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Heinä-elokuu 2021 
 

 
 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 

 
KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN 
MAISEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA 
REITIN VARRELTA   
Naantali askel askeleelta- kävelykam-
panja jatkuu 15.8. saakka. Voit kerätä 
kilometrejä kävellen tai juosten. Liikunta 
voi olla kuntoliikuntaa tai arki- ja hyötylii-
kuntaa. Kerätyt kilometrit ilmoitetaan pa-
lauttamalla tulostettava kortti johonkin 
kaupungin asiointipisteeseen tai sähköi-
sesti Lyytin kautta.   
Ota kuvia tai videoita reittisi varrelta Naan-
talin maisemista. Postaa kuvasi Faceboo-
kiin tai Instagramiin. Käytä postauksissa 
hashtageja: #kävelykampanja #naanta-
liaskelaskeleelta. Paras kuva tai video 
sekä eniten kilometrejä keränneet palki-
taan. Muutamia palkintoja arvotaan myös 
kaikkien osallistujien kesken.  
Kampanjan tiedot, tulostettava kilometri-
kortti sekä km-ilmoittamislinkki löytyvät 
verkkosivuilta, liikkuvanaantali.fi.  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -
ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin 18.8. alkaen klo 15.00–
16.00 Merimaskun koulun liikuntasalissa, 

Iskolantie 9. Ohjaus Eliisa Ansamaa. Me-
rimaskun tasapainoryhmään osallistumi-
nen on maksutonta, ei ilmoittautumisia. 
Aikuisten liikuntaryhmät ja tapahtumat 
Aikuisten syyskausi alkaa elokuun aikana. 
Lisäinfo naantali.fi/aikuistenliikunta sekä 
seuraavassa saaristotiedotteessa. 
 
LAPSET JA NUORET 
KESÄLOMA-AJAN TOIMINTA  
 
Keppari päiväleiri   
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa toteutetta-
va kepparileiri 7-10-vuotiaille ti-ke 3.-
4.8. klo 9-16 Haijaisissa. Leirille voi osal-
listua myös erityislapset, joilla on sovellu-
tusten tarve. Oma henkilökohtainen avus-
taja saa olla maksutta mukana, jos on 
tarvetta. Hinta naantalilaisille 40 € ja ulko-
paikkakuntalaisille 60 €. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi 
 
Manga-sarjakuvakurssi  
Mangakurssi 10-15-vuotiaille to-pe 5.-
6.8. Maijamäen koulun kuvaamataidon 
luokassa klo 10-12. Tule tutustumaan 
mangan maailmaan. Ohjaajajna Essi 
Tamminen Turun Sarjakuvakerhosta. Hin-
ta 20 €, sisältää ohjauksen ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen to-
teutettava liikunnallinen päiväleiri ma-ti 9.-
10.8. klo 9-16 kouluikäisille. Toimintaa on 
Maijamäen liikuntahallilla, Lammasluodos-
sa sekä Kuparivuorella. Hinta 40 € sis. 
ohjauksen, ruokailut ja vakuutuksen. Leiril-
le voi osallistua myös lapset, joilla on eri-
tyistarpeita esim. vamman, sairauden tai 
aistiherkkyyden vuoksi. Max 30 osallistu-
jaa. Ilmoittautuminen 
www.verkkokauppa.naantali.fi 
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SYKSY 2021 
Syyskauden toiminnat alkavat viikolla 34.  
Lisätietoja toiminnoista syyskuun saaristo-
tiedotteesta sekä sivulta 
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika. 
Verkkosivulla myös linkki ilmoittautumisiin, 
joka aukeaa keskiviikkona 4.8. 
 
SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edis-
tää tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja 
aikuisten liikuntaa. Oma henkilökohtainen 
avustaja saa olla mukana maksutta toi-
minnoissa. Tietoa avustajatoiminnasta ja 
saattajakortista sekä lisätietoa soveltavas-
ta liikunnasta löydät verkos-
ta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
Ilmoittautuminen syksyn soveltavan liikun-
nan toimintoihin alkaa ke 4.8.21 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa, ellei toisin 
mainita.  
 
