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HELMIKUU 2021 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
LUUTAPALLOTURNAUS 
yhteisvastuun hyväksi Rymättylän koulun 
kentällä on siirretty keväämmälle ko-
ronarajoitusten vuoksi. 
 
Ilmoitamme uuden päivämäärän maalis-
kuun tiedotteessa. 
 
UIMAKULJETUKSET 
Maksuttomat uimakuljetukset uintikeskus 
Ulpukkaan maanantaisin 25.1. alkaen. 
Huomio myös mahdolliset koronarajoi-
tukset. 

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskus-

tan linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon park-

kipaikka 

• klo 17.25 Linja-autoasemalta su-

oraan Ulpukkaan 

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluu-

matka samaa reittiä 

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

Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2021 
seuraavat alennukset naantalilaisille 

• Sauna- ja allasosaston käyttö -40 
% hinnasta. Alennus on voimassa 
kaikkina päivinä lukuun ottamatta 
aattoja ja juhlapyhiä, heinäkuuta 
sekä viikkoja 8 ja 52. 

• Eläkeläisille 10,00 €, voimassa 
ma–pe kello 8–15, aattopäi-
viä, juhlapyhiä ja heinäkuuta lu-
kuun ottamatta. 

Tarjoushinnat ovat voimassa vuonna 2021 
oikeuden lunastaneille. Alennusoikeuden 
voi lunastaa kaupungin palvelupisteestä, 
jossa tarkistetaan henkilöllisyys ja koti-
paikkatieto. Kortti on henkilökohtainen. 

KOULUIKÄISET 

Talvilomaksi toimintaa – on mistä vali-

ta! 

Talvilomatoimintoihin ilmoittaudutaan 
etukäteen osoitteessa 
www.naantali.fi/talviloma 17.2.2021 
mennessä. Seuraathan sivua myös en-
nen toiminnan alkamista. Päivitämme 
sinne tiedot mahdollisista muutoksista.  

Maanantai 22.2.  

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo 
9.00- 12.00 Omat kentät eri lajeille ja ikä-
ryhmittäin, ei ohjausta.  

Manga-sarjakuvakurssi (2 pvä) ma 22. – 
ti 23.2. klo 10–12 Maijamäen koulun ku-
vaamataitoluokassa, Kristofferinkatu 1, 4. 
krs. Kurssi on suunnattu 9-vuotiaille (3 lk), 
ja sitä vanhemmille. Kurssilla perehdytään 
manga-sarjakuvan ilmaisuun ja kuvaker-
rontaan sekä harjoitellaan mangan piirtä-
mistä. Hinta 20 €, sisältää materiaalit. 

http://www.naantali.fi/talviloma


 2 

Eläinteatteri-kurssi 3.–6.-luokkalaisille 
(2 pvä) ma 22. – ti 23.2. klo 8.30–13 Liet-
salan koulun liikuntasalissa, Tiilenkanta-
jantie 4. Kurssilla tutustutaan eläinteatterin 
perusteisiin. Miten koira kohdataan ja mi-
ten sen kanssa toimitaan sekä tehdään 
teatteriharjoitteita. Suunnittelemme ja ku-
vaamme eläinteatterikohtauksen/videon. 
Videon teossa on monenlaisia tehtäviä, 
joten jokaiselle löytyy sopivaa puuhaa. 
Mukana koiranäyttelijät Piika ja/tai Luci. 
Kurssin hinta on 30 €. Kurssipäivinä on 
puolen tunnin evästauko, joten omat eväät 
mukaan. Ei omia lemmikkieläimiä mukaan. 

Jäädisko klo 13.00–14.45 koko perheelle 
Kuparivuori-hallissa. Tapahtuma sopii 
myös henkilöille, joilla on sovellutusten 
tarve (tarvittaessa oma avustaja mukaan). 
Rymättylästä ja Merimaskusta järjestetään 
kuljetus. Muista ilmoittautua tarvittaessa 
myös kuljetuksiin. 

 Tiistai 23.2.  

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo 
9.00- 12.00 Omat kentät eri lajeille ja ikä-
ryhmittäin, ei ohjausta.  

Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00-14.00. 
Teljentien kentälle ja lähimaastoon tuo-
daan erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, jotka 
kutsuvat seikkailuun. Koululaisten ja per-
heiden tapahtumassa ajanvietettä, joka 
valikoituu vallitsevan sään mukaan. Ta-
pahtuma sopii myös henkilöille, joilla on 
sovellutusten tarve (tarvittaessa oma 
avustaja mukaan). Tapahtumaan on pys-
tytetty nuotio grillausta varten. Pukeudu 
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät 
mukaasi.  

 Keskiviikko 24.2.  

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo 
9.00- 12.00 Omat kentät eri lajeille ja ikä-
ryhmittäin, ei ohjausta.  

Nukketeatterikurssi 1.–3.-luokkalaisille 
(3 pvä) ke24.– pe 26.2. klo 10–12 Maija-
mäen koulun kuvaamataitoluokassa,   

Kristofferinkatu 1, 4. krs. Kurssin hinta on 
20 €.  

