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SYYSKUU 2021 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho  
 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHANNUKSEEN 
Tämän vuoden Haastepyöräily- kampanjassa va-
pusta juhannukseen poljettiin 1 405 016 kilometriä, 
joka on noin 500 000 enemmän kuin viime vuonna. 
Kampanjassa oli mukana 33 kuntaa Turun ja Porin 
seudulla ja kunnat kilpailija kolmessa eri sarjassa.   
Naantalissa poljettiin tänä vuonna 43 030 kilomet-
riä. 
 
Isot kunnat        
Euran kunta  42003 km
 3.66 km/as 
Paimion kaupunki 34966 km
 3.19 km/as 
Ulvilan kaupunki 38525 km
 3.03 km/as 
Kankaanpään kaupunki 36714 km
 2.88 km/as 
Rauman kaupunki 108132 km
 2.77 km/as 
Salon kaupunki 121795 km 2.36 km/as 
Naantalin kaupunki 43030 km
 2.21 km/as 
Porin kaupunki 173292 km 2.07 km/as 
Uudenkaupungin kaupunki 15822 km
 1.03 km/as 
Liedon kunta  10888 km
 0.54 km/as 
Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin pal-
kintoja, voittajille on ilmoitettu voitosta. 
 

Kaipaatko sinä tai perheesi tukea liikuntaan 
ja hyvinvointiin?  
Naantalissa on käynnissä HyvinvointiLIIKE-ohjelma, 

joka tarjoaa liikuntaa ja elämäntapamuutoskursseja 

aikuisille sekä koko perheelle.  

Vanhemmat ja 5–10-vuotiaat lapset  

Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että arkeenne 

kuuluu liian vähän liikuntaa ja aikuisilla ja lapsilla on 

ylipainoa? Perheessänne vietetään paljon aikaa 

ruudun ääressä, ruokailutottumukset ovat hakuses-

sa eikä ruokailuun löydy yhteistä aikaa. Tarjoamme 

5–10-vuotiaiden lasten perheille tarkoitetun ryhmän, 

jossa tarjotaan yhdessä ammattilaisten kanssa 

vinkkejä liikuntaan ja liikuntamahdollisuuksiin, ravit-

semukseen ja muihin elämäntapamuutoksiin, yh-

dessä muiden perheiden kanssa. Ryhmässä teh-

dään ja opitaan yhdessä, koko perheen voimin. 

Ilmoittautukaa perheenä mukaan Liikkuva ja hyvin-

voiva perhe -ryhmään 12.9.2021 mennessä osoit-

teessa www.liikkuvanaantali.fi 

Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa tarvitta-

essa lisätietoa ja terveydenhoitajat voivat kannustaa 

perheitä osallistumaan ryhmään. Ryhmä kokoontuu 

syksyn aikana seitsemän (7) kertaa, joka toinen 

torstai klo 17.30–19.00, ensimmäinen kerta 

23.9.2021. 

 

Kävely- ja juoksutestit  
UKK-kävelytestit to 9.9. klo 16.00–17.00 Kuparivuo-
ren urheilukentällä. Testissä kävellään kahden 
kilometrin matka. Viimeinen lähtöaika kävelytestiin 
on klo 16.30. Cooperin testijuoksu (12 min) Kupari-
vuoren kentällä, lähdöt klo 16.00 ja 16.45. Tervetu-
loa testaamaan kuntosi sekä saamaan liikuntavink-
kejä. Maksuton. Ilmoittaudu kävely- tai juoksutestiin 
liikkuvanaantali.fi 
  

Pimeäkävelyt metsässä  
Pimeän laskeuduttua suunnataan taskulappujen 
valossa metsäisille reiteille kävelylenkille. Mukaan 
tarvitset säänmukaiset ulkoiluvarusteet sekä tasku- 
tai otsalampun. Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilo-
metriä ja kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua liikku-
vanaantali.fi 
  
Ma 1.11. Kokoontuminen klo 18.00 Haijaisten toi-
mintakeskukselle, Suutarintie 5. Yhteiskävely lähtee 
Silmu-reitille. 
Ma 22.11. Kokoontuminen klo 18.00 Rymättylän 
koulun pihalle, Piimätie 2. Kävely suuntaa Kepuis-
ten metsään. 
Ma 13.12. Kokoontuminen kello 18.00 Virventien 
parkkipaikalla. Yhteiskävely lähtee Kultarannan 
kurun reitistölle. 
  

