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TOUKOKUU 2021 
 

 
 

KUNTAVAALIT 2021 
 
Ennakkoäänestys 
 

Kuntavaalien ennakkoäänestysaika on 
26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestyspai-
kat ja -ajat ovat Naantalissa seuraa-
vat: 
 
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 
21100 Naantali 
26.–28.5.2021 klo 8.00–18.00
 (klo 8.00–9.00 varattu riskiryh-
mille) 
29.–30.5.2021 klo 10.00–16.00
 (klo 10.00–11.00 varattu riski-
ryhmille) 
31.5.–4.6.2021 klo 8.00–18.00
 (klo 8.00–9.00 varattu riskiryh-
mille) 
5.–6.6.2021 klo 10.00–16.00
 (klo 10.00–11.00 varattu riski-
ryhmille) 
7.–8.6.2021 klo 9.00–20.00
 (klo 19.00–20.00 varattu riski-
ryhmille) 
 
K-Supermarket Ukko-Pekka, Vene-
kuja 5, 21100 Naantali 
26.–28.5.2021 klo 10.00–19.00 
29.5.2021 klo 10.00–16.00 
31.5.–4.6.2021 klo 10.00–19.00 
5.6.2021 klo 10.00–16.00 
7.–8.6.2021 klo 10.00–19.00 
 
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 
21160 Merimasku 
26.5.2021 klo 15.00–19.00 
27.5.2021 klo 9.00–13.00 
28.5.2021 klo 15.00–19.00 
31.5.2021 klo 9.00–13.00 
1.–2.6.2021 klo 15.00–19.00 

3.6.2021 klo 9.00–13.00 
4.6.2021 klo 15.00–19.00 
7.6.2021 klo 9.00–13.00 
8.6.2021 klo 15.00–19.00 
 
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 
21140 Rymättylä 
26.5.2021 klo 15.00–19.00 
27.5.2021 klo 9.00–13.00 
28.5.2021 klo 15.00–19.00 
31.5.2021 klo 9.00–13.00 
1.–2.6.2021 klo 15.00–19.00 
3.6.2021 klo 9.00–13.00 
4.6.2021 klo 15.00–19.00 
7.6.2021 klo 9.00–13.00 
8.6.2021 klo 15.00–19.00 
 
Velkuan palvelupiste, Kummeli, 
Sauniementie 3, 21195 Velkua 
26.–28.5.2021 klo 9.00–15.00 
31.5.–4.6.2021 klo 9.00–15.00 
7.–8.6.2021 klo 9.00–15.00 
 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
äänestäessäsi. 
 
Kotiäänestystä koskevat tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: puh. 044 417 1237 tai 
02 434 5111 tiistaihin 1.6.2021 klo 
16.00 mennessä. 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
VARSINAIS-SUOMEN HAASTEPYÖRÄILY  
“Kaikki pyörät pyörimään”   
Koko Naantali on tänäkin vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta juhan-
nukseen (1.5.–27.6.2021). Haastepyöräilyn 
tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja kun-
toisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, va-
paa-aika, koulu- tai työmatkapyöräi-
ly). Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä Naan-
talin kaupungin yhteispottiin!     
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumi-
seen:   

• Suorituksen voi tehdä polkupyörällä, 
sähköpyörällä, tandempyörällä 
ja kickbikellä  
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• Kirjaukset mobiilikirjauksina ja suoritus 
merkitään kilometreinä   
> Lataa HP –mobiilisovellus sovellus-
kaupasta (Google Play/App Store) 

• Lisäksi haastepyöräilylaatikkokirjaus 
kirjausvihkoihin tai haastepyöräilykort-
tiin (kortin saat asiointipisteestä)   

• kirjaus edellyttää 10 km yhtäjaksoista 
pyöräilyä   

• Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden 
kesken arvotaan liikunta-aiheisia pal-
kintoja.    
  

Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat:   
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli   
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja ja 
palvelupiste   
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 (la-
to), Poikko (Rymättyläntie 
ja Ruokonraumantie risteys), Kurala (Ylttisten-
tien ja Kuralan rantatien risteys), vanha vesilai-
tos (Taipaleentie 11), Kärysniementien ja Kan-
kareentien risteys (lato), Heinäinen (Peltolan-
tien ja Heinäistentien risteys), Salonkylä (Kint-
talanrauman sillanluona), Salonkylän ja Tam-
mihaantien risteys, Airismaa (Maanpäätie ja 
Luotojentien risteys), Aasla (Luotojentie 859) 
ja Kuivainen.   
  
