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MARRASKUU 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, keskustan 

linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon park-

kipaikka 

• klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan 

Ulpukkaan 

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 

samaa reittiä 

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Liikennöitsijänä on Taivassalon Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. Alle 12-v. lapset 
vain huoltajan seurassa. 

KOULUIKÄISTEN LIIKUNNALLINEN SYKSY 

Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja harraste-
kerhotoimintaa järjestetään viikoilla 37–50 (ei 
arkipyhinä eikä koulujen loma-aikoina), mikäli 
ryhmään osallistuu vähintään 10 henkilöä. 
Kerhot ovat tarkoitettu 2.–6.-luokkaisille, paitsi 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville (kts. 
mahdolliset 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 torstai-
sin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, maa-
nantaisin klo 13.15–14.00 (kerho ei ole 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistu-
ville) 

Kurssit ja muut kerhot 

• Kiipeilykurssi yläkouluikäisille maa-
nantaisin 16.11.-30.11. (3 kertaa) Kii-
peilypalatsissa Turussa. Lähtö Naan-
talista klo 15 ja paluu n. klo 17. Hinta 
15 €, sisältää kuljetukset, ohjauksen ja 
vakuutuksen. Ilmoittautumiset verkko-
kauppa.naantali.fi 
 

• Teatterikerho Karvetin koululla keski-
viikkoisin klo 13–14 

• Cheerleading 12–14-vuotiaille Suo-
pellon koululla maanantaisin klo 
16.45–17.45. Hinta 30 €. Ilmoittautu-
minen www.nvo.fi 

• Kepparikerho Lietsalan koululla tiistai-
sin klo 15–16. Hinta 35 €. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi  

• Historiakerho yläkoululaisille Maijamä-
en koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

Nuorille avoin palloiluvuoro (sulkkista ja 
futista) K13 Karvetin koululla torstaisin klo 16-
17 (Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä -peruttu 
Keskiviikoksi 11.11. klo 10.00–12.00 Urheiluta-
lon kuntotestauspäivä on peruttu. 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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Kuntotesti-ilta Rymättylässä  
Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 Rymätty-
län koulun liikuntasalissa (Piimätie 1); kehon-
koostumusmittaus, Polarin kuntotesti ja puris-
tusvoimamittaus. Lisäksi infoa, liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta. Tapahtuma on 
maksuton. 

LIIKUNTARYHMÄT 
Päiväliikunnalla pirteäksi 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä jat-
kaa toimintaa torstaisin 10.9.–19.11. klo 11 
Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on 
tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka ovat innostu-
neita tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät ul-
koilusta. Tutustu päiväliikunnalla pirteäksi -
ryhmän ohjelmaan osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Hinta 20 €. Ilmoittaudu 
päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmään osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
Telmon talli – miesten liikuntaryhmä 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon tal-
liin! 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; toimin-
nassa keskitytään lihaskunnon, tasapainon ja 
liikkuvuuden kehittämiseen tosissaan, muttei 
missään nimessä totisena. Lisätietoja Telmon 
tallista saat Maija Puolakanaholta, puh. 0400 
638398 tai sähköpostilla mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi. Jos kiinnostuit, 
ilmoittaudu mukaan Telmon talliin osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. 
Tasapainoryhmät  

• Kesti-Maarian tasapainoryhmä 

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien tavoit-
teena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvit-
tavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat Kesti-
Maarian. (Maariankatu 2). Toiminta järjeste-
tään viikoilla 37–50. Syyskauden hinta on 30 
€/ryhmä. (Seniorikorttilla ei erillistä maksua, 
mutta ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittau-
tuminen osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi 

o tiistain tasapainoryhmä 8.9.–

8.12. kello 9.00–10.00 – ryh-

mä kokoontuu ulkona (ohjaus: 

liikuntapalvelut)  

o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–11.00 – 

ryhmä kokoontuu ulkona (oh-

jaus: liikuntapalvelut) 

o keskiviikon VoiTas-ryhmä 9.9.–

9.12. kello 11.45–12.30 (oh-

jaus: Liikuntaseura Naantali 

ry) 

 

• Merimaskun voimaa ja tasapainoa 

ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu Meri-
maskun koulun liikuntasalissa (Iskolantie 9) 
keskiviikkoisin klo 15.00–16.00. Ohjaus Eliisa 
Ansamaa. Merimaskun tasapainoryhmään 
osallistuminen on maksutonta, ei ilmoittautu-
misia. 

• Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 

Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa. 
Ryhmässä tehdään tasapainoa ja voimaa vah-
vistavia harjoituksia, ohjaajana fysioterapeutti 
Riina Nummelin. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. Voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
kuuluu seniorikortin palveluihin eli jos sinulla 
on voimassa oleva seniorikortti, voit osallistua 
tähän ryhmään ilman maksua, ilmoittaudu 
siinä tapauksessa ohjaajalle paikan päällä.  
Ensimmäinen 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 liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 8.9.2020.  Ei tarvitse il-
moittautua, maksuton. 
 
 Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi no-
peasti loppuneet Remonttiraijat ja Remontti-
reiskat yhdistyvät syksyllä ja toimintapäivä on 
perjantai klo 12.30-13.30 liikuntasalissa. 
Kauden aluksi ryhmälle tehdään kehonkoos-
tumusmittaus, leposyketesti ja lihaskunto- ja 
liikkuvuustestit. Ohjelmassa on monipuolista 
jumppaa ryhmän toiveiden mukaisesti. Ilmoit-
tautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. Remonttiryhmän ohjaajan toimii 
Outi Ritvanen, ensimmäinen kerta 4.9.2020. 

 
Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuo-
den loppuun asti niiden henkilöiden 
osalta, jotka ovat ostaneet kortin ennen 
13.3.2020.  

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Seniorikortin etuudet syksy 2020 

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

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

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty luo-
vuttamaan toisen henkilön käyttöön. Tarkem-
mat kortin aktivointiohjeet löydät tämän sivun 
lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria ja Rymätty-
lä) katso aikataulut liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut liik-
kuvanaantali.fi 

➢ kuntosaliharjoittelu on toistaiseksi 

keskeytetty 

Keilaus (Raision keilahalli) oman aikataulun 
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 harjoit-
telu) kolme kertaa viikossa arkisin ennen klo 
14.00 (ma myös klo 17 jälkeen). 

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon mu-
seon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta os-
tetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 13.3.2020. 
Näiden henkilöiden ei tarvitse uudelleen 
aktivoida korttiaan syyskaudeksi. 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin se-
niorikorttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 
korttia, hae korttia täyttämällä seniorikorttiha-
kemus. Asiakassuhteen ylläpitoa varten haki-
jasta kerätään muutamia perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: ota 
kortti mukaasi ja käy maksamassa se-
kä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen tapahtuu 
Naantalin kaupungin palvelupisteissä. Seniori-
kortti maksetaan ja lunastetaan Naantalin pal-
velupisteistä. Mikäli sinulla on jo seniorikortti 
syyskaudelta, ei sinun tarvitse maksaa 5 € 
hankintamaksua uudestaan eikä täyttää säh-
köistä seniorikorttihakemusta. HUOM! Kortin 
edut ovat käytettävissä kolmen arkipäivän 
kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. Latauk-
sen yhteydessä seniorikortin haltijan henkilölli-
syys tarkistetaan Ulpukassa, joten henkilölli-
syystodistus 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 osta-
essasi lippua. 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi luovut-
taa toisen henkilön käyttöön! 
 
Soveltava liikunta syksy 2020 
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 
joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan lii-
kuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii erityis-
osaamista soveltamisesta.  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen soveltavan lasten, nuorten ja 
aikuisten liikunnan toimintoihin on alkanut 
maanantaina 17.8.2020 klo 9.00 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa 
https://verkkokauppa.naantali.fi/, ellei toi-
minnon perässä toisin mainita. Kurssimak-
sut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää 
toiselle henkilölle. Tarvittaessa kaikissa toi-

https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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minnoissa oma henkilökohtainen avustaja 
maksutta mukana. Ongelmatilanteessa 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, yhteistyökumppanei-
den kautta sekä Soveltavan rajatonta liikuntaa 
-oppaassa. Naantali on mukana myös valta-
kunnallisissa soveltavan liikunnan kehittämis-
hankkeissa. Lue lisää www.liikkuvanaantali.fi -
sivuilta. 
 