Lapset ja nuoret  
Lasten soveltava palloilu  
Alakouluikäisten palloiluryhmä kokoontuu 
pelailemaan tiistaisin 17.8.-14.12. klo 16-
17 Karvetin kentälle ja myöhemmin syksyl-
lä urheilutalolle. Vastuuohjaajana Telmo 
Manninen (VG-62). Toiminta on maksu-
tonta, ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
 
Soveltava ratsastus, alkeiskurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tarve. Fyysisen vaikutuk-
sen lisäksi, vuorovaikutus hevosen kanssa 
vaikuttaa psyykkisesti vahvistamalla tun-
netaitoa, itsetuntoa ja elämänhallin-
taa. Alkeiskurssi on suunnattu niille, jotka 
eivät ole aiemmin osallistuneet kaupungin 
järjestämälle kurssille. 
Kurssi järjestetään lauantaisin 14.8.-11.9. 
klo 13.15-14.00 (yht. 5 krt) Metsälehdon 
tilalla (os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, 
Mynämäki) Hinta: 100 €/ henkilö sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet.  Ratsas-
tajalla on oltava joko oma, hevosiin tottu-
nut avustaja mukana tai avustajaa voi tie-
dustella suoraan tallilta Tiina Gustafs-
son tiinachoko@gmail.com, 044 9962535. 
Avustajamaksu 7€/ ratsastaja / kerta, suo-
ritetaan paikan päällä avustajalle.  
 
Kepparileiri  
Haijaisten toimintakeskuksessa. Päivälei-
ri 7-10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-16. Leirit 

sisältävät ratsastustunteja, tutustumista 
keppihevosten maailmaan, leikkejä ja as-
kartelua yhdessä. Leiri sopii myös erityistä 
tukea tarvitseville lapsil-
le. Hinta 40€/henkilö.  
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja 
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa to-
teutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri 
ma-ti 9.-10.8. klo 9-16. Leirille voivat osal-
listua voi myös erityistä tukea tarvitsevat 
lapset. Hinta 40€/ henkilö.  
 
Aikuiset  
Seniorifutis   
Tiistaisin 17.8.-30.11. klo 14.45-15.45 
Karvetin kentällä. Seniorifutis koostuu jal-
kapallon erilaisista lajiharjoitteista ja pe-
laamisesta. Seniorifutis on tarkoitettu 
ikäihmisille sekä myös nuoremmille aikui-
sille, joilla on pieniä toimintakykyä heiken-
täviä haasteita, mutta ei varsinaisesti lii-
kuntaa rajoittavia tekijöitä. Osallistua voi 
omien taitojen ja kykyjen mukaisesti, 
aiempaa kosketusta jalkapalloon ei tarvit-
se olla. Hinta 30 €/henkilö. Vastuuohjaa-
jana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Kävelyfutis 
Maanantaisin 16.8.- 29.11. klo 14-15 Kar-
vetin kentällä. Kävelyfutis on jalkapallon 
muoto, joka soveltuu erityisen hyvin 
ikäihmisille ja henkilöille, joilla on sovellu-
tusten tarve esimerkiksi liikuntarajoitteen 
tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Kävelyfutiksessa juoksu ja kontaktit ovat 
kiellettyjä. Hinta 30 €/ henkilö. Vastuuoh-
jaajana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Kehitysvammaisten palloilu 
Maanantaisin 16.8.- 13.12. klo 15.30- 
16.30 Suopellon kentällä ja myöhemmin 
syksyllä Suopellon koulun salissa. Ryhmä 
on tarkoitettu eri-ikäisille, itsenäisesti tai 
henkilökohtaisen avustajan kanssa selviä-
ville henkilöille. Hinta 30 €/henkilö. Vas-
tuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Muut syyskauden soveltavan liikunnan 
toiminnot naantali.fi/soveltavaliikunta 
sekä syyskuun tiedotteessa. 
 
 
 

http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika
mailto:tiinachoko@gmail.com
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NUORISOPALVELUT 
 

Frisbeegolf-opetusta ja turnauspäivä 
Suopellon frisbeegolf -radalla   

Tule oppimaan frisbeegolfia ja saamaan 
lisävinkkejä pelitekniikkaasi Frisbeegolflii-
ton kouluttajien kanssa! Tapahtumat 
ovat ikärajattomia ja maksutto-
mia. Keskenään samansisältöiset opetus-
päivät ovat:  

• Ke 4.8. klo 16.00–18.00  
• To 5.8. klo 16.00–18.00 

Frisbeegolf-turnaukseen voi osal-
listua, vaikka ei osallistuisikaan 
opetuspäivään. Turnaus pelataan:  

• pe 6.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana. 

