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HUHTIKUU 2021 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 

HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN  
 
“Kaikki pyörät pyörimään”  
 
Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana Haaste-
pyöräily-kampanjassa vapusta juhannukseen (1.5.–
27.6.2021). Haastepyöräilyn tavoitteena 
on kannustaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia kuntalaisia 
pyöräilemään (harraste, vapaa-aika, koulu- tai työ-
matkapyöräily). Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kaupungin yhteispottiin!  
   
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen:  

• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, säh-
köpyörällä, tandempyörällä ja kickbikellä  

• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja suoritus 
merkitään kilometreinä  

> Lataa HP –mobiilisovellus sovel-
luskaupasta (Google Play/App Store  

• Lisäksi haastepyöräilylaatikkokirjaus kir-
jausvihkoihin tai haastepyöräilykorttiin (kortin 
saat asiointipisteestä)  

• kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista pyö-
räilyä  

• Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden kes-
ken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja.   
 

Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:  
 
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli  
 
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja ja palve-
lupiste  
 
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 (la-
to), Poikko (Rymättyläntie 
ja Ruokonraumantie risteys), Kurala (Ylttistentien ja 
Kuralan rantatien risteys), vanha vesilaitos (Taipa-
leentie 11), Kärysniementien ja Kankareentien ris-

teys (lato), Heinäinen (Peltolantien ja Heinäistentien 
risteys), Salonkylä (Kinttalanrauman sillanluona), 
Salonkylän ja Tammihaantien ris-
teys, Airismaa (Maanpäätie ja Luotojentien ris-
teys), Aasla (Luotojentie 859) ja Kuivainen.  
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikuntapalvelut -
 liikkuvanaantali.fi  
 

KOULUIKÄISET 
  
UUTTA TOIMINTAA!  
Toimittajaklubi verkossa 4.-luokkalaisista lukiolai-
siin 30.3-18.5.   
Teams-tapaamisia on 8 tiistaisin klo 15.30-16.45.  
 Tule mukaan toimittajaklubiin teke-
mään juttuja liikuntaharrastuksista Naantalis-
sa! Haluaisitko kirjoittaa uutisen, mielipidekirjoituk-
sen tai vinkkijutun esimerkik-
si liikuntaharrastuksestasi, välitunnin suosikkipelistä 
tai lähipuistosi erikoisuudesta? Opit yhdessä mui-
den kanssa, mistä aiheita löytyy ja miten juttu syn-
tyy. Jokainen klubilainen kirjoittaa oman juttunsa, 
joka julkaistaan Nuorten vapaa-ajantoiminnan netti-
sivuilla ja somessa. Klubia vetää freelance-
kirjoittaja, kuvittaja ja ohjaaja FM Mirk-
ka Mattheiszen. Toiminta on maksutonta. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi  

Aikuisille liikunnallinen kevät 

Toiminnassa huomioitava mahdolliset koronara-
joitukset. Katso ajankohtaiset tiedot rajoituksis-
ta naantali.fi 

Toripuistossa jumppaa non-stop 
Koronarajoitteiden jatkuessa on mahdollisuus käydä 
ulkoilemassa Toripuistossa, Käsityöläiskatu 2. Kau-
pungintalon ikkunassa on iso näyttö, jossa pyörii 
non-stop eli taukoamatta sauvajumppavideo. Voit 
tehdä jumppaa oman aikataulun mukaisesti ulkona 
24/7.  

Liikuntavideot QR- koodien takana 
QR-koodeja on sijoitettu kahdeksaan eri paikkaan 
Naantalin alueella, kolmella eri teemalla. Maijamä-
estä ja Kuparivuorelta koodien takaa löytyvät par-
kour- videot. Merimaskun, Ruonan ja Kirkkopuiston 
koodit johdattavat astetta vaativampaan leikkipuis-
tojumppaan, jossa hyödynnetään mm. keinua kun 
taas Suopellon, Rymättylän ja Tammiston koodeja 
skannaamalla löytyvät vinkit jumppaan, jossa lähes 
kaikkiin liikkeisiin löytyy myös kevennetty versio. 

