaksonvaeltajat@gmail.com
https://www.lippu.fi/artist/lux-gratiae/
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Lipunmyynti lippu.fi:ssä hintaan 30 € ai-
kuiset ja 15 € opiskelijat ja alle 18-
vuotiaat. Seniorikortti 65+:lla saa ovelta 
ostetusta lipusta -20% alennusta, mikäli 
lippuja on vielä jäljellä. 

Lauantaina ja sunnuntaina klo 13.00 
Sulkakynät runoilevat Taidehuoneella 

Naantalilainen runoryhmä Sulkakynät 
esiintyvät Taidehuoneella sekä lauantaina 
24.10. että sunnuntaina 25.10 klo 13.00. 
Sulkakynät on runoharrastajista koottu 
ryhmä, joka on kirjoittamillaan vaikuttavilla 
runoilla esiintynyt eri tilaisuuksissa. Vapaa 
pääsy. 

Sunnuntai 25.10. 

klo 14.00 "Valoa ympäristöhaasteisiin" 
-esitelmä, prof. Ilari E. Sääksjärvi ja 
dos. Juulia Räikkönen 

Naantalin kaupungintalon valtuustosalis-
sa, Käsityöläiskatu 2. Vapaa pääsy. 

Satavuotiaan Turun yliopiston Biodiversi-
teettiyksikkö tutkii elonkirjoa lähellä ja 
kaukana sekä kertoo tutkimuksesta suu-
relle yleisölle elämyksellisellä tavalla.  

klo 16.00 Duo Medieval Rymättylän kir-
kossa 

Eturivin suomalaisten keskiaikamuusikoi-
den, Uli Kontu-Korhonen ja Anneliina 
Rif, muodostama Duo Medieval konsertoi 
Rymättylän keskiaikaisessa kirkossa. Oh-
jelmassa kuullaan Hildegard Bingeniläi-
sen (1098-1179) kirkkaasti pulppuilevia 
lauluja Rupertsbergin luostarin aamupal-
veluksista sekä konsertin loppupuolel-
la keskiajan maallisen musiikin helmiä. 

Liput 
15€. Lipunmyynti lippu.fi:ssä. Seniorikortti 
65+:lla saa ovelta ostetusta lipusta -20% 
alennusta, mikäli lippuja on vielä jäljellä. 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. 

Kaupungin kanssa tapahtumayhteistyössä 
ovat mukana: Naantalin Musiikkijuhlat, 

Visit Naantali, Naantalin Kulttuuritaloyhdis-
tys ry, Armonlaakson Vaeltajat ry, Vallis 
Gratiae -yhdistys ry, Rymättylän ja Naan-
talin seurakunnat ja Naantalin Kirjajuhlat. 
 
Esityksistä laajemmin kaupungin verkkosi-
vuilla: 
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/musiikki-teatteri-ja-kuvataide/lux-
gratiae-2020 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

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

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

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

Nro    Aineistopäivä    Jakelu  

4/20  30.10.    26.11. 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Marraskuun tiedotteen materiaali viimeis-
tään 15.10.2020(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 

https://www.lippu.fi/event/12864068
https://www.lippu.fi/event/12864069
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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