Ilmoittautuminen mukaan osoit-
teessa naantali.fi/kesa2021  

Etsivä nuorisotyö  
Elokuussa tavoitettavissa 2.8. alkaen 
kello 8-16 
Avoimet iltapäivät Kesti-Maarian tiloissa  
ti 3.8. ja to 5.8. klo 12-16 
ti 10.8. klo 12-16  
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

 
Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja  
Satu Laine, puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
 
 

 

JÄSENMAKSU 

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

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

Ilmoittautuminen toimintoihin 
www.soihtu.sporttisaitti.com -kautta.  

Tarkista toiminta Soidun kotisivuilta, sieltä 
löytyy myös toimintojen hinnat! 

 
SYYSKAUSI 
LAPSET 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille kou-
lun pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoi-
sin klo 17.00-17.50. Syyskauden ensim-
mäinen kerta 1.9.2021 
 
Sählyt 
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly keski-
viikkoisin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa. 
Syyskauden ensimmäinen kerta 1.9.2021 
 
3-6-luokkalaisten sähly 
torstaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa.  
Ensimmäinen kerta 2.9. 
 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulun toimintakausi on 7.9.-
14.12.2021 (12.10. syyslomalla ei ole liik-
karia) 
3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.00-17.45 
5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 
 
Pingistuokio 
naantalilaisille Rymättylän koululla 
14.7.2021 klo 14.00-16.00. Vapaata palloi-
lua, ohjausta, erilaisten mailojen kokeilua 
by mn -pingis/Pingispalvelut oy, robottiko-
keilua ja ulkopingismahdollisuus sekä mi-
dipöytä -testausta. 7 pöytää käytössä.  
Tervetuloa kokeilemaan mielenkiintoista 
mailapeliä. 
 
Ipanarieha 
Ipanarieha alkaa jälleen, katso aikataulu 
Soihdun sivuilta. 
 
 
 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
 
Sunnuntai 4.7. Messu klo 10.00 rovasti 
Pertti Ruotsalo ja kanttori Eeva Paajanen. 
Sunnuntai 11.7. Messu klo 10.00 rovasti 
Pertti Ruotsalo ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 18.7. Kansanlaulukirkko Pitä-
jäntalo Aahollin pikalla klo 11.00 (HUOM 
AIK!), rovasti Pertti Ruotsalo ja kanttori 
Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 25.7. Sanajumalanpalvelus klo 
10.00. khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vä-
hämäki. Myös striimattuna seurakunnan 
facebook-sivulla. 
Sunnuntai 1.8. Messu klo 10.00 khra Pet-
ri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 8.8. Sanajumalanpalvelus klo 
10.00 ja konfirmaatiomessut klo 11.30. 
12.45 14.00 15.15. khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 15.8. Messu klo 10.00 rovasti 
Lassi Rajamäki. 
Sunnuntai 22.8. Messu klo 10.00 khra 
Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 29.8. Sanajumalanpalvelus 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Myös striimattuna seurakunnan facebook-
sivulla. 
 
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! Syksyllä aloitetaan 1.9. 
Mahdolliset muutokset koronasta joh-
tuen mahdollisia. 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Aloitellaan syksyllä torstaina 2.9. alkaen 
klo 12-15. 
 
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.  

Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seu-
rakuntakodille, kerhohuoneeseen. Lisätie-
toja Hannele Keskitalo p. 040 130 8384. 
Tervetuloa kerhoon!  
Syksyllä alkaa 2.9. 
 
MUUTA 
Hautausmaakierros keskiviikkona 28.7. 
klo 18. Kierretään hautausmaata ja esitel-
lään Rymättylän hautausmaan hautoja 
sekä kerrotaan edesmenneitten elämästä. 
 
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko 
tiistaina 10.8.2021 klo 18.00. 
 