1. päivä: Tutustutaan käsinukketekniik-
kaan. Kokeillaan erilaisia käsinukkeja ja 
luodaan niille taustatarinoita. Tehdään 
omat sorminuket ja niillä pieniä (videoita-
via) esittelyjä.  

2. päivä: Tutustutaan varjoteatteriin. Ko-
keillaan erilaisia lamppuja, esineitä ja var-
jonukkeja. Tehdään omat varjonuket ja 
niillä kokeiluja. Yhdistetään musiikkia var-
joihin ja taltioidaan musiikkivideot.  

3. päivä: Tutustutaan käsikirjoittamiseen ja 
paperiteatteriin. Tehdään omat paperiteat-
terinuket ja niillä pieniä käsikirjoitettuja 
esityksiä. Kuvataan esitykset.  

Nukketeatterikurssi 4.–6.-luokkalaisille 
(3 pvä) ke 24.– pe 26.2. klo 12.30–14.30 
Maijamäen koulun kuvaamataitoluokassa, 
Kristofferinkatu 1, 4. krs. Kurssin hinta on 
20 €. 

1. päivä: Tutustutaan käsinukketekniik-
kaan. Kokeillaan erilaisia käsinukkeja ja 
luodaan niille taustatarinoita. Tehdään 
omat sorminuket. Tutustutaan varjoteatte-
riin. Tehdään omat varjonuket ja niillä ko-
keiluja.  

2. päivä: Tutustutaan pöytäteatterinukke-
tekniikkaan. Kokeillaan erilaisia pöytänuk-
keja ja yhdessä nuketusta. Rakennetaan 
omat pöytänuket osittain kierrätysmateri-
aaleista. HUOM! Osallistujan pitää tuoda 
mukanaan puhdas (pariton) villasukka, 
lapanen tai tavallinen sukka sekä käytetty 
lyijy- tai puuvärikynä (pituus enintään 15 
cm).  

3. päivä Viimeistellään pöytänuket. Teh-
dään nuketusharjoituksia. Tutustutaan 
käsikirjoittamiseen. Tehdään pöytänukeilla 
pieniä käsikirjoitettuja esityksiä.  

Ohjaaja tuo työpajojen muut materiaalit 
mukanaan.  

Ulkoilutapahtuma koko perheelle Rymät-
tylän koulun pihalla klo 12.00–14.00, sää-
varaus. Tapahtumassa mukana  
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sporttikärry ja mahdollisuus makkaran-
paistoon, joten omat eväät mukaan.  

 Torstai 25.2.  

Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista, korista klo 
9.00–12.00 Omat kentät eri lajeille ja ikä-
ryhmittäin, ei ohjausta.  

Eläinteatterikurssi 3.-6.-luokkalaisille (2 
pvä) to 25.–pe 26.2. klo 10–14.30 Rymät-
tylän Teatterissa, Vanha Ahteentaantie 4. 
Kurssilla tutustutaan eläinteatterin perus-
teisiin. Miten koira kohdataan ja miten sen 
kanssa toimitaan sekä tehdään teatterihar-
joitteita. Suunnittelemme ja kuvaamme 
eläinteatterikohtauksen /videon. Videon 
teossa on monenlaisia tehtäviä, joten jo-
kaiselle löytyy sopivaa puuhaa. Mukana 
koiranäyttelijät Piika ja/tai Luci. Kurssin 
hinta on 30 €. Kurssin aikana on puolen 
tunnin evästauko, joten omat eväät mu-
kaan. Ei omia lemmikkieläimiä mukaan. 

Sirkuspäivät 3.-6.-luokkalaisille (2 pvä) 
to 25.-pe 26.2. klo 10-14 Kuparivuoren 
koulussa. Tutustutaan sirkuksen maail-
maan erilaisten välineiden ja temppujen 
kautta. Omat eväät mukaan. Hinta 20 €. 

Koko perheen ulkoilutapahtuma Suo-
vuoren puistossa (Suopellon koulun taka-
na) klo 11.30–14.00, säävaraus. Tapah-
tumassa mukana sporttikärry ja mahdolli-
suus makkaranpaistoon, joten omat eväät 
mukaan. Tapahtuma sopii myös henkilöil-
le, joilla on sovellutusten tarve (tarvittaes-
sa oma avustaja mukaan).  

 Perjantai 26.2.    