Polar-tsemppiryhmä  
Työikäisille suunnattu liikuntaryhmä, joka kokoontuu 
etänä ja yhteydenotot tapahtuvat virtuaalisesti. 
Ryhmä on kuntoilua aloitteleville naantalilaisille. 
Kahden kuukauden mittaisella kuntoilujaksolla osal-
listujat saavat käyttöönsä Polar-aktiivisuusmittarin, 
jonka avulla tehdään osallistujalle soveltuvia kunto-
testejä, annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Aloitus 5.10.2021 klo 17-
18. Lisätiedot ja ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
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Kesti-Maarian tasapainoryhmä   
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien tavoittee-
na on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvittavaa 
lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat Kesti-Maarian 
liikuntatilassa, Maariankatu 2. Toiminta järjestetään 
viikoilla 35-49, mikäli osallistujia on vähintään 8 
hlö/ryhmä. Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. (Se-
niorikortilla ei erillistä maksua, mutta ryhmään tulee 
ilmoittautua). Lisätiedot ja ilmoittautuminen liikkuva-
naantali.fi 
  
Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 31.8.-9.12.2021 (ei 
vko 41). kello 9.00–10.00  
Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 1.9.–10.12. (ei 
vko 41) kello 10.00–11.00  
  

Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu keskiviik-
koisin 18.8. alkaen klo 15.00–16.00 Merimaskun 
koulun liikuntasalissa, Iskolantie 9. Ohjaus Eliisa 
Ansamaa. Merimaskun tasapainoryhmään osallis-
tuminen on maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
  

Rymättylän voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin 30.8. alkaen klo 

15.30–16.15 Rymättylän koulun liikuntasalissa, 

Piimätie 1. Ohjaus Riina Nummelin. Kevätkauden 

hinta on 30 €/ryhmä. (Seniorikortilla ei erillistä mak-

sua, mutta ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautu-

minen liikkuvanaantali.fi 

 
Tuolijumppa Rymättylän koulun liikuntasa-
lissa   
Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00 Rymättylän 
koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. Tuolijumppaan 
ovat kaikki tervetulleita. Ohjaajina toimii Rymättylän 
vertaisliikuttajat ja liikuntapalveluiden liikunnanoh-
jaajat. Tuolijumppa alkaa tiistaina 31.8. ja kauden 
viimeinen kerta on 7.12.2021. Toiminta on maksu-
tonta, ei ilmoittautumisia.    
  

Päiväliikunnalla pirteäksi  
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä jatkaa 
toimintaa torstaisin 2.9.-11.11.2021 (ei vko 41) klo 
11 Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on 
tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka ovat innostuneita 
tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät ulkoilusta. 
Hinta 25 €. Lisätiedot ja ilmoittautuminen liikkuva-
naantali.fi 
  

 Telmon Talli   
Telmon Talli Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) tors-
taisin klo 12.30-13.30 2.9. alkaen. Ohjaajana Telmo 
Manninen.  Ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 
  
 Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 
Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia Raision 
Ulpukkaan maanantaisin 30.8.-13.12.2021  
Linja-auton aikataulu   

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan linja-
autopysäkki  

• klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka  

• klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ul-
pukkaan  

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 
samaa reittiä  

Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin.   
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä tai Ulpukan olles-
sa suljettuna.  
 Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain huolta-
jan seurassa.  
  

Kuntotestausillat 

• Eläkeläisten kuntotestausilta ma 4.10. klo 
9.00 - 12.00 kaupungintalolla 

• Työikäisten kuntotestausilta ti 26.10. klo 
17.00-19.30 kaupungintalolla 

• Rymättylän kuntotestausilta ti  28.9. klo 
16.00-18.00 Rymättylän koululla 

Ukot ja Akat  
Torstaisin klo 15.00-16.00 urheilutalolla 2.9. alkaen.  

 

LAPSET JA NUORET SYKSY 2021 
 
Ponipäivät 18.9. ja 2.10. Sariolan elämystallilla 7-

12-vuotiaille klo 10–17. Päivän hinta 35 €. Ilmoittau-
tuminen verkkokauppa.naantali.fi 

After school-jumppa 
Yhdeksäsluokkalaisille ja lukiolaisille torstaisin klo 
16–17 Maijamäen liikuntahallilla 2.9.–25.11. Yhteis-
työssä opiston kanssa toteutettava nuorille suunnat-
tu tunti, joka lataa kehoon uutta virtaa koulupäivän 
jälkeen. Harjoitteet tehdään oman kehon painoilla ja 
vastuskuminauhoilla. Ohjaajana Katarina Hemling. 
Kurssin hinta 10 €. Lisätietoa Naantalin opiston 
sivuilta. 