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikunta-
palvelut - liikkuvanaantali.fi   
 

Haastepyöräilyn aloitustapahtumat 
tiistaina 6.5. 
Naantalin keskusta; lähtö klo 17.00 
Naantalin matkailun edestä kohti Hai-
jaista, perillä makkaranpaistomahdolli-
suus omilla eväillä. 
Merimasku; lähtö klo 18.00 koulun 
parkkipaikalta. Kaksi eripituista reitti-
vaihtoehtoa, jotka molemmat myös 
päättyvät koululle. Reiteillä pysähdy-
tään tauolle, omat eväät mukaan. 
Rymättylä; lähtö klo 17.00 koulun 
parkkipaikalta ja suuntana Uutiskuvan 
vuori, omat eväät mukaan 

  
 KERÄÄ KILOMETREJÄ NAANTALIN MAI-
SEMISSA JA KUVAA TUNNELMIA REITIN 
VARRELTA   
Naantali askel askeleelta- kävelykampan-
ja alkaa Unelmien liikuntapäivänä 10.5. ja 
päättyy 15.8. Voit kerätä kilometrejä kävellen 
tai juosten. Liikunta voi olla kuntoliikuntaa tai 
arki- ja hyötyliikuntaa. Kerätyt kilometrit ilmoi-
tetaan palauttamalla tulostettava kortti johon-
kin kaupungin asiointipisteeseen tai sähköi-
sesti Lyytin kautta.   
Ota kuvia tai videoita reittisi varrelta Naantalin 
maisemista. Postaa kuvasi Facebookiin tai 

Instagramiin. Käytä postauksissa hashtageja: 
#kävelykampanja #naantaliaskelaskeleel-
ta. Paras kuva tai video sekä eniten kilometre-
jä keränneet palkitaan. Muutamia palkintoja 
arvotaan myös kaikkien osallistujien kesken.  
Kampanjastarttina järjestetään 10.5. yhteinen 
kävelytapahtuma, mikäli koronarajoitukset sen 
mahdollistavat. Koronatilanteen salliessa kam-
panjan alkupuolella toukokuussa sekä kam-
panjan jälkeen elokuussa, on mahdollisuus 
varata aika maksuttomaan kehonkoostumus-
mittaukseen.   
Kampanjan ja tapahtuman tarkemmat tiedot, 
tulostettava kilometrikortti, ilmoittautumislinkki 
sekä kehonkoostumusmittausten aikataulut ja 
ajanvaraus löytyvät verkkosivuilta, liikkuva-
naantali.fi.  
 
Suuri kuntotestausilta työikäisille    
Ma 3.5. kello 17.00–19.30 Aurinkoareenalla 
Kuparivuoren jäähallilla, Kuparivuorentie 1. 
Maksuton kuntotestausilta, jossa mitataan mm. 
kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja Polar-
kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, ravinnosta 
ja painonhallinnasta. Tapahtuma on maksuton. 
Ilmoittaudu naantali.fi/aikuistenliikunta   
   
Kävely- ja juoksutestit (toukokuussa)   

• UKK-kävelytestit keskiviikkona to 20.5. 
klo 16.00–17.00 Kuparivuoren urheiluken-
tällä. Testissä kävellään kahden kilometrin 
matka.    

• Cooperin testijuoksu (12 min) keski-
viikkona Kuparivuoren kentällä, lähdöt klo 
16.00 ja 17.00.   

Tervetuloa testaamaan kevätkuntosi sekä 
saamaan liikuntavinkkejä. Maksuton. Ilmoit-
taudu naantali.fi/aikuistenliikunta   
   
Ulkokuntolaiteopastukset   

• Matkailijan puisto ke 5.5. kello 10.30-
11.30   

• Rymättylä Maskulaisten ran-
ta ma 10.5. kello 12-13   

• Kirkkopuisto ti 25.5. kello 13-14   
Maksuton. Ilmoittaudu naanta-
li.fi/aikuistenliikunta   
 
Sup-lautailukurssit aikuisille (kesäkuu)   
Sup-lautailun alkeiskurssi naantalilaisille Nun-
nalahdessa. Ti 1.6. 16-17.15 ja 17.15-18.30. 
Max 8 hlö/kurssi. Vaatimuksena osallistumisel-
le on uimataito. Hinta 15 € (sisältää opastuk-
sen, välineet ja vakuutuksen). Sääva-
raus. Ilmoittaudu sup-lautakursseille verkko-
kauppa.naantali.fi   
 
Vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut järjes-
tää virkistystä ja kuntoa liikunnasta 
Ikäihmisten kävelytesti 
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maanantaina 24.5.2021 klo 10.00-11.30 Kupa-
rivuoren urheilukentällä. 
Yhteinen alkuverryttely klo 10.00, jonka jäl-
keen 6 minuutin kävelytesti pienissä ryhmissä. 
Tulethan kävelytestiin vain täysin terveenä. 
 
Kepein askelin kesään 
maanantaina 7.6.2021 klo 13.30 Kirkkopuis-
tossa. Ohjelmassa sekä yhteistä että ohjattua 
omatoimista liikuntaa ja mahdollisuus osallis-
tua puristusvoimatestiin. 
 
Unelmien liikuntapäivä 
Ikäihmisten unelmien liikuntapäivää vietetään 
Kuparivuoren urheilukentällä maanantaina 
23.8.2021 klo 13.00-15.30. Ohjelmassa on 
monenlaista liikunnallista tekemistä. 
 
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa tapahtumien 
järjestämiseen, joten ajantasainen ja tarkempi 
tieto löytyy www.liikkuvanantali.fi -sivulta 
 
Kouluikäisten kesälomatoiminta 2021  
 
Kaikkiin toimintoihin tulee ilmoittau-
tua. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkosi-
vuilla osoitteessa naantali.fi/kesa2021  
 
KESÄKUU  
 
Kesätaiteilua alakoululaisille    
Taidepajassa soitamme, piirrämme, maa-
laamme, laulamme, teemme teatteriharjoitteita 
sekä tanssimme. Valmistamme myös pienen 
esityksen ja ennen kaikkea nautimme moni-
puolisesti taiteen maailmasta. Sään salliessa 
puuhaamme paljon ulkona.  Ohjaajina toimivat 
eri taiteenalojen ammattilaiset. Hinta: 30 € 
sisältää taidemateriaalit.  Otathan omat eväät 
mukaan!  

• Kurssi Naantalin opistolla: 7.-9.6. klo 
10-13.30.  

• Kurssi Merimaskun koululla 9.-
11.6. klo 10-13.30. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  

 
Taimon kesäkerho 1.-2.luokkalaisille  
Kesäkoululaiskerho on tarkoitettu naantalilaisil-
le tänä lukuvuotena 1.- 2. luokalla oleville 
vuonna 2012-2013 syntyneille lapsille.  Kerho-
paikkana toimii Taimon koulu ja sen lähiympä-
ristö. Leirihinta on 40 € ja siihen sisältyy oh-
jaus, lounas sekä vakuutus.  

• kesäkerho 7-11.6  

• kesäkerho 14-18.6   

• kesäkerho 21-24.6  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
 

Salorannan päiväleirit  
Salorannan leireillä naantalilaisille lapsille ja 
nuorille tarjotaan rentoa ja hauskaa yhdessä 
olemista Saaristoluonnossa. Leiriläisille järjes-
tetään monenlaista leikkimielistä ja liikunnallis-
ta toimintaa. Uidaan aina kun on mahdollista. 
Osallistujille tarjotaan lounas sekä välipala.   

• 7.-10.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2010–2011 syntyneille.   

• 14.-17.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2007–2009 syntyneille.  

•  21.-23.6.2021 Salorannan päiväleiri 
2012–2013 syntyneille  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  
 

Skeittikoulu kesäkuussa   
Kesäkuun tiistaisin skeittikoulun Kuparivuoren 
skeittirampeilla. Ensimmäinen kerta on 8.6 klo 
15–17. Koulu jatkuu kesäkuun ajan neljänä 
tiistaina (8.6, 15.6, 22.6, ja 29.6) Ohjelmassa 
mm. opastusta ja vinkkejä skeittailun saloihin. 
Koulussa ei ole ikärajaa ja se on maksuton. 
Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  

 
Showtanssikurssi koululaisille Maijamäen 
Tatamisalissa    

Showtanssia vasta-alkajasta enemmänkin 
harrastaneelle maanantaina 7.6. klo 10-
15. Sään salliessa myös ulkona. Omat 
eväät mukaan. Ohjaajana Hilla Johans-
son. Hinta naantalilaisille 10 €. Max 15 
osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Tanssikurssi Rymättylän koululla    