QR-koodien tarkemmat sijainnit: 
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• Maijamäen koulun lähiliikuntapaikka, Kris-
tofferinkatu 1 (koodi: juoksuradan kaar-
teessa olevan vesivanerilaation viereises-
sä tolpassa) 

• Kuparivuoren urheilukenttä, Kuparivuoren-
tie 1 (koodi: yläkioskin terassitolppa kat-
somon yllä) 

• Merimaskun koulun leikkialue, Iskolantie 9 
(koodi: aidassa puiston infokyltin vieressä) 

• Kirkkopuiston leikkialue, Abbedissankatu 2 
(koodi: puiston infokyltissä) 

• Ruona, Lintulankujan leikkialue, Lintulan-
kuja 3 (koodi: puiston infokyltissä) 

• Suopellon koulun lähiliikuntapaikka, Rim-
pikuja 4 (koodi: pienkentän edessä olevan 
vanerialaation viereinen valotolppa) 

• Rymättylän koulu , Piimätie 1 (koodi: kou-
lun pääoven katostolppa) 

• Tammiston leikkialue, Kruunutilankatu 1a 
(koodi: puiston infokyltissä) 

Lue lisää QR-koodin latausohjeesta naanta-
li.fi/aikuistenliikunta 

Keskiaikakävelyt huhtikuussa 
Tule kävelyreitille, jossa aika ajoin sukelletaan kes-
kiaikaisten naantalilaisten elä-
mään. Ulkoilun lomassa kuulemme eri yhteiskunta-
luokkiin kuuluvien ihmisten elämän ääniä ja saam-
me tietoa keskiajan kaupungista. Lähtöpaikka on 
Naantalin Humpin pääovelta, Mannerheiminkatu 21. 
Keskiaikakävelyt järjestetään kolmen kerran jatku-
mona maanantaisin 12.-26.4.  kello 12.00 (kesto n. 
1h). Kävelymatkaa kertyy noin 2 kilometriä. Tapaa-
miset aloitetaan pienimuotoisella alku- ja loppu 
verryttelyllä. Yhteistyössä liikuntapalvelut, Naantalin 
museo ja Naantalin oppaat.  

Ilmoittaudu mukaan naantali.fi/aikuistenliikunta 

Porrasharjoittelu opastusta 

• Ruonan portailla opastusta porrasharjoitte-
luun 8.4. kello 11.00-12.00, 

• Ruonan portailla ma 26.4. kello 18.00-
19.00. 

• Merimaskun portailla opastusta porrashar-
joitteluun ti 6.4. kello 11.15 ja 18.00 

• Merimaskun portailla 13.4. kello 11.15 ja 
18.00. 

Ilmoittaudu mukaan naantali.fi/aikuistenliikunta 

SOVELTAVA LIIKUNTA  

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää niiden 
lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, joilla on vam-
man, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua ylei-
sesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikuntan-
sa vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana maksut-

ta toiminnoissa. Tietoa avustajatoiminnasta ja saat-
tajakortista sekä lisätietoa soveltavasta liikunnasta 
löydät verkosta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
 
AIKUISET  
Toiminnassa huomioitavaa mahdolliset koronarajoi-
tukset. Ajankohtaiset tiedot rajoituksista naantali.fi.  
  
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi aikuisille   
Aika: Lauantaisin 24.4.–29.5.2021 klo 14.00–14.45 
(5 krt). Kurssi tarkoitettu ensisijaisesti pyörätuolia 
käyttäville.  
Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 24130 
Hietamäki, Mynämäki  
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja va-
rusteet. Ilmoittaudu Naantalin kaupungin verkko-
kaupassa.  
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, hevo-
siin tottunut avustaja mukana tai avustajaa voi tie-
dustella suoraan tallilta Tiina Gustafs-
son tiinachoko@gmail.com, 044 9962535. Avusta-
jamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. Maksu suoritetaan 
paikan päällä avustajalle.  
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisoh-
jauksen tai sovellutusten tarve sairauden, liikuntara-
joitteen, vamman, elämäntilanteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi. Vuorovaikutus hevosen 
kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti 
vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhal-
lintaa.  
  