 

Commercial dance 
Maanantaisin 13–15-vuotiaille klo 16.30–17.30 ja yli 
16-vuotiaille klo 18.30–19.30 Kesti-Maariassa yh-
teistyössä NVO:n kanssa. Tunneilla yhdistellään 
vauhdikkaasti eri tanssilajeja ja tehdään erilaisia 
tanssisarjoja musiikkivideoiden ja artistien live-
esiintymisten tyyliin. Tunneilla pääpaino on esiinty-
mistaidon kehittämisessä sekä koreografioissa 
tanssin perustekniikan kehittyessä tanssimisen 
ohessa. Commercial dance sopii loistavasti myös 
aloittelijoille. Hinta 35 €. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen www.nvo.fi 

 

Nuorten treeni 
Yli 12-vuotiaille lauantaisin klo 11.30–12.30 Tata-
misalissa yhteistyössä NVO:n kanssa. Tällä tunnilla 
kehität koordinaatioita ja oman kehon tuntemusta. 
Tunti sisältää monipuolisesti erilaisia harjoitteita, 
esim. oman kehonpainolla tehtäviä toiminnallisia 
liikkeitä, kehon motoriikkaa, tasapainoa ja liikku-
vuutta. Hinta 35 €. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.nvo.fi 
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Kouluilla tapahtuva toiminta 
Toiminnat ovat pääsääntöisesti viikoilla 34–50 (ei 
koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä). Poikkeukset 
ajankohdista on mainittu kyseisen toiminnan koh-
dalla. Kaikki toiminnat ovat osallistujille maksutto-
mia. Ilmoittautuminen naantali.fi/sun-harrastus 

 

Kokkikerho Rymättylän koululla tiistaisin klo 15–

16.30 Rymättylän seurakuntatalolla. Kerhossa val-
mistetaan helppoja ja terveellisiä välipaloja sekä 
tutustutaan ruoan valmistukseen. Ohjaajajana toimii 
Katja Sula. Ensimmäinen kerta 7.9.   

 
Parkourkerho Rymättylän koululla maanantaisin 

klo 14.30–15.30.  
 
Liikuntakerho Rymättylän koululla keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30.  

 

Monilajiklubi Suopellon koululla keskiviikkoisin 

klo 14–15. Monilajiklubissa tutustutaan eri liikuntala-
jeihin, kokkaillaan, pelataan sekä tehdään retkiä. 
Toiminnan sisältö toteutetaan osallistujien toiveiden 
mukaisesti ensimmäisellä kerralla. 

 

Kuntosaliohjausta Suopellon kuntosalilla maa-

nantaisin klo 15–16.  

 
Nuorisopassin palloiluvuoro seiskaluokkalai-

sille Karvetin koulun liikuntasalissa torstaisin klo 
15.30–16.15. 

 
Avoin palloiluvuoro yli 13-vuotiaille Karvetin 

koulun liikuntasalissa torstaisin klo 16.15–17. 

 
Syyslomalla toimintaa kouluikäisille 
Koululaisten syyslomalla järjestetään toimintaa 11.-
15.10. Päiväkohtaisen ohjelman löydät naanta-
li.fi/loma -verkkosivuilta. 
 

SOVELTAVA LIIKUNTA SYKSY 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää tukea 
tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa. 
Oma henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa. Tietoa avustajatoiminnasta 
ja saattajakortista sekä lisätietoa soveltavasta lii-
kunnasta löydät verkos-
ta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
Ilmoittautuminen syksyn soveltavan liikunnan toi-
mintoihin Naantalin kaupungin verkkokaupassa, 
ellei toisin mainita.  
Lapset ja nuoret  
Lasten soveltava palloilu  
Alakouluikäisten palloiluryhmä kokoontuu pelaile-
maan tiistaisin 31.8.-14.12. klo 16-17 Karvetin ken-
tälle ja myöhemmin syksyllä urheilutalolle. Vas-
tuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62). Toiminta on 
maksutonta, ilmoittautuminen liikkuvanaantali.fi 

Soveltava ratsastus, jatkokurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisoh-
jauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen lisäk-
si, vuorovaikutus hevosen kanssa vaikut-
taa psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetun-

toa ja elämänhallintaa. Jatkokurssi on suunnattu 
niille, jotka ovat jo joskus aiemmin osallistuneet 
kaupungin järjestämälle kurssille.  

Kurssi järjestetään lauantaisin 18.9.- 16.10. klo 
13.15-13.45 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla (os. 
Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämäki) Hinta: 
150 €/ henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet.  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. Avustajamaksu 7€/ ratsastaja / ker-
ta, suoritetaan paikan päällä avustajalle.    