Soveltavaa liikuntaa lapsille ja nuorille 
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehi-
tysvammaisille lapsille, nuorille ja 
aikuisille maanantaisin 7.9.-7.12.2020 klo 
15.30–16.45bSuopellon koulun liikuntasali 
(Os. Rimpikuja 4, Naantali). Kulku Suopellon 
koulun takapihalta. Hinta 30€ henkilö. Varus-
teina vaaleapohjaiset sisäpelikengät, sisälii-
kuntavarusteet, juomapullo, halutessa oma 
maila ja lasit. Kauden aikana pelaillaan sählyä 
ja jalkapalloa ryhmäläisten toiveet huomioiden. 
Kaikki pääsevät pelaamaan!  
 
Mahdolliset soveltavan vesiliikuntaryh-
mät, kerhot, leirit ja talvitoiminta lapsille 
ja nuorille päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.fi .  Seuraa ilmoitte-
lu. 
 
Soveltava liikunta aikuisille 
 
Neuromoto-ryhmä keskiviikkoisin 2.9.2020 
alkaen klo 11.00-11.45 Kesti-Maaria (os. Maa-
riankatu 2). Hinta 40€ henkilö sisältäen jäsen-
maksun. Ryhmä soveltuu hyvin erityisesti var-
haisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja 
lihassairauksia sairastaville henkilöille. Tun-
neilla harjoitellaan monipuolisesti kehonhallin-
taa, motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa, 
sosiaalista puolta unohtamatta. Yhteistyössä 
Liikuntaseura Naantalin ja terveyskeskuksen 
kanssa. Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi. 
 
Soveltavan liikunnan kurssit ja tapah-
tumat lapsille, nuorille ja aikuisille   
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma eri-
tyislapsille ja -nuorille perheineen  
sunnuntaina 10.1.2021 klo 15-16.30 Maijamä-
en koulun Tatamisalissa (os. Venevalkamantie 
2). Huom! Kulku Tatamisaliin ei ole esteetön 
portaiden vuoksi. Oma aikuinen on avustajana 

mukana. Tapahtumassa omatoimista, hauskaa 
ja liikunnallista eri aisteja aktivoivaa liikunnal-
lista tekemistä. Järjestäjänä Naantalin kau-
pungin liikuntapalvelut yhteistyössä Liikunta-
seura Naantali ry ja Raision kaupungin liikun-
tapalveluiden kanssa. Maksuton, ei ilmoittau-
tumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 17.11. ja 
8.12. klo 16.15-17 Kesti-Maaria (os. Maarian-
katu 2) ja lähiympäristö. Paikka ilmoitetaan 
etukäteen. Kokeilemme yhdessä erilaisia so-
vellettuja liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi 
musiikkiliikunta, sovellettua palloilua, tasapai-
noharjoittelua ja ulkoliikuntamuotoja. Toimin-
nan tavoitteena on kokeilujen kautta löytää 
yhteinen, arkea tukeva harrastus, liikunnan ilo 
ja uusia tuttuja. Myös omaishoidettaville ja -
hoitajille. Ennakkoilmoittautuminen. 
 

TERVEYSPALVELUT 

 

TERVEYSPALVELUT – INFLUENSSA-
ROKOTUKSET 
 
Kausi-influenssarokotuksia annetaan tänä 
vuonna ajanvarauksella terveydenhoitajan 
vastaanotolla marraskuun alusta alkaen. 
 
Rymättylään voit varata ajan sähköisen ajan-
varauksen kautta- sähköinen asiointi > Varaa 
aika > Influenssarokotus tai terveydenhoitajal-
ta klo 12–13 numerosta 02 436 2790. 
 