Laskettelureissu Sappeelle   

Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, 
Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin 
linja-autoasemalta klo 8.00. Paluu n. klo 
21.00–21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 
20-vuotiaan seurassa. Ilmoittaudu verkko-
kauppa.naantali.fi.  Hinta sis. kuljetuksen, 
hissilipun ja vakuutuksen naantalilaisille: 
45 € yli 11-v, 35 € 7–11-v ja alle 6-v 12 €.   
Koululaisten kevään muut toiminnat 

Koululaisten kevään muut toiminnat 

Ilmoittautuminen toimintoihin: maksutto-
mat toiminnat sivulla liikkuvanaantali.fi ja 
maksulliset toiminnat verkkokaup-
pa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 
14.30–15.30 

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

taisin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta 1. – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 

• Lietsala tiistaisin klo 14-15 

Kurssit ja muut tapahtumat 

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin 
klo 14-15 tatamisalissa yläkou-
luikäisille 

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

• Elävän kuvan työpaja yläkou-
luikäisille torstaisin klo 15.15-17 
Kalevanniemen koululla. Ilmoittau-
tuminen www.naantalinopisto.fi  

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

• Historiakerho yläkoululaisille Mai-
jamäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

• Teatterikerho 3.-6.-luokkalaisille 

Merimaskun koululla tiistaisin klo 

14.00-14.50. Kerhossa tutustutaan 

teatterin tekemiseen. Rohkaistu-

taan ja harjoitellaan esiintymistä 

leikkien ja improvisoiden. 

Ohjaajana Maikku Tuomi. En-

simmäinen kerta on 19.1. 

• Nikkarikerho  Rymättylän koulun 

teknisen työn luokassa  19.1.-30.3. 

http://www.nvo.fi/
http://www.naantalinopisto.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
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(10 kertaa) tiistaisin klo 13.30-

15.00. Hinta 10 €. Kerhoa ohjaa 

Hannu Heinonen.  

• Valokuvauskerho Rymättylän 

koululla 3.-6.-luokkalaisille torstai-

sin klo 13.30-14.30. 

• Kepparikerho alakouluikäisille 

Rymättylän koulun liikuntasalissa 

4.2.-1.4. (8 kertaa) torstaisin klo 

17.00-17.45. Hinta 10 €.  

• Lasketteluretkiä suunnitteilla 

kouluikäisille Turun Hirvensalon 

hiihtokeskukseen tammi-

helmikuussa. Lue lisää 

www.liikkuvanaantali.fi               

• Uimakerho 4.–7.-luokkalaisille ui-

mataitoisille uintikeskus Ulpukassa 

tiistaisin 6.4.-4.5.2021 (5 kertaa). 

Kerhon hinta on 25 €, sisältää si-

säänpääsyn, ohjatun uimatuokion, 

vapaata uintia sekä kuljetuksen. 

Kuljetus järjestetään Rymättylästä 

kello 14.20, Velkualta 14.25, Meri-

maskusta 14.40 ja Naantalista 

14.50, mikäli osallistujia riittävästi. 

Paluukuljetus lähtee Ulpukasta 

16.45.            

• Nuorille avoin palloiluvuoro 

(sulkkista ja futista) K13 Karvetin 

koululla torstaisin klo 16-17 (Te-

räskatu 2). Vapaa pääsy. 

Aikuisille liikunnallinen kevät 

Polar-tsemppiryhmä työikäisille suunnat-
tu liikuntaryhmä, joka kokoontuu etänä ja 
yhteyden otot tapahtuvat virtuaalisesti. 
Ryhmä on kuntoilua aloitteleville naantali-
laisille. Kahden kuukauden mittaisella kun-
toilujaksolla osallistujat saavat käyttöönsä 
Polar-aktiivisuusmittarin, jonka avulla teh-
dään osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, 
annetaan liikuntavinkkejä sekä seurataan 
päivittäistä aktiivisuutta. Lue lisää maalis-
kuussa alkavasta ryhmästä 
www.liikkuvanaantali.fi 
Pimeäkävelyt metsässä 
Pimeän laskeuduttua suunnataan tasku-
lappujen valossa metsäisille reiteille käve-
lylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalam-
pun. Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilomet-
riä ja kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat 

ovat maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoit-
tautua etukäteen osoitteessa liikkuva-
naantali.fi 

• ma 1.2. Kokoontuminen klo 18.00 

Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 

2. Kävely suuntaa lähi metsään.  

• ma 22.2. Kokoontuminen kello 

18.00 Virventien parkkipaikalla. 

Yhteiskävely lähtee Kultarannan 

kurun reitistölle. 

Porrasharjoittelu -opastusta  
Ruonan portailla opastusta porrasharjoitte-
luun  

• To 8.4. kello 11.00-12.00   

• ma 26.4. kello 18.00-19.00. 

Merimaskun portailla opastusta porrashar-
joitteluun  

• ti 6.4. kello 11.15 ja 18.00 sekä  

• 13.4. kello 11.15 ja 18.00.  

Ilmoittautumiset 
www.liikkuvanaantali.fi/aikuiset 

  
Päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
jatkaa toimintaa on torstaisin 21.1.–29.4. 
(ei vko 8) klo 11 Naantalin eri ulkoliikunta-
paikoilla. Ryhmä on tarkoitettu yli 40-
vuotiaille, jotka ovat innostuneita tutustu-
maan eri lajeihin sekä pitävät ulkoilusta. 
Ilmoittautumiset verkkokauppa.naantali.fi. 
Hinta 25 €. 
  