Ninjagym Moto  

Ninjagym moto –tunti saa vaikutteita ”isoveljeltään” 
freegymiltä, joka yhdistelee mm. voimistelua, voi-
maharjoitteita ja parkouria. Tunti on tarkoitettu 4-7 
v. lapsille, joilla on esim. hieman haasteita motorii-
kan kanssa tai kokevat arkuutta osallistua vauhdik-
kaille tunneille. Ninjagym Moto- tunnilla jokainen 
harjoittelee motorisia taitojaan omalla tasollaan, 
omaan tahtiinsa ja ryhmäkoko on hieman normaalia 
pienempi. Maijamäen koulun tatamisalissa (Kristof-
ferinkatu 1) keskiviikkoisin klo 17.45-18.30. Yhteis-
työssä NVO:n kanssa.  Ilmoittautuminen www.nvo.fi 
 

Aikuiset  
 
Soveltava vesijumppa 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu mm. henkilölle, 
jolla on neurologinen sairaus, lihassairaus tai tapa-
turman jälkeinen vamma, josta on pysyvä haitta 
eikä henkilö pysty osallistumaan yleisesti tarjolla 
oleviin tai yhdistysten järjestämiin vesijump-
piin. Vesijumpat Aurinkosäätiön palvelutalon altaas-
sa, Myllykiventie 5. Hinta 35€/hlö. 
Keskiviikkoisin 6.10. alkaen 
1. ryhmä 12.30-13.15    
2. ryhmä 13.15- 14.00 (myös omaishoitajille ja -
hoidettaville) 

 
Soveltava ratsastus, jatkokurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisoh-
jauksen tarve. Fyysisen vaikutuksen lisäk-
si, vuorovaikutus hevosen kanssa vaikut-
taa psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetun-
toa ja elämänhallintaa. Jatkokurssi on suunnattu 
niille, jotka ovat jo joskus aiemmin osallistuneet 
kaupungin järjestämälle kurssille.  
Kurssi järjestetään lauantaisin 18.9.- 16.10. klo 
14.00-14.45 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla (os. 
Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämäki) Hinta: 
150 €/ henkilö sisältäen ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet.  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, suoritetaan paikan 
päällä avustajalle.    
  
 
 

mailto:tiinachoko@gmail.com
http://www.nvo.fi/
mailto:tiinachoko@gmail.com
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Seniorifutis 

Tiistaisin 31.8.-30.11. klo 14.45-15.45 Karvetin 
kentällä. Seniorifutis koostuu jalkapallon erilaisista 
lajiharjoitteista ja pelaamisesta. Seniorifutis on tar-
koitettu ikäihmisille sekä myös nuoremmille aikuisil-
le, joilla on pieniä toimintakykyä heikentäviä haas-
teita, mutta ei varsinaisesti liikuntaa rajoittavia teki-
jöitä. Osallistua voi omien taitojen ja kykyjen mukai-
sesti, aiempaa kosketusta jalkapalloon ei tarvitse 
olla. Hinta 30 €/henkilö. Vastuuohjaaja-
na Telmo Manninen (VG-62).  

Kävelyfutis 
Maanantaisin 30.8.- 29.11. klo 14-15 Karvetin ken-
tällä. Kävelyfutis on jalkapallon muoto, joka soveltuu 
erityisen hyvin ikäihmisille ja henkilöille, joilla on 
sovellutusten tarve esimerkiksi liikuntarajoitteen tai 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Kävelyfutik-
sessa juoksu ja kontaktit ovat kiellettyjä. Hinta 30 €/ 
henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-
62).   

Kehitysvammaisten palloilu 
Maanantaisin 30.8.- 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 selviäville henkilöille. Hin-
ta 30 €/henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).   
 

Soveltava kuntoryhmä 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä nuorille aikuisille ja 
työikäisille, joilla on tuen tarve ja haasteita osallistua 
yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin. Tuntien sisäl-
töä suunnitellaan yhdessä osallistujien tarpeiden ja 
toiveiden mukaan. 
Maanantaisin 6.9.- 29.11.2021 klo 16.00-
17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) sekä sen 
lähiympäristössä ja ulkoliikuntapaikoilla. Hinta 
15€/hlö. Ohjaajana soveltavan liikunnan ohjaaja. 

Soveltava tasapaino ja voima- ryhmä Tiistai-

sin 7.9.- 23.11. 2021 klo 10.00–11.00 Kesti-
Maariassa, Maariankatu 2. Ryhmä on tarkoitettu 
tukea tarvitseville henkilöille, joilla on esim. liikunta-
rajoite tai sairauden tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
heikentynyt toimintakyky. Tunnilla harjoitetaan mo-
nipuolisesti tasapainoa, lihaskuntoa, kehonhallintaa 
ja koordinaatiota. Hinta 15€/ hlö. Vastuuohjaajana 
soveltavan liikunnan ohjaaja. 