Soveltavan liikunnan treffit   
Aika: Tiistai 20.4. klo 16.15–17.00 Kesti-Maariassa 
(Maariankatu 2) tai lähiympäristössä. Paikka ilmoi-
tetaan etukäteen.  
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi  
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja  
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja liikunta-
mahdollisuuksia. Sopii myös omaishoidettaville ja -
hoitajille.  
 

 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:tiinachoko@gmail.com
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JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN KIR-
KOSSA 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN KIR-
KOSSA 
 
Kiirastorstai 1.4.  
Mahdollisuus ehtoollisen viettoon 6 hengen ryhmis-
sä klo 18.00 alkaen. 
Kiirastorstain iltapalvelus klo 19.00 sriimattuna 
ilman yleisöä. 
Pitkäperjantai 2.4. 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus nauhoitettuna klo 
10.00. nettisivuilla ja facessa. 
Sunnuntai 4.4. 
Pääsiäispäivän jumalanpalvelus klo 10.00 striimat-
tuna ilman yleisöä. 
Maanantai 5.4. 
2. pääsiäispäivän jumalanpalvelus klo 10.00 nau-
hoitettuna. 
 
Muuta 
Sunnuntait 11.4. 18.4. ja 25.4. 
Avin suositusten mukaan jumalanpalvelukset toteu-
tetaan ilman kirkkotilassa olevaa seurakuntaa. Py-
rimme lähettämään Sanajumalanpalvelukset Ry-
mättylän Facebook sivuilla sunnuntaisin klo 10.  Klo 
11.00 pidetään ehtoollishartaus. Ehtoollishartauteen 
voi osallistua 6 henkilöä kerrallaan. Lyhyitä ehtool-
lishartauksia pidetään niin monta kuin on tarvetta.   
 
Kirkollisissa toimituksissa suurin sallittu osallistuja-
määrä on 6 henkilöä.  
 
Pyydämme, että seuraatte tarkasti seurakunnan 
ilmoituksia, koska koronasta johtuvat ohjeistuk-
set muuttuvat jatkuvasti.  
 
KOKKIKERHO 
12.4. kokkikerho ulkona klo 17.00. Topias Meriö 
tulee opettamaan trangian käyttöä.  
 
PERHEKERHO 
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntakodilla. Ter-
vetuloa äiti, isä, mummi, vaari, yhdessä kotona 
olevan lapsen kanssa, viettämään hetki leikkien, 
juttelujen ja eväitten kanssa. Yhdessä jaetut mur-

heet puolittuvat ja yhdessä jaetut ilot kaksinkertais-
tuvat! Mahdolliset muutokset koronasta johtuen 
mahdollisia. 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin seura-
kuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 tai 14.30. 
Koottavien pienoismallien rakentelua, tarinoita ja 
yhdessä tekemistä.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakuntako-
dille, kerhohuoneeseen. Lisätietoja Hannele Keski-
talo p. 040 130 8384. Tervetuloa kerhoon!  
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Painokuvia 
Aahollin näyttelynä esittelemme nyt 
vanhoja painokuvia, joilla ennen kotien  
seiniä somistettiin. Vanhimmat ovat yli  
sadan vuoden takaa suuriruhtinaskunnan 
ajalta. Kuvien aiheet ovat historiallisia,  
uskonnollisia ja luontokuvia. Niitä on  
saatu pääasiassa kodeista, mutta mukana 
on myös vanhoja painokuvia Rymättylän  
museon varastosta. 
 