Turkulaisilla on Aarnen talli ja meillä 
naantalilaisilla on Telmon talli! 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon 
talliin! Telmon talli kokoontuu torstaisin 
14.1.–29.4. klo 12.30–13.30 Kesti-Maarian 
liikuntatilassa, Maariankatu 2. Tallin toi-
minta on tarkoitettu miehille, jotka haluavat 
liikkua monipuolisesti ohjatussa ryhmässä; 
toiminnassa keskitytään lihaskunnon, ta-
sapainon ja liikkuvuuden kehittämiseen 
tosissaan, muttei missään nimessä totise-
na. Lisätietoja saat Maija Puolakanaholta, 
puh. 0400 638398 tai sähköpostilla mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi. Ilmoittaudu 
mukaan: liikkuvanaantali.fi  
  
 Tasapainoryhmät  
Kesti-Maarian tasapainoryhmä  
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapai-

http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
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noon tarvittavaa lihasvoimaa. Toiminta 
järjestetään viikoilla 2–17, mikäli osallistu-
jia on vähintään 8 hlö/ryhmä. Ilmoittautu-
miset osoitteessa liikkuvanaantali.fi. Ke-
vätkauden hinta on 30 €/ryhmä. (Seniori-
kortilla ei erillistä maksua, mutta ryhmään 
tulee ilmoittautua). 

• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 

12.1.–27.4. kello 9.00–10.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 

13.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 13.1.–

28.4. kello 11.45–12.30 (ohjaus: 

Liikuntaseura Naantali ry)  

  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa ryh-

mä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
Merimaskun koulun liikuntasalissa (Isko-
lantie 9) keskiviikkoisin klo 15.00–16.00. 
Ohjaus Eliisa Ansamaa. Merimaskun ta-
sapainoryhmään osallistuminen on mak-
sutonta, ei ilmoittautumisia.  
Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasa-
lissa 11.1.2021 alkaen. Ryhmässä teh-
dään tasapainoa ja voimaa vahvistavia 
harjoituksia, ohjaajana fysioterapeutti Rii-
na Nummelin. Ilmoittautuminen 1.12. al-
kaen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän 
toiminta käynnistyy, mikäli vähintään 8 
henkilöä ilmoittautuu mukaan. Osallistu-
mismaksu 30€/kevät. Voimaa ja tasapai-
noa -ryhmä kuuluu seniorikortin palvelui-
hin eli jos sinulla on voimassa oleva se-
niorikortti, voit osallistua tähän ryhmään 
ilman erillistä maksua. 
  
Tuolijumppa Rymättylässä 
Naisten ja miesten tuolijumppa Rymättylän 
koulun liikuntasalissa tiistaisin klo 13.00-
14.00. Ohjaajina Elina, Irma, Riitta R ja 
Riitta K sekä liikuntapalveluiden liikunnan-
ohjaajat. 
Ei tarvitse ilmoittautua, maksuton. (huom 
mahdolliset koronarajoitteet). 
  
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Remonttiraijat ja Remonttireiskat yhdistyi-
vät syksyllä ja toimintapäivä on perjantai 
klo 12.30-13.30 liikuntasalissa ja myös 

ulkona koulun ympäristössä. Ohjelmassa 
on monipuolista jumppaa ryhmän toivei-
den mukaisesti. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä käynnis-
tyy, mikäli vähintään 8 henkilöä ilmoittau-
tuu mukaan. Osallistumismaksu 20 
€/kevät. Remonttiryhmän ohjaajan toimii 
Outi Ritvanen. (huom mahdolliset ko-
ronarajoitteet). 

 SENIORIKORTTI +65 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuot-
ta täyttäneille naantalilaisille. Kausikortti 
on voimassa 4.1.–30.6.2021. 

Tasapainoryhmät  
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien 
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapai-
noon tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmiä jär-
jestetään Kesti-Maariassa ja Rymättylän 
koululla viikoilla 2–17, mikäli osallistujia on 
vähintään 8 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset 
osoitteessa liikkuvanaantali.fi tai kaupun-
gin palvelupisteissä.  

• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 

26.1.–27.4. kello 9.00–10.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 

27.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 27.1.–

28.4. kello 11.45–12.30 (ohjaus: 

Liikuntaseura Naantali ry)  

Kuntosali (Maijamäki) 
Toiminta on koronan vuoksi tauolla 
marraskuusta lähtien. Tarkista mahdol-
lisuus kuntosalivuoroihin liikkuvanaan-
tali.fi-sivuilta. Seniorikortin lunastaneille 
ilmoitetaan muutoksista. 

• maanantai klo 11.30–12.30 (läm-

mittelyhuoneeseen voi mennä jo 

klo 11.20) 

• keskiviikko klo 11.30–12.30 (läm-

mittelyhuoneeseen voi mennä jo 

klo 11.20) 

Keilaus (Raision keilahalli) 
Keilaustunti kerran viikossa (kertamaksu 4 
€).  