 
Neuromoto-ryhmä 
Keskiviikkoisin 1.9. alkaen klo 12-12.45 Kesti-
Maariassa, Maariankatu 2. Ryhmä sopii hyvin erityi-
sesti varhaisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja 
lihassairauksia sairastaville henkilöille. Tunneilla 
harjoitellaan monipuolisesti kehonhallintaa, motorik-
kaa, lihaskuntoa ja tasapainoa sosiaalista puolta 
unohtamatta. Hinta 65€ lukukausi tai 95€ lukuvuosi 
(hinnat sisältävät jäsenmaksun). Yhteistyössä Lii-
kuntaseura Naantalin kanssa. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi 
puh 0400 638 398 
 
 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYH-
DISTYS 
 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 
Tarvitsetko apua kodin ja/tai vapaa-ajan asunnon 
askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa tehdä ja olet 
yhdistyksemme jäsen, apuun tulee omakotitalkkari.  
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja mat-
kakulut 0,44€/km. 
Voit kokeilla palvelua myös ennen jäsenyyttä. Työti-
laukset suoraan talkkari Kauko Kojoselle, p. 
045 871 5126. 
 
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki p.050 4542 245 
 
 

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. 

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

Toimintojen hinnat 

Osallistumismaksut/kausi (syys- ja kevätkausi 
erikseen) 

*  liikuntaleikkikoulu 50€/kausi/lapsi 

*  lasten tanssitunti 60€ 

*  pilates 60€/henkilö 

*  kahvakuula 60€ 

*  lenkkikaverit 45€/henkilö 

*  lasten liikuntakerho 50€/henkilö 

*  lasten sählyt 40€/henkilö 

*  aikuisten sähly, lentopallo, sulkapallo, yhteislenk-
ki10€ 

*  perhemailis 30€/perhe 

LAPSET 
Liikuntakerho Liikunnan Iloa ja riemua 
Liikuntakerho Liikunnan iloa ja riemua eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun pihalla 
ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 17.00 - 17.50.   
Liikunnan iloa ja riemua -kerhossa  liikutaan moni-
puolisesti sekä sisällä että ulkona, tutustutaan eri 
liikuntalajeihin, temppuillaan ja pelataan pelejä, 
syksyn aikana käymme myös kaksi kertaa uimassa  
Koska seuratukea ei liikuntakerhon toteuttamiseen 
saatu, joudumme nostamaan liikuntakerhon hintaa. 
Syyskauden ensimmäinen kerta 1.9.2021 
 

http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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SÄHLYT Pallo haltuun 
Eskari-kolmosluokkalaisten Pallo haltuun -sähly 
keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa. 
Pallo haltuun -kerhossa liikutaan monipuolisesti, 
harjoitellaan  ja ennen kaikkea pelataan. 
Syyskauden ensimmäinen kerta 1.9.2021 
 

3-6-luokkalaisten Pallo haltuun 
torstaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa.  Ensim-
mäinen kerta 2.9. 

 
Liikkari 
Liikuntaleikkikoulun (Liikkarin) tunneilla liikutaan 
monipuolisesti käyttäen apuna omaa kehoa, telinei-
tä, välineitä ja palloa. Monipuolisen sisällön kautta 
lapsi saa hyvän pohjan monien lajitaitojen oppimi-
seen. Liikuntaleikkikoulu ei ole mihinkään lajiin 
sidottu, eikä siellä harjoitella mihinkään tiettyyn 
lajiin. 
Liikkarin toimintakausi on 7.9.-14.12.2021 (12.10. 
syyslomalla ei ole liikkaria) 

• 3-4-vuotiaat liikkarilaiset tiistaisin 

klo 17.00-17.45 

• 5-6-vuotiaat liikkarilaiset tiistaisin 

klo 18.00-18.45 

 

Lasten tanssi 
Maanantaisin 6.9.-2.12.2021 välisenä aikana.  
Syyslomalla viikolla 41 ei tuntia ole. 

• klo 18.30-19.15 Dancemix 5-6v 

• klo 19.15-20.00 Dancemix 7 12v 

Monipuolista tanssin ja temppuilun iloa sekä itsensä 
ilmaisua pirskahteleva  showtanssitunti (mm. street, 
lattarit, jazz, luova tanssi). Lapset pääsevät tutus-
tumaan niin värikkääseen ja rytmilliseen tanssin 
maailmaan kuin kiehtovien temppujen 
ja voimisteluharjoitteiden äärelle. Tunnilla tuetaan 
jokaisen omaa kehollisuutta, liikekieltä ja luovuutta. 
Tunti sisältää lämmittelysarjan, tekniikkaa, luovaa 
kehollista harjoittelua, koreografian rakentamista ja 
liikkuvuusharjoittelua. Edetään ryhmän tason mu-
kaisesti, toiveet huomioiden. Mahdollisuus halutes-
sa myös esiintyä. 
Lasten tanssitunnit järjestetään, mikäli ryhmään 
tulee vähintään 10 lasta.  
 