Lotta-Svärd 
Naisten vapaaehtoinen maanpuolustuksen 
tukijärjestö Lotta-Svärd on satavuotias. 
Aahollissa esitellään  järjestön  paikallista  
historiaa pienenä näyttelynä samaan aikaan  
painokuvien kanssa.Toistaiseksi näyttelyihin  
voi tutustua  vain sopimalla käynti   ja  
huomioimalla koronasuositukset. 
Soita ja varaa aika 044 0436776. 
Veteraanipäivä 
Kansallisena veteraanipäivänä ti 27.4. 
suoritetaan kunnantalonmäen muisto- 
merkin ”Isänmaan vapauden puolustajille 
1939 - 45” kukitus klo 9.30 ilman muuta 
ohjelmaa. 
 
Kiitos 
Pitäjätalo Aahollissa toimiva R-S/Perinne 
kiittää pitäjäläisiä aktiivisuudesta, jolla 
hankalana korona-aikana on kuitenkin 
saatu toiminnalle jatkavuutta.  
Kiitos koskee painokuvien, runojen ja  
Rymättylä-taulujen koontia sekä Aaslan 
Tornin kokemaa kävijäennätystä. Rymättylän his-
toria 
Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa Rymättylän 
historia-kirjoja alennettuun hintaan. Koko sarja (3 
kirjaa) maksaa 25 euroa. Yhteys sähköpostilla. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille Ry-
mättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27, 
voit maksutositteen esittämällä noutaa viirin palve-
lupisteestä kirjaston aukioloaikana. Viirejä voi ostaa 
myös suoraan Rymättylä-Seuralta ottamalla yhteyt-
tä sähköpostilla. Viirejä on kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 
m. Molempien hinta on 55 euroa. 
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Jäsenmaksu 
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 

Rymättylä-Seuran kevätkokous 

Aahollissa 15.4.2021 klo 18. Ennakkoilmoitus puh. 
050-5943062. 

Ei kahvitarjoilua. 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ- 
YHDISTYS             

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 

 
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Merimaskus-

sa ja Naantalissa. 
 
 

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

     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee omakotitalk-
kari. Talkkari tekee tarpeesi mukaan, 

 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiinteistöön ja 
kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain ulkotöitä!) 

 
Koronaepidemian aikana tarjoamme talkkarin 

toimesta myös asiointipalvelua  
kauppa ym. tarpeisiin. 

 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. Voit 

myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 
 

Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja mat-
kakulut 0.44€/km 

Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 
 

Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko Ojala puh. 
045 8715126. 

 

 
 
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys Pirkka 

Turkki 050 4542245 
     
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS 
ry 

  
 
Pahentuneen koronatilanteen vuoksi kaikki toiminta 
on tauolla. Jotta pysyisimme jatkossakin terveinä 
niin muistakaa käsienpesu ja maskin käyttö. 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin nettisivuilta, 
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 
 
 

MLL RYMÄTTYLÄ 

 
MLL Rymättylän paikallisyhdistys Ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous 29.4 klo 17.30. Paikka Rymätty-
län koulun nuorisotila. Kokoukseen mahdollisuus 
osallistua myös etänä Zoom-sovelluksen kautta. 
Ilmoittautuminen 25.4. mennessä! P.0453466576/ 
Heidi Virkki 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA ja  
YHTEYSTIEDOT 

 
ma ja to 13-19, (to.1.4. 9-15, pe 2.4. ja ma 
5.4.kiinni)  
ti, 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 tiedo-
tuslehti, johon kootaan myös ajankohtaiset tapah-
tumat. Verkkosivujen tapahtumakalenteriin päivite-
tään lisäksi jatkuvasti tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
 
Ilmestymisaikataulu 
2/2021: Aineistopäivä 2.4., jakelu 29.4. 
3/2021: Aineistopäivä 6.8., jakelu 2.9. 
4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja pidättää 
oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, esim. 
lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Toukokuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.4.2021(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 
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