Kirkkokonsertteja: 
Duo-Aile esiintyy Rymättylän kirkossa 
torstaina 8.7.2021 klo 18.00 jonne on 
vapaa pääsy, henkilömäärärajoitus 50. 
Ohjelmamaksu vapaaehtoinen 15 eur. 
Otsikko "Maailman ympäri". Erica Gia-
coletto ja Marianne Sihvonen muodos-
tavat erikoislaatuisen hienostuneen yhty-
een, jossa parivaljakon instrumentit, kont-
rabasso ja poikkihuilu taikovat ilmoille hal-
tioituneita musiikillisia tunnelmia. 
 
Sunnuntaina 18.7. klo 18 ”Kaikuja kesäil-
lassa”. Trio Mai on sopraano Marja Koivu-
saaren (ent. Springfeldt), huilisti Anu Hon-
kasen ja harpisti-pianisti Iina Kivimäen 
vuodesta 2008 toiminut, lähinnä Turun 
seudulla konsertoiva kamarimusiikkiyhtye. 
Trion ohjelmistossa on paljon ranskalaista 
musiikkia eri aikakausilta, mutta myös 
suomalaisten kansallisromantikkojen sä-
vellyksiä sekä aikamme säveltaidetta. Trio 
Mai kokoaa konserttiohjelmansa mielel-
lään jonkin tietyn teeman ympärille. 
Kesä, valoisat tähtiyöt, kukkiva ja viheriöi-
vä luonto, ihmisten ilo ja haikeus ovat in-
spiroineet ”Kaikuja kesäillassa” -
konserttiohjelman suunnittelussa. 
Trio Mai on lupautunut konsertoimaan 
Rymättylän kirkossa myös Kaamonkon-
serttisarjassa tammikuussa 2022 talvi-
semmissa tunnelmissa otsikolla ”Minä 
laulan sun iltasi tähtihin”. . Ohjelmamaksu 
vapaaehtoinen, 15 Eur. Vapaa pääsy, 
henkilörajoitukset otettava huomioon, 50 
max. 
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Perjantaina 6.8.2021 klo 18.00 esiintyy 
Rymättylässä niinikään duo, jossa mm. 
naantalilaisille tuttu huilisti Visa Turu-
nen esiintyy ja helsinkiläinen Esko Ki-
visaari - hänen soittimensa on klassinen 
kitara. Ohjelmassa tulee olemaan mm. 
ranskalaista barokkimusiikkia. Ohjelma-
maksu vapaaehtoinen, 15 Eur. Vapaa 
pääsy, henkilörajoitukset otettava huomi-
oon, 50 max. 
 
 
Kirkkoherranvirasto auki normaalisti 
kesällä tiistaisin 9 -12 ja keskiviikkoisin 
12-15.  
 
Rymättylän kirkko avoinna kesällä 
30.6.-7.8. keskiviikosta-sunnuntaihin 
klo 12-16.  
 
Kirkkoherra lomalla 21.6. – 20.7.2021 
Diakoni lomalla 14.6. – 11.7.2021  
 
Syksyn toimintoja aloitellaan, jos mah-
dollista syyskuussa! 

 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Yhteislaulua 
Aahollin pihapuistossa lauletaan  
yhteisesti  lauantaina 3.7. klo 13. tällä  
kertaa jo kymmenennen kerran. Teema 
on nyt Usko Kemppi  ( vuoteen 1943  
Hurmerinta ), säestäjänä Taina Laiho.  
Tilaisuutta varten  on painatettu  
Kemppi-vihkonen. Tervetuloa! 
HUOM! Tapahtuma siirtyy, mikäli 
kokoontumisrajoitukset vaativat. 
 