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 
Ulpukka avoinna 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 

• ke klo 11–21 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
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• la, su klo 11–18 

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

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon 

museon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsy-

lipun hinnasta. Tapahtuman ilmoi-

tuksissa seniorikortin kuva, alen-

nus ovelta ostetuista lipuista. 

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 
1. Uusi seniorikortin käyttäjä: Täytä 
hakemus korttia varten 
 Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 
Naantalin seniorikorttia, hae korttia 
täyttämällä seniorikorttihakemus ver-
kossa osoitteessa naantali.fi/seniorikortti. 
Hakemus voidaan täyttää myös Naantalin 
kaupungin palvelupisteissä. Asiakassuh-
teen ylläpitoa varten hakijasta kerätään 
muutamia perustietoja. 
Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniori-
kortti: Voit maksaa kevät kauden 2021 
verkkokaupassa osoitteessa verkkokaup-
pa.naantali.fi tai perinteisesti palvelupis-
teessä. Asioidessasi palvelupisteessä ota 
kortti mukaasi ja käy maksamassa kevät-
kauden kortti, joko Rymättylä, Velkuan, 
Merimaskun tai kaupungintalon asiointipis-
teessä. 
2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
 Seniorikortti maksetaan ja lunastetaan 
Naantalin kaupungin palveluspisteissä. 
Kevään seniorikortin hinta on 35 € + 
uusille käyttäjille 5 € hankintamaksu.  
Mikäli uusit seniorikortin maksamalla 
uuden kausimaksun verkkokaupassa ei 
erikseen tarvitse käydä palvelupistees-
sä. 
HUOM! Seniorikortin edut ovat käytettä-
vissä kolmen arkipäivän kuluttua maksun 
suorittamisesta. 
3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataami-
nen 
 Seniorikortin uimahalliedut aktivoi-
daan Raision uintikeskus Ulpukan li-
punmyynnissä arkipäivisin, kun olet 
ensin lunastanut korttisi Naantalin 
kaupungin palvelupisteestä. Latauksen 
yhteydessä Ulpukassa tarkistetaan se-

niorikortin haltijan henkilöllisyys, joten 
henkilöllisyystodistus tulee olla muka-
na ensimmäisellä kerralla. 
4. Muut edut 
 Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ul-
pukan uintikerrat. Muiden etujen käyt-
töön riittää, että esität kortin osallis-
tuessasi toimintaan tai ostaessasi lip-
pua. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 

SOVELTAVA LIIKUNTA KEVÄT 2021 

Soveltavan liikunnan tavoitteena on edis-
tää niiden lasten, nuorten ja aikuisten lii-
kuntaa, joilla on vamman, sairauden, toi-
mintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen 
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti 
tarjolla olevaan liikuntaan, ja heidän liikun-
tansa vaatii soveltamista ja erityisosaamis-
ta. Oma henkilökohtainen avustaja saa 
olla mukana maksutta toiminnoissa. Tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista 
sekä lisätietoa soveltavasta liikunnasta 
löydät verkosta: naanta-
li.fi/soveltavaliikunta 
 
Ilmoittautuminen kevään soveltavan lii-
kunnan toimintoihin Naantalin kaupungin 
verkkokaupassa, ellei toisin mainita. 

LAPSET JA NUORET 

Soveltava liikuntakerho 1.-4-
luokkalaisille 
Aika: Keskiviikkoisin 20.1.-5.5.2021 klo 
16-16.45 
Paikka: Kuparivuoren koulu, Kuparivuo-
rentie 2 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu liikkuva-
naantali.fi  
Vastuuohjaaja: Soveltavan liikunnan oh-
jaaja. 
Liikuntakerho on tarkoitettu 1.-4.-
luokkalaisille lapsille, joiden liikunta vam-
man tai sairauden vuoksi vaatii sovelta-
mista tai joilla on vaikeuksia esimerkiksi 
keskittymisen kanssa tai aistiherkkyyksiä, 
jonka vuoksi isommassa ryhmässä harras-
taminen voi tuottaa haasteita. Kerhossa 
pelataan ja kokeillaan monipuolisesti eri 
liikuntamuotoja. Mukana saa tarvittaessa 
olla oma avustaja. Mukaan mahtuu 8 las-
ta. 
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Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehi-
tysvammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään 
klo 15.45.       Paikka: Suopellon koulun 
liikuntasali, Rimpikuja 4 (kulku Suopellon 
koulun takapihalta).               Hinta: 30€ / 
hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteis-
työssä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-

luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun taka-
pihalta). 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuva-
naantali.fi 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteis-
työssä VG-62  
Harrastepalloilussa pelataan erilaisia pal-
lopelejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla 
on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisen 
kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi 
tuottaa haasteita. 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 

lapsille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–
17.4.2021 klo 13.15–14.00 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 
klo 13.15–14.00 (5 krt) Kurssi tarkoi-
tettu ensisijaisesti pyörätuolia käyttä-
ville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, talutta-
jan ja varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko 
oma, hevosiin tottunut avustaja mukana 
tai avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta 
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 
044 9962535. Avustajamaksu 7 
€/ratsastaja/kerta. Maksu suoritetaan pai-
kan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn heiken-
tymisen vuoksi. Vuorovaikutus hevosen 
kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 

psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

AIKUISET 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehi-
tysvammaisille 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään 
klo 15.45. 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, 
Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun taka-
pihalta). 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteis-
työssä VG-62 
 