Ipanarieha alle kouluikäisille lapsille 
Ipanarieha liikuntasalissa lauantaisin klo 14.00 - 
15.30 25.9.-27.11.2021. 
Ipanariehaan ovat tervetulleita alle kouluikäiset 
lapset vanhempiensa (tai muun huoltajan) seuras-
sa. Myös perheen kouluikäiset lapset voivat tulla, 
mikäli tilaa on. 
Ipanariehassa on kaikki välineet käytössä; köydet, 
renkaat, iso pomppupatja, airtrack, pallot, pehmopa-
lat jne. 
 

AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Tule mukaan lenkkikavereiden mahtavaan poruk-
kaan! Lenkkikaverit kokoontuu maanantaisin yhtei-
sen liikunnan pariin. Liikumme ulkona niin paljon 
kuin mahdollista, huonon sään vallitessa siirrymme 
sisätilaan. Kokoontuminen pääsääntöisesti klo 

18.00.  Lenkkikavereiden kausi alkaa maanantaina 
30.8.2021 klo 18.00 kokoontumisella koulun pihalle. 
 

Yhteislenkit 
Yhteislenkillä voit joko hölkätä tai kävellä mukavas-
sa seurassa. Yhteislenkeillä hölkötellään joka kes-
kiviikko, lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 
19.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan! Ensimmäi-
nen kerta ke 1.9. 
 

Pilates 
kehonhallintaa, jossa vahvistetaan kehoa erilaisin 
liikkein. Tunti lisää voimaa, liikkuvuutta ja tasapai-
noa. Tunti myös vahvistaa erityisesti syviä keskivar-
talon lihaksia sekä parantaa ryhtiä. Pilates sopii 
kaikille! 
Hanna Viljanmaan Pilates -ryhmä kokoontuu lauan-
taisin klo 12.00-13.00. Pilateksen kausi on 28.8.-
27.11., viikolla 42 pilatesta ei ole! 
 

Naisten ja miesten kahvakuulatunti 
Suuren suosion saanut kahvakuulatunti, jossa teh-
dään selkeitä, tehokkaita ja yksinkertaisia kuulapat-
tereita. Kahvakuulaharjoittelu sopii kaikille, ikään tai 
sukupuoleen katsomatta. Kuulan aloituspaino riip-
puu lähtötasosta ja taustasta. Naisilla yleisin aloi-
tuspaino on 4–8 kiloa ja miehillä 8–12 kiloa. Kahva-
kuulalla tehdään mm. heilautuksia, nostoja, työntö-
jä. Kahvakuula edistää kehonhallintaa ja liikkuvuutta 
sekä lisää voimaa. Tunnilla käytetään pääasiallises-
ti omaa kuulaa (seuralla muutamia lainakuulia). 
Kahvakuula järjestetään, mikäli vähintään 10 henki-
löä ilmoittautuu mukaan. 
 
Hanna Viljanmaan ohjaaja kahvakuula torstaisin klo 
19.00-19.55 liikuntasalissa. Jokaisen kerran lopuksi 
toiminnallinen venyttelyosuus.  
Kahvakuulan kausi 2.9.-2.12. 
Käy katsomassa Soihdun facebook -sivuilta kahva-
kuulan esittelyvideo ja tule rohkeasti mukaan erit-
täin hyvään ja tehokkaaseen harjoitteluun. 
 
 

Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00 -20.00 liikuntasalissa. Ensimmäi-
nen kerta 31.8. 
 

Lentopallo 
aikuisille tiistaisin klo 20.00-22.00 liikuntasalissa. 
Tarkista alkamisaika kotisivuilta 
 

Sähly 
aikuisille maanantaisin klo 20.00 liikuntasalissa. 
Tarkista alkamisaika Soihdun kotisivuilta. 

 
Kuralan kierto 
Viime syksynä järjestetty Kuralan kierto saa jatkoa 
myös tänä vuonna. Kävely-hölkkä-
pyöräilytapahtuma järjestetään lauantaina 11.9. klo 
11.00.  Lähtö on Kuralan rantatie 63 pihalta, jossa 
myös maali sijaitsee. Epävirallinen ajanotto, matkan 
varrella juomapisteitä ja maalissa pullakahvit. Myös 
peseytyminen pihasaunassa on mahdollista juoksun 
jälkeen. 
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Matkat ovat epäviralliset; 11 km tai 21 km. Ilmoittau-
tuminen Soihdun kotisivujen kautta tai sähköpostilla 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
 
Osallistumismaksu on vapaaehtoinen ja kertyneet 
tulot käytetään Soidun lasten liikuntakerhon toi-
mintaan. Liikuntakerhon ohjelmassa on mm. uinnin-
opetusta (kuljetuskustannukset, uimaopettajan 
palkka ja sisäänpääsymaksut Ulpukkaan). 
 