Rymättylä maalauksissa 
Juhannuksesta syyskuulle on  Aahollin  
kesänäyttelynä  kokoelma pitäjässä  
vaikuttaneiden  jo edesmenneiden  
taiteilijoiden maalauksia. Keskeiset  
nimet ovat Emil ja Margit Rautala,  
Ilmari Kaijala, Unto Kaipainen ja Armas  
Mikola. Kaikkiaan on esillä 12 tekijää 
ja n 25 maalausta, jotka on lainattu  
paikkakunnan kodeista. 
Tiedustelut 044 0436776/Räikkä 
Torni  
Aaslan Karhuvuoren Torni  Pienen  
Rengastien varrella on oivallinen koko  

perheen retkikohde. Vuonna 2004  
vanhojen valokuvien mukaan uudelleen  
rakennetulla ilmavalvontatornilla 
voi ihailla maisemia ja samalla eläytyä  
lottien sodanaikaiseen työhön. 
Tornivastaava  040 5408724/Vehmanen 
Aaholli 
Pitäjätalo Aaholli , Kirjalan kirkkotie 2, 
tarjoaa historialliset puitteet  
pikkutilaisuuksille samalla, kun se  
esittelee  vaihtuvia  näyttelyitä. 
Tilat varataan Naantalin kaupungin 
Julius-varauksesta  tai  Rymättylän 
kirjaston palvelupisteestä.  
 
Kotiseutumuseo 
Museo on avoinna kesäsunnuntaisin klo 
11.30-14.30, ei juhannuksena. Suositte-
lemme maskin käyttöä. Museon löydät 
osoitteesta Kirjalan kirkkotie 2, Rymättylä. 
Tervetuloa! 
 
Kotiseutujuhla 
Kotiseutujuhla pidetään pitäjätalo Aahollin 
pihalla sunnuntaina 18.7. Tilaisuus alkaa 
klo 11.00 Rymättylän seurakunnan järjes-
tämällä kansanlaulukirkolla, jonka jälkeen 
tarjolla lohisoppaa. Juhlaohjelma alkaa 
noin klo 13.00. Koronarajoitukset huomi-
oidaan ja ne saattavat aiheuttaa muutok-
sia. 
 
Rymättylän historia 
Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa Ry-
mättylän historia-kirjoja alennettuun hin-
taan. Koko sarja ( 3 kirjaa) maksaa 25 
euroa. Ota yhteys sähköpostilla. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran 
tilille Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 
0840 0102 27, voit tositteen esittämällä 
noutaa viirin palvelupisteestä kirjaston 
aukioloaikana. Viirejä voi myös ostaa seu-
ran kautta ottamalla yhteyttä sähköpostilla. 
Viirejä on kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 m. 
Molempien hinta on 55 euroa. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, 
jonka voit maksaa seuran tilille Rymättylän 
Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. 
Kirjoita osoitteesi viestiriville, myös sähkö-
postiosoite, jos sellainen on. 
 



 6 

Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
11.7. ja 17.7. klo 12:00  
Pino Kollektiivi on kolmen energisen 
naisen muodostama nykysirkusryhmä, 
jossa yhdistyy kolmikon monipuolinen 
osaaminen. 
 
Merihenkinen koko perheen 30 minuutin 
sanaton nykysirkusesitys tuo lavalle moni-
puolisesti sirkuslajeja kolmen esiintyjän 
voimin; nähtävillä on muunmuuassa leikki-
sää jongleerausta, vauhdikasta ryhmäak-
robatiaa ja hämmästyttävää hiuksista roi-
kuntaa.  
  
Työryhmä: Jenni Asunen, Enni Kastari, 
Helmi Pirkola 
Kesto: 30 min 
Lippuhinnat: Lapset 7€ (Sylissä istuva 
lapsi ilmaiseksi), aikuiset 10€, perhepaket-
ti 30€ (2 aikuista + 2 lasta) 
Lipunmyynti ovella 
 

 Vedic Art taidekurssi Röölän 
Kylähuoneella 30.6. 

TUNTEET JA LUOVA LEIKKI - työpaja 
ke 30.6. klo 12-15.  

Hinta 50€ sisältäen kaikki tarvikkeet ja 
teetarjoilun. Aloitamme mindfulness-
harjoittein kuuntelemaan kehoa ja 
tunteitamme, jonka jälkeen maalaamme 
näkyväksi tunteita, jotka ovat ehkä 
jumittaneet paikoillaan. Näin annamme 
itsellemme mahdollisuuden vapautua 
meille haitalliseksi käyneistä energioista ja 
luomme tilaa uusille, voimaannuttaville 
energioille. Annamme myös aivojemme 
levätä ja kehomme vapautua kaikesta 
stressistä, luovasti leikkien. 