Kävelyfutis     
Kävelyfutis on jalkapallon muoto, joka so-
veltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja henki-
löille, joilla on sovellutusten tarve esimer-
kiksi liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn 
heikentymisen vuoksi.  
Aika: maanantaisin 14.00-15.00 1.3.-3.5.-
2021  
Paikka: Karvetin tekonurmikenttä,  
Hinta: 20€/ henkilö.  
Vastuuohjaaja: jalkapallovalmentaja Tel-
mo Manninen (VG-62)  
Toiminta toteutetaan, jos ilmoittautuneita 
on vähintään 8. 

Soveltava tasapainoa ja voimaa -

ryhmä 
Aika: tiistaisin 19.1.–27.4.2021 klo 10.00–
10.45 
Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan oh-
jaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
liikuntarajoite, sairauden vuoksi heikenty-
nyt toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. 
Tunnilla harjoitetaan monipuolisesti tasa-
painoa, lihaskuntoa, kehonhallintaa ja 
koordinaatiota. 
 

Soveltava kuntoryhmä nuorille ai-

kuisille ja työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) se-
kä lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15€ / hlö 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan oh-
jaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöil-
le, joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoit-
teen, tapaturmaisen vamman tai sairau-
den vuoksi heikentynyt toimintakyky ja 
haasteita osallistua yleisesti tarjolla oleviin 
liikuntaryhmiin.  

Soveltava vesijumppa mielenter-

veyskuntoutujille   
Aika: keskiviikkoisin ke 20.1.–7.4.2021 klo 
12.30–13.00 
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan oh-
jaaja 

Soveltava vesijumppa päivä- ja 

iltaryhmä 
Aika: 1.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–
7.4.2021 klo 13.00–13.45  
           2.ryhmä keskiviikkoisin 20.1.–
7.4.2021 klo 13.45–14.30 (myös omais-
hoitajille- ja hoidettaville) 
           Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021 
klo 19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan oh-
jaaja, iltaryhmässä Annukka Aarnio 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu henki-
lölle, jolla on neurologinen sairaus, lihas-
sairaus tai tapaturman jälkeinen vamma, 
josta on pysyvä haitta eikä hän pysty osal-
listumaan yleisesti tarjolla oleviin tai yhdis-
tysten järjestämiin vesijumppiin. 
 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssit 

aikuisille  
Aika: 1. kurssi lauantaisin 13.3.–
17.4.2021 klo 14.00–14.45 (5 krt, ei 3.4.) 

2. kurssi lauantaisin 24.4.–29.5.2021 
klo 14.00–14.45 (5 krt). Kurssi tarkoi-
tettu ensisijaisesti pyörätuolia käyttä-
ville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 
24130 Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, talutta-
jan ja varusteet 

Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko 
oma, hevosiin tottunut avustaja mukana 
tai avustajaa voi tiedustella suoraan tallilta 
Tiina Gustafsson tiinachoko@gmail.com, 
044 9962535. Avustajamaksu 7 
€/ratsastaja/kerta. Maksu suoritetaan pai-
kan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 
sairauden, liikuntarajoitteen, vamman, 
elämäntilanteen tai toimintakyvyn heiken-
tymisen vuoksi. Vuorovaikutus hevosen 
kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, 
itsetuntoa ja elämänhallintaa. 
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Aika: tiistaisin 16.2., 23.3. ja 20.4. klo 
16.15–17.00 Kesti-Maariassa (Maarianka-
tu 2) ja lähiympäristössä. Paikka ilmoite-
taan etukäteen. 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuva-
naantali.fi 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan oh-
jaaja 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. 

 
Ajankohtaista tietoa 
nuorisopalveluilta: 
Seuraa somekanaviamme: 
#nuorinaantali 
 

   

 
 
ja kaupungin verkkosivuilla 
www.naantali.fi/nuoriso -sivujamme 
Voit ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijöihin: 
sähköpostilla 
(etunimi.sukunimi@naantali.fi tai nuoriso-
palvelut@naantali.fi), tekstiviestillä ja 
WahtsApilla 
 
Jari Kaulio, nuoriso-ohjaaja 
puh. 044 733 4635  
Kaisa-Lena Rauharinne, nuoriso-ohjaaja 

mailto:tiinachoko@gmail.com
http://www.naantali.fi/nuoriso
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:nuorisopalvelut@naantali.fi
mailto:nuorisopalvelut@naantali.fi
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puh. 050 339 0553 
Reijo Mulari, tilavalvoja 
puh. 044 733 4601 
Riitta Lukkarinen, nuoriso-ohjaaja 
puh. 044 533 4353 
Krista Lampolahti, koulunuorisotyöntekijä 
puh. 040 660 8608  
Veera Päiviö, etsivä nuorisotyöntekijä 
puh. 044 733 4611, etsivat@naantali.fi 
Suvi Valtonen, etsivä nuorisotyöntekijä 
puh. 040 481 4990, etsivat@naantali.fi 
                                                      

JALKAHOITOA 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla 9. ja 10. helmi-
kuuta. Myös kotikäynnit onnistuvat. Soita 
ja varaa aikasi. Paula Lindfors 050 3000 
903 
 

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.  