Muu toiminta 
 
Soihdun kirkkopyhä  
Soihdun perinteistä kirkkopyhää vietetään sunnun-
taina 29.8.2021.  Kirkkopyhää vietetään tänä vuon-
na Farmers Golfissa. Yhteinen kävelylähtö seura-
kunnan parkkipaikalta klo 18.00. Voit mennä maini-
osti Farmers Golfiin myös pyörällä.  Yhteinen ilta-
hartaus alkaa klo 18.00. 
 
 

Kesän ja alkusyksyn muu toiminta 
Muusta toiminnasta ilmoitetaan kotisivuilla, joten 
tarkista tiedot sieltä. 
 

Joulunavaus 
Perinteinen koko perheen joulunavaus seurakunta-
kodin pihalla sunnuntaina 28.11. klo 17.00 Myös 
joulupukki vierailee paikalla. 
Tarjolla joulupuuroa ja glogiä, joista vapaaehtoinen 
maksu. 
 

 

 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
 
Sunnuntai 5. 9.Messu klo 10.00 Sirén, Vähämäki 
Sunnuntai 12.9 Messu klo 10.00 Sirén, Vähämäki.  
Sunnuntai 19.9. Messu klo 10.00 Sirén, Vähämäki. 
Sunnuntai 26.9. Sanajumalanpalvelus klo 10.00. 
Pertti Ruotsalo, Eeva Paajanen. Myös striimattuna 
seurakunnan facebook-sivulla. 
 
Syyskuussa alkavaa muu toimintaa jos koronatilan-
ne sallii: 
Keskiviikkona 1.9. klo 10-12 perhekerho. 
Torstaina 2.9. klo 12-15 Äiti Teresa piiri. 
Torstaina 2.9. Pienoismallikerho seurakuntakodilla 
alkaa. Mahdolliset ryhmät 12.30, 13.30 ja 14.30. 
( n. 5 lasta/ryhmä.) Kerhoon voi tulla suoraan kou-
lusta. Mielellään pienet välipalaeväät mukana. 
Ilmoittautumiset ja kyselyt Hannele Keskitalo p. 
0401308384. 
Tiistaina 14.9. Kultaisen iän kerho klo 13.00. 
Tervetuloa! 
Kirkkokuoro 
Aloitus torstaina 02.09.2021 klo 17.30 srk-kodilla. 
 
 
 
 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 
 

Rymättylä maalauksissa 
 Aahollin kesänäyttely  pitäjässä  
vaikuttaneiden  jo edesmenneiden  
taiteilijoiden maalauksista on vielä 
esillä 18.9.2021 asti. 
Kiitos aarteitaan lainanneille. 
Tiedustelut 044 0436776/Räikkä 

Taina Laiho 

Taitavana muusikkona tunnetun 
ja Aahollin yhteislaulujen säestäjän 
Taina Laihon töiden näyttely:  
”Värien leikkiä, luontoa ja musiikkia” 
on Aahollissa 20.9. – 31.10. 2021. 
Teoksia luomisen ilosta sormin, 
kynällä, siveltimellä, savea, paperia, 
lasinpaloja… 
Avajaistapaaminen la 25.9. klo 13 
Tervetuloa! 

Torni  
Aaslan Karhuvuoren Torni  Pienen  
Rengastien varrella on oivallinen koko  
perheen retkikohde erityisesti  nyt, 
kun vietetään Lotta-Svärd järjestön 
100 v juhlavuotta.  
Tornivastaava  040 5408724/Vehmanen 

 
Rymättylän historia 
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. 
 

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 
 
 
 

MML Rymättylä 
 
MLL Rymättylän paikallisyhdistys Ry:n sääntömää-
räinen syyskokous 21. 10 klo 17.30. Paikka Rymät-
tylän koulun nuorisotila. Kokoukseen mahdollisuus 
osallistua myös etänä Zoom-sovelluksen kautta. 
Ilmoittautuminen 20.10 mennessä! P.0453466576/ 
Heidi Virkki 
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 
 

Röölän syksy 
 
Sadonkorjuumarkkinat 18.9. klo 10-16.00 

 
Tervetuloa Röölään, jossa vietetään kolmannen 
kerran   
sadonkorjuumarkkinoita, juhlitaan saariston aherta-
jia, maanantimia ja kädentaitotuotteita, kotituvassa 
tehtyjä! Saariston syksy ja sadonkorjuun aarteet! 
 
Föli kulkee päivän aikana Naantali-Turku-Naantali. 
 