Rymättylän rokotusajat ovat: 
pe 6.11. klo 10–11.30 
To 12.11. klo 14–16 
Ti 17.11. klo 9–11.30, myös lasten rokotuksia 
pe 20.11. klo 10–11.30 sekä klo 13–14.15 
Ma 23.11. klo 13—16 myös lasten rokotukset 
 
Influenssarokotteen saavat kansallisessa oh-
jelmassa maksutta ne, joiden terveydelle in-
fluenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden 
terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyö-
tyä.  
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat 
oikeutettuja: 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lääkehuollon henkilöstö 

• Raskaana olevat naiset 

• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

• Alle 7-vuotiaat lapset 

• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryh-
miin kuuluvat 

o krooninen sydänsairaus 
o krooninen keuhkosairaus 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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o krooninen aineenvaihduntasai-
raus, esim. diabeetikko 

o krooninen maksasairaus 
o vastustuskykyä heikentävä tau-

ti, esim. aktiivisessa hoidossa 
tai seurannassa oleva syöpä 

o vastustuskykyä heikentävä hoi-
to, esim. syöpään, reumaan, 
Crohnin tautiin 

o krooninen neurologinen sairaus 
tai hermolihastauti 

o muu sairaus, joka voi altistaa 
vakavalle influenssalle 

• Vakavalle influenssalle alttiiden henki-
löiden lähipiiri 

• Varusmiespalveluksensa aloittavat 
miehet ja vapaaehtoisen asepalveluk-
sen aloittavat naiset 

                                                                                       

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 
YHDISTYS 

 
Yhdistetty kevät- ja syyskokous tiistaina 
3.11.2020 klo 18 Aahollissa. 
Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille 
tulevat asiat. 
Tervetuloa!  Kahvitarjoilu 
Hallitus 
 

Omakotitalkkari – apua asumiseen 
 

Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Merimas-
kussa ja Naantalissa. 

 
Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan asun-
non askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa tehdä 

ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee omako-

titalkkari. Talkkari tekee tarpeesi mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiinteis-

töön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain ulkotöi-
tä!) 

 
Koronaepidemian aikana tarjoamme talkka-

rin toimesta myös asiointipalvelua  
kauppa ym. tarpeisiin. 

 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 

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 pienkiinteistöyhdistys 

Pirkka Turkki 050 4542245 

 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 
 
JÄSENMAKSU 

Soihdun jäsenmaksu on aikuisilta 10 € / vuosi 
ja alle 15-vuotiailta 5 € / vuosi. Jäsenmaksu 
laskutetaan kerran vuodessa. 

Soihdun toiminnassa lapset on vakuutettu, 
mutta aikuisilla tulee olla oma vakuutus. 

SYKSY 
LAPSET 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun 
pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 
17.00-17.50.   
 
Sählyt 
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly keskiviikkoi-
sin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa. 
 
3-6-luokkalaisten sähly 
torstaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa. 
 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulu  
3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.15-18.00 
5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 
Liikuntaleikkikoulun ensimmäinen kerta 25.8. 
ja viimeinen kerta 8.12.  
 
Ipanarieha 
Ipanarieha koulun liikuntasalissa lauantaisin 
klo 14.00-15.30.  Ipanariehaan ovat tervetullei-
ta alle kouluikäiset lapset huoltajan kanssa. 
Saman perheen kouluikäiset lapset saavat 
tulla muun perheen mukana.  
Ipanariehassa voit pomppia isolla pomppupat-
jalla, palloilla, leikkiä, roikkua köysissä ja ren-
kaissa ja ennen kaikkea liikkua.  
Ipanarieha la 26.9.-5.12.2020 
 
Perhemailis (pingis ja sulkapallo) 
Perhemailis klo 18.00-19.30 7-99-vuotiaille.  
Koko perhe/yksikkö (2-4 henkilöä) tulee yh-
dessä  pelailemaan ja tutustumaan muihin 
perheisiin. Käytössä on sekä pingispöytiä että 
mahdollisuus sulkapallon pelaamiseen, peli-
paikkoja vaihdellaan (pelivälineet löytyy Soih-
dulta).  Mukaan mahtuu 5-8 perhettä.  
Ohjaajina ovat Tero, Elias ja kumppanit.   
 
AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Lenkkikaverit kokoontuu maanantaisin yhtei-
sen liikunnan pariin. Liikumme ulkona niin 
paljon kuin mahdollista, huonon sään vallites-
sa siirrymme sisätilaan. Kokoontuminen klo 
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18.00.  Jos haluat tulla mukaan, laita sähkö-
postia osoitteeseen rymat-
tylan.soihtu@gmail.com 
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko, 
lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 
19.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan. 
 