Koronarajoitukset vaikuttavat myös 
Soihdun toimintaa, joten seuraa kotisivuil-
ta tietoa asiasta. Tammikuussa rajoitukset 
ovat koskeneet erityisesti aikuisten liikun-
taa ja perheliikuntaa. 

 
KEVÄTKAUSI 
LAPSET 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille kou-
lun pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin 
klo 17.00-17.50, koululaisten talvilomalla 
ei kerhoa. 
 

Sählyt 
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly keski-
viikkoisin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa, 
koululaisten talvilomalla ei kerhoa. 
 
3-6-luokkalaisten sähly 
torstaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa, 
koululaisten talvilomalla ei kerhoa. 
 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulu  
3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.15-18.00 
5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 
Liikuntaleikkikoulun ensimmäinen kerta 
tiistaina 12.1. ja viimeinen kerta 
11.5.2021. 
 
Ipanarieha 
Ipanarieha koulun liikuntasalissa lauan-
taisin klo 14.00-15.30.  Ipanariehaan ovat 
tervetulleita alle kouluikäiset lapset huolta-
jan kanssa. Saman perheen kouluikäiset 
lapset saavat tulla muun perheen mukana.  
Ipanariehassa voit pomppia isolla pomp-
pupatjalla, palloilla, leikkiä, roikkua köysis-
sä ja renkaissa ja ennen kaikkea liikkua.  
Ipanarieha 30.1.-10.4., pääsiäislauantai-
na 3.4.2021 Ipanariehaa ei ole 
 
Perhemailis (pingis ja sulkapallo) 
Perhemailis klo 18.00-19.30 7-99-
vuotiaille.  Koko perhe/yksikkö (2-4 henki-
löä) tulee yhdessä  pelailemaan ja tutus-
tumaan muihin perheisiin. Käytössä on 
sekä pingispöytiä että mahdollisuus sulka-
pallon pelaamiseen, pelipaikkoja vaihdel-
laan (pelivälineet löytyy Soihdulta).  Mu-
kaan mahtuu 5-8 perhettä.  
Ohjaajina ovat Tero, Elias ja kumppanit.   
 
AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Lenkkikaverit kokoontuu maanantaisin 
yhteisen liikunnan pariin. Liikumme ulkona 
niin paljon kuin mahdollista, huonon sään 
vallitessa siirrymme sisätilaan. Kokoontu-
minen  pääsääntöisesti klo 18.00.  Jos 
haluat tulla mukaan, laita sähköpostia 
osoitteeseen rymat-
tylan.soihtu@gmail.com 
 
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviik-
ko, lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta 

mailto:etsivat@naantali.fi
mailto:etsivat@naantali.fi
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
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klo 19.00. Tule mukaan iloiseen poruk-
kaan. 
 
Pilates 
Hanna Viljanmaan Pilatesryhmä kokoon-
tuu lauantaisin klo 12.00-13.00. Kokoon-
tumisen alkaminen ja poikkeukset kokoon-
tumisesta löytyy kotisivuilta.  
 
Naisten ja miesten kahvakuulaharjoitte-
lu 
torstaisin klo 19.00-19.55 liikuntasalissa. 
Jokaisen kerran lopuksi toiminnallinen 
venyttelyosuus.  
Kahvakuulan aikataulu löytyy Soihdun 
kotisivuilta, tarkista sieltä alkamispäivä ja 
mahdolliset muut poikkeukset.  
Ohjaajana Hanna Viljanmaa.   
Käy katsomassa Soihdun facebook -
sivuilta kahvakuulan esittelyvideo ja tule 
mukaan erittäin hyvään ja tehokkaaseen 
harjoitteluun. 
 
Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa. 
Tarkista alkamisaika Soihdun kotisivuilta. 
 
Lentopallo 

aikuisille tiistaisin klo 20.00-22.00 liikun-

tasalissa. Takista alkamisaika kotisivuilta 

 

Sähly 

aikuisille maanantaisin klo 20.00 ammik 

liikuntasalissa. Tarkista alkamisaika Soih-

dun kotisivuilta. 
 
 

 
 
 
Avin suositusten mukaan jumalanpalve-
lukset toteutetaan ilman kirkkotilassa ole-
vaa seurakuntaa 10.2 asti. Pyrimme lähet-
tämään Sanajumalanpalvelukset Rymätty-
län Facebook sivuilla sunnuntaisin klo 
10.  Klo 11.00 – 12.00 kirkko on auki niille, 
jotka haluavat ehtoollisen. Ehtoollishartau-
teen voi osallistua 10 henkilöä kerrallaan. 
Lyhyitä ehtoollishartauksia pidetään niin 
monta kuin on tarvetta.    
Kirkollisissa toimituksissa suurin sallittu 
osallistujamäärä on 10 henkilöä.  