Annemaria Mustajärvi. Ilmoittaudu 22.6. 
asti tahtikosketus@gmail.com 

Vedic Art® -peruskurssi Röölän 
Kylähuoneella 

ma-pe 26.-30.7.2021 klo 10-16 
Annemaria Mustajärvi. Ilmoittaudu 9.7. 
mennessä. Hinta 295€. Vedic Art on 
hiljaisuudessa maalaamista ja piirtämistä 
itsestä käsin, oman intuition ja sydämen 
valon ohjauksessa. Se on taiteen 
tekemistä luonnon tuella, mutta myös 
oman elämän jäsentämistä, tietoisuuden 
laajentamista sekä elämän luomista 
kuvataiteen keinoin. 

Ilmoittautumiset: pe 9.7. mennessä, 
tahtikosketus@gmail.com 

25.7. Röödilän Myllyn 110 vuotisjuhlat 
klo 14.00. 

Tuleva Naantalin kaupunginjohtaja 
Laura Leppänen avaa juhlat. 

Pentti-Oskari Kangas juontaa  

Pekka Sauri, museoliitosta 

 

-Näyttämöllä; Kotiseudun 
merkityksellisyys elämässä. 

Lassi Saressalo tietokirjailija, kriitikko; 
Milloin kotiseudusta tulee merkityksellinen 
ja mitä kotiseutu kertoo meistä ja me siitä? 

-Kanttori Esa Vähämäki ja Erika Koivisto -
musiikkia, laulua 

-Kaitsu, Ella, Tapsa ja Jyrki -musiikkia, 
laulua 

-Suolaista ja makeaa Röölän tapaan, 
kahvi 

7.8 klo 19.00  Kai ”Kuju” Hyttinen - 
Kesäillan konsertti Röölän lavalla 

Vapaa pääsy. 

14.8. klo 18.00 Sillisalsa-ilta Röölän 
lavalla 

Orkesterit:  Bohemio Latino, Los Abos. 

Salsa-musiikin ilta Röölässä! Tule 
kuuntelemaan, katselemaan 

tanssimaan ja viihtymään. Vapaa pääsy! 

Sadonkorjuujuhlat Röölässä 18.9 klo 
10-16.00 

Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo 
ja Dikselin Näyttämö 
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Rööläntie 394, 21150 Röölä 

Avoinna 2021 kesällä  4.6.-28.8. klo 11-
17.00. Maanantaisin kiinni. 

Pääsymaksu 4€, lapset alle 16 v. 
ilmaiseksi 

Luontovalokuvaaja Janne Gröningin 
valokuvanäyttely Myllymuseossa. 

Taontatyö Dikselin pihalla; Taiteilija Teppo 
Terän suunnittelema, seppä Renny Terän 
toteuttama ja Matti Ruuskan tilaama 1998. 

Röölän Kylätoimikunnan Kylähuone 
5.6.-14.8. kesälauantaisin klo 12-15.00 

Rööläntie 375, yläpihalla. Kuvia ja tarinoita 
Röödilästä ja Röölästä. Vapaa pääsy. 

Röölän Kylätoimikunta ry 
 
roola@roola.fi, 0449748711 Tuulamaria 
 
Rööläsivusto: www.roola.fi 
Röölä sosiaalisessa medias-
sa: www.facebook.com/rantapiha  
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN  
YHDISTYS ry 

  

 
10.07. Klo 11 – 14 keskustassa (ent. Si-
wan pihalla) ”Plätei hillol” sekä kirppis. 

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 

 

TERVETULOA Kirppariralliin 

 Sunnuntaina 25.7.2021 

klo 10-17 Paikka Rymättylä 

Tapahtumassa myynnissä vanhaa tavaraa 
ja tuottajien tuotteita.  

Kävijät voivat kierrellä pihoja, tehdä löytöjä 
ja tutustua Rymättylän eri alueisiin.  

Kaikki kohteet ovat 15 km säteellä Rymät-
tylän keskustasta, listassa on osoitteet. 
Osoitteissa on useampi myyjä. 

 Keskustassa on pankkiautomaatti. Voit 
laittaa google mapsiin osoitteen. Soita jos 
tulee kysymyksiä: 

                      Pirkko Kulo 040-7442778 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
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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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 
Syyskuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.8.2021 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 
 
 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