Pilates 
Hanna Viljanmaan Pilatesryhmä kokoontuu 
lauantaisin klo 12.00-13.00. Syksyn viimeinen 
kerta 28.11. (yhteensä 12 kertaa). 
 
Naisten ja miesten kahvakuulaharjoittelu 
torstaisin klo 19.00-19.55 liikuntasalissa. Jo-
kaisen kerran lopuksi toiminnallinen venyttely-
osuus. Ohjaajana Hanna Viljanmaa.   
 
Joulunavaus 
”Joulupukki matkaan jo käy” ja Rymättylän 
joulunavaus sunnuntaina 29.11.2020 klo 
17.30 seurakunnan pihalla yhteistyössä Ry-
mättylän Yrittäjien, Maataloustuottajien kans-
sa, seurakunnan ja Pienkiinteistöyhdistyksen 
kanssa. 
Joulupukki vierailee, joulupuuroa ja glögiä 
tarjolla.   
 
Syyskokous 
Soihdun syyskokous perjantaina 20.11.2020 
klo 19.00 Maija Vuorenalan talossa, osoite 
Uittotie 
 
Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa.  
 
Tervetuloa nuokkarille 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ma klo 17-21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille) 
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa nuorten osastolla (Tullikatu 11, 
Naantali) 
ke klo 14–19 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  
 
 

 

 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
SUNNUNTAISIN 
 
Sunnuntai 1.11.klo 10, Messu khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 8.11. klo 10, Messu khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 15.11. klo 10, Messu khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 22.11. klo 10, Messu rovasti Pertti 
Ruotsalo ja kanttori Eeva Paajanen. 
Sunnuntai 29.11. klo 10, 1. Adventtisunnun-
tain hoosiannakirkko khra Petri Sirén ja kant-
tori Esa Vähämäki. 
 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 
13 seurakuntakodilla. marraskuussa 4.11. 
Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. 
Marraskuussa 10.11. klo 13.00. Tervetuloa! 
 
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! 
 
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!  
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12.  Tervetu-
loa kutomaan, ompelemaan peittoja ja vaihta-
maan kuulumisia. Tehdään yhdessä hyvää, 
mikä lämmittää mieltä lähellä ja kaukana! 
 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla, vetäjä-
nä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa! 
 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.naantali.fi/nuoriso
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MUUTA 
Kokkikerho seurakuntakodin keittiöllä maa-
nantaisin klo 17.00. yhteistyössä 4H;n kanssa. 
Tervetuloa! 
Eu-ruokakassien jako tiistaina 3.11. klo 15.00 
-19.00. seurakuntakodilla. Jos et itse pääse 
hakemaan, ota yhteys Hannele Keskitaloon p. 
040 130 8384. 
 
Naisten keskustelupiiri seurakuntakodilla 
keskiviikkoina 4.11. ja 18.11. klo 18.00 – 
20.00. Tervetuloa! 
Rymättylän seurakunnan rippikoulu alkaa 
sunnuntaina 29.11.2020 klo 11.30. rippikou-
luinfolla seurakuntakodilla. Tervetuloa ensi 
vuoden rippikoululaiset vanhempineen! 
 
Merimieskirkko organisoi ”joulupaketti 
tuntemattomalle merenkulkijalle”-
perinnettä. Jos sukkapuikot pysyvät käsis-
säsi ja haluat antaa lämpöisen lahjan me-
rellä joulunsa viettävälle, välitämme lahjasi 
Turun Merimieskirkon kautta. 
Villasukat voit toimittaa marraskuun aikana 
kirkkoherravirastoon sen aukioloaikoina tai 
lähetyspiiriin (4.11.). Lisätietoja Siniltä 050 
5408723 