Aikuisten kokoava toiminta keskeytetään 
10.2.2021 asti. 
 
Diakoni tavoitettavissa puhelimitse 
0401308384 tai sähköpostil-
la hannele.keskitalo@evl.fi. Kun haluat 
tapaamisen soita tai laita sähköpostia niin 
sovittaan tapaamisaika- (olen joinakin päi-
vinä etätöissä kotona). 

 
Pyydämme, että seuraatte tarkasti seura-
kunnan ilmoituksia, koska koronasta joh-
tuvat ohjeistukset muuttuvat jatkuvasti.  

 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
”Tapahtui 1968” 
Aikalaisnäyttelyä esitellään 
Aahollissa vielä helmikuun ajan. 
Rymättylä-maalaukset 
Aahollin kesänäyttelyä silmällä  
pitäen etsimme edelleen maalauksia, 
jotka on tehnyt Rymättylässä asunut 
tai kesiään viettänyt (edesmennyt) 
taiteilija. Taiteilijaluettelo on komea: 
Rautala, Kaipainen, Kaijala, Mikola, 
Terä, Puro, Kankaanpää, Ekqvist, 
Lehtovaara, Helenius, Heinonen… 
Kerro löytösi. 
Kalevalanpäivä 
Meneillään on myös paikallisten 
runoilijoiden tekstien haku. Jos olet  
löytänyt  omia tai toisten riimejä,  
tuo tai toimita ne luettavaksi  su 28.2. 
klo 14 Aaholliin. 
Pidämme pienimuotoisen matinean 
tekstejä löytäneille runojen merkeissä 
(jos olosuhteet jo sallivat) suomalaisen 
kulttuurin eli Kalevalanpäivänä.   
Tietysti kahvitellen.  
Tiedustelut ja aineistot: Kirjalan 
kirkkotie 1 as 3 Räikkä  044 0436776. 
 
Rymättylän historia 
Rymättylä-Seuran kautta voitte ostaa Ry-
mättylän historia-kirjoja alennettuun hin-
taan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25 eu-
roa. Yhteys sähköpostilla. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran 
tilille Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 
0840 0102 27, voit maksutositteen esittä-
mällä noutaa viirin palvelupisteestä kirjas-

mailto:hannele.keskitalo@evl.fi.%20Kun
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ton aukioloaikana. Viirejä voi ostaa myös 
suoraan Rymättylä-Seuralta ottamalla 
yhteyttä sähköpostilla. Viirejä on kahta 
kokoa 4,5 m ja 3,5 m. Molempien hinta 55 
euroa. 
 
Tule mukaan Rymättylä-Seuran toimin-
taan! 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, 
jonka voit maksaa seuran tilille Rymättylän 
Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. 
Kirjoita osoitteesi viestiriville , myös säh-
köpostiosoite, jos sellainen on. 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 

 
 
 
RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 
YHDISTYS 
 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 
 
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Meri-
maskussa ja Naantalissa. 
 
Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai 
jaksa tehdä ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee 
omakotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi 
mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiin-
teistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain 
ulkotöitä!) 
 
Koronaepidemian aikana tarjoamme 
talkkarin toimesta myös asiointipalve-
lua  
kauppa ym. tarpeisiin. 
 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen pii-
riin. Voit myös kokeilla palvelua ennen 
jäsenyyttä! 
 
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti 
ja matkakulut 0.44€/km 
Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 

 
Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko 
Ojala puh. 045 8715126. 
 
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdis-
tys Pirkka Turkki 050 4542245 
 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
Koskaan ei ole liian aikaista 
tarttua hetkeen 
ja ihmisen käteen 
avata ikkuna 
nuuhkia sumua 
kuunnella tuulta 
antaa auringonläikän hiipiä lattialle. 
Satu Hassi 
 
Hyvää Ystävänpäivää koko saariston  
väelle Röölästä! 
 
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 

 

 

 
 

 

 

mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
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ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  

8.2. klo 16 – 18 Akkain käsityökerho Ka-
tavakodin askarteluhuoneessa. Kerho 
jatkuu siitä parillisten viikkojen maanantai-
sin. Suositellaan maskin käyttöä! 

Sauvakävely maanantaisin klo 10, lähtö 
keskustasta. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KORONARAJOITUKSET VOIVAT VAI-
KUTTAA TILAISUUKSIEN JA HARRAS-
TUSTEN TOTEUTUMISEEN. KANNAT-
TAA TARKISTAA TILANTEET 
KAUPUNGIN NETTISIVUILTA: 
www.naantali.fi 
 

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

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 
Maaliskuun tiedotteen materiaali viimeis-
tään 15.2.2021(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 

 
 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.naantali.fi/
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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