Keittiömestari Antti Vahtera opastaa lähiruoasta. 
Tuoretta Silakkaa ja kalaa säävarauksella, Sillikont-
torin silli ja silakkatuotteita ym. ym. Osallistu 100:n 
euron luomukassin arvontaan. Röölän museot ja 
Kylähuone avoinna. 
Lettukahvila, Askaisten Brännäri, Sirkka Paavilai-
nen, Mikolan luomutila, Caletia kalannahkatuotteet, 
Kiploks valvkosipuli, Rieväpojat, Sasmalan Liha, 
Marjo Mandell Kustavin merineuleet, Merja Kujala 
käsityöt, Maritta ovikoristeet, Jaana Vainio käsi -ja 
nahkatyöt, Ullekas lasten vaatteet, Vaskikäärme 
hopea - ja pronssikorut, Nooran paja näkövam-
maiskäsitöitä, Pietilän ja Naantalin hunajat… ym. 
ym. 
Vielä ehdit varata pöytätilaa roola@roola.fi, 044 
9748711. 
 

Tähtien Yö 2.10 klo 19.00 Dikselin Näyttä-
möllä. 

Tähtiharrastaja Mika Aarnio Turun Ursa ry:stä tutus-
tuttaa Eksoplaneettoihin. 
Pirja Räsänen Rymättylästä kertoo henkisestä ast-
rologiasta. 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja Dikse-
lin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 

 

 
Muistathan kompostoida asianmukaisesti puis-
ta pudonneet omenat. Ne vetävät puoleensa 

rottia! 

 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YH-
DISTYS ry 

  
 
 

Maanantaikerho 20.9. klo 13:00 – 15:00 

 

Äijäkerho ke 8.9. klo 13:00 – 15:00. 

 
Kerhoista tarkempaa tietoa lähempänä ajankohtaa, 
kun tiedämme mahdollisista rajoituksista ja kokoon-
tumispaikasta. 
 

Jumpat alkavat keskiviikkona 1.9.2021 klo 16:00 – 

17:00 koulun liikuntasalissa. 
Sauvakävelyt alkavat maanantaina 6.9.2021, lähtö 
klo 10;00 torilta 
 

Taas yritetään reissata 
La 02.10. klo 14 Turun konserttisalissa 
Taipaleenjoki- ooppera. Matkan hinta 69 euroa. 
Hintaan sisältyy lippu ja kuljetus. Ilmoittautuminen 
05.09. mennessä. 
 

To 21.10. musiikkinäytelmä Unto Mononen 
teatteri Provinssissa, Salo. Matkan hinta on 40 
euroa sisältäen lipun ja kuljetuksen. 
Ilmoittautuminen 20.09. mennessä. 
 
Matkojen maksut yhdistyksen matkatilille ROP FI19 
5405 0840 0109 04  ilmoittautuminen Esalle puh: 
050 4034 123 tai s-posti: esa.alasmaa@gmail.com 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roola@roola.fi
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
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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Kysely kulttuurista harvaan asutuil-
la alueilla 
 

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen 
(HAMA) työryhmä (koordinaatio maa- ja met-
sätalousministeriössä) kerää lisätietoa HAMA-
alueiden kulttuurikentästä ja sen tukitarpeista 
kesäkyselyn muodossa. Työryhmä haluaa 
kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden 
ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. 
Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuri-
toimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä 
hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kai-
vattaisiin vielä lisää, jotta syksyllä jatkuvassa 
työssä osataan alkaa määrittämään sopivia 
toimenpiteitä asian tiimoilta. 
 
Kysely on julkaistu 1.7. ja se on auki 8.9. 
saakka. Linkki kyselyyn: 
https://link.webropol.com/s/hama-
kulttuurikysely. Työryhmän kautta se on lähte-
nyt aika laajalla jakelulla (yhdistykset, kunnat, 
ELYt, Leaderit ym). Kyselyyn voi vastata suo-
meksi tai ruotsiksi. 
 
Kaikki vastaukset kyselyyn otetaan ilolla vas-
taan, ja ne auttavat työryhmää suuntaamaan 
tulevat tukitoimet harvaan asuttujen alueiden 
kulttuuritoiminnan tukemiseen. 
 
Lisää tietoa työryhmän toiminnasta: 
www.mmm.fi/hama 
Harvaan asuttu maaseutu määrittyy kaupunki-
maaseutuluokituksesta: 
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarake
nne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunki
maaseutu_luokitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja  
YHTEYSTIEDOT 
 

ma ja to 13-19,  
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 
tiedotuslehti, johon kootaan myös ajankohtai-
set tapahtumat. Verkkosivujen tapahtumaka-
lenteriin päivitetään lisäksi jatkuvasti tulevia 
tapahtumia: www.naantali.fi/tapahtumat 
 
Ilmestymisaikataulu: 

4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 

Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Lokakuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.9.2021 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely
https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely
http://www.mmm.fi/hama
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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