 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
”Maalausmuistoja” 
Aleksis Kiven päivästä Isänpäivään 
eli 10.10. - 8.11. on Aahollissa Kari 
Tölkön maalausten näyttely. 
Sovi esittely 044 0436776. 
”Tapahtui 1968” 
Jatkona aiemmille aikalaisnäyttelyille 
(-38, -48, -58) esitellään Aahollissa 
tapahtumia 60-luvun Rymättylästä 
ja vähän laajemminkin.  
Näyttely on esillä 14.11. alkaen  
helmikuulle 2021 eli myös uuden 
vuoden vastaanottotilaisuudessa 
Aahollin pihapuistossa Sylvesterin  
iltana 31.12. klo 18.  
Yleisötilaisuudet Aahollissa 
Aikalaisnäyttelyyn T-1968 liittyvät 
yleisötilaisuudet eli avajaiset 14.11. 
sekä Vinyyli-ilta 25.11. joudutaan  
siirtämään koronarajoitusten vuoksi 
ensi vuoden puolelle toivoen olojen 

normalisoitumista. 
Näyttely on silti katsottavissa talon 
muiden tapahtumien yhteydessä ja 
vinyylit, niin Iltatuulen viestistä  
Satumaahan kuin Hairista Irwiniin, 
soivat sitten alkuvuodesta.  
Kysely 
Löytyykö kotoasi tunnistettavasti 
Rymättylä-aiheinen maalaus, jonka  
tekijä on joku seuraavista taiteilijoista: 
Emil tai Margit Rautala, Ilmari Kaijala,  
Unto Kaipainen, Armas Mikola,  
Paavo Sainio, Aarre U Heinonen, 
Teppo Terä  tai vielä joku muu 
Rymättylässä asunut tai kesiään 
viettänyt edesmennyt taiteilija? 
Saatujen vastausten perusteella on 
tarkoitus koota näyttely Aaholliin 
v 2021. Soita 044 0436776 ja kuvaile 
löytösi. 
 
Kevät/syyskokous 
Rymättylä-Seuran kevätkokous pidetään syys-
kokouksen yhteydessä. Syyskokous on 
17.11.2020 Aahollissa klo 18.00. Korona rajoi-
tusten vuoksi pyydämme ilmoittamaan tulos-
tanne sähköpostilla 
rymattylaseura@gmail.com 
 
Rymättylän historia 
Rymättylä-Seuran kautta voitte ostaa Rymätty-
län historia-kirjoja alennettuun hintaan. Koko 
sarja (3 kirjaa) maksaa 25 euroa. Yhteys säh-
köpostilla. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 
Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 
0102 27, voit maksutositteen esittämällä nou-
taa viirin palvelupisteestä kirjaston aukioloai-
kana. Viirejä voi ostaa myös suoraan Rymätty-
lä-Seuralta ottamalla yhteyttä sähköpostilla. 
Viirejä on kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 m. Molem-
pien hinta 55 euroa. 
 
Tule mukaan Rymättylä-Seuran toimintaan! 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, jonka 
voit maksaa seuran tilille Rymättylän Osuus-
pankki FI62 5405 0840 0102 27. Kirjoita osoit-
teesi viestiriville , myös sähköpostiosoite, jos 
sellainen on. 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 

Röölän Joulutori 12.12. klo 12-15.00. 
-Varaa myyntipaikkasi. 
 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
Lämpimin terveisin 
Tuulamaria Kangaslampi 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN  
YHDISTYS ry 

  
 
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 
 
Maanantaikerho 16.11. klo 13 srk-kodilla. 
 
Äijäkerho, kokoontuu srk-kodilla 11.11. klo 13. 
kahvitarjoilu.  
Molemmat tilaisuudet pidetään jos korona suo 
ja tilaisuuksiin suositellaan maskinkäyt-töä. 
 
Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö kes-
kustasta. 
Bockia, peruttu loppuvuodelta! 
Jumppa keskiviikkoisin 02.09. alkaen klo 16 
koulun liikuntasalissa. 
 
Akkakerho kokoontuu klo 16:30 parittomien 
viikkojen maanantaina Katavakodin askartelu-
huoneessa. 

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 

 

SAARISTON HIRVIMIEHET 

 
Saariston hirvimiehet (Viljaisen, Lehmuskos-
ken porukka) joutuvat valitettavasti toteamaan, 
että tämän jahtikauden hirvipeijaiset joudutaan 
siirtämään toistaiseksi tai jopa perumaan val-
litsevan koronatilanteen vuoksi. Seurataan 
tilannetta ja tarpeen tullen tiedotetaan lisää. 
Saariston hirvimiehet pahoittelee tilannetta. 

 
.           

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

 
Avoinna: maanantai, torstai 13-19  
tiistai, keskiviikko, perjantai 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 
 
 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Joulukuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.11.2020 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 
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