Tanssikurssi 3.-6.-luokkalaisille koulun sa-
lissa 8.-9.6 klo 10-13. Päivien aikana tu-
tustutaan nykytanssin alkeisiin, heittäydy-
tään luovan tanssin maailmaan ja tutustu-
taan yhdessä koreografian tekemiseen. 
Omat eväät mukaan. Ohjaajana Emma 
Heinonen. Hinta naantalilaisille 20 €.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Parkour -päivä Maijamäen koulun pihalla   

Parkour oppeja ja tekniikoita aloittelijoille 
sekä jo harrastaneille ke 9.6. klo 10-13. 
Ohjaajina Turun Parkour Akatemian ohjaa-
jat. Hinta naantalilaisille 10 €. Omat eväät 
mukaan.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
 
 

http://www.liikkuvanantali.f/
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Eläinteatterikurssi Haijaisissa   
Eläinteatteri Elmerin kurssi 3.-6.-
luokkalaisille 10.-11.6 klo 10-13. Kurssilla 
tutustutaan eläinteatterin perusteisiin. Mi-
ten koira kohdataan ja miten sen kanssa 
toimitaan sekä tehdään teatteriharjoitteita. 
Omat eväät mukaan. Hinta naantalilaisille 
20 €. Max 10 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

 
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikunta-
hallissa  

Sählyä, jalkapalloa ja korista omilla kentillä 
ja ikäryhmittäin ma-to 7.-10.6. sekä 14.-
17.6. klo 9–12 liikuntahalli (Venevalka-
mantie 2). Toiminnalla ei ohjausta.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Ulkomatsit Maijamäen lähiliikuntapaikalla  

Kerätään porkka, tehdään joukkueet ja 
pistetään pelit pystyyn Maijamäessä (Ve-
nevalkamantie 2). Lajeina ulkosäbä, -futis, 
pingis ja koris. Ti-to 8.-9.6. klo 14-
15.30 Paikan päältä saa lainavälineitä. 
Ohjaaja paikalla. Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sporttiaamut Maijamäen koulun lähiliikun-
tapaikalla  

Sporttiaamuissa ohjattua maksutonta lii-
kuntatoimintaa koululaisille to-pe 10-
11.6. klo 10-12 lähiliikuntapaikalla (Vene-
valkamantie 2). Kokoontuminen Maijamä-
en koulun lähiliikuntapaikalla.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Ulkoleikit ja –pelit Karvetissa  

Ulkoleikkejä ja -pelejä ohjatusti kouluikäi-
sille Karvetin lähiliikuntapaikalla  
(Teräskatu 2) ma 14.6. ja to 17.6. klo 12-
14.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sirkuspäivä Maijamäen tatamisalissa   

Tule harjoittelemaan akrobatiaa, tasapai-
noilua yksipyöräisellä ja rola bolalla, jong-
leerausta huiveilla ja palloilla sekä temp-
puja diaboloilla 3.-6.-luokkalaisille tarkoite-
tussa sirkuspäivässä ma 15.6 klo 10-13. 
Ohjaajana Tuuli Hokkanen. Hinta naantali-
laisille 10 €. Max 10 osallistujaa. Omat 
eväät mukaan.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  

Tenniskurssi aloittelijoille Kirkkopuiston 
tenniskentillä (Abbedissankatu 2)   

Kouluikäisille suunnatulla kurssilla harjoi-
tellaan tenniksen alkeita leikkien ja pelien 
avulla. Ma-ke 14.-16.6. Ryhmä 1 kello 10–
11.30 ja ryhmä 2 kello 11.30–13.  Kurssilla 
mahdollisuus lainata maila. Hinta naantali-
laisille 20 €. Max 12 osallistujaa/ryhmä.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  
Sporttikärry   

Sporttikärry tuo paikalle liikuntavälineitä, 
pelejä ja -leikkejä sekä rannoille lisäksi 
SUP-lautoja. Ohjattua toimintaa kouluikäi-
sille. Säävaraus.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021  

  

• Ma 14.6. Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  

• Ma 14.6. Merimaskun Apajan ranta 
(Apajantie 63) klo 13.30-15.30   

• Ti 15.6. Rymättylän lähiliikuntapaikka 
(Piimätie 1) klo 10-12  

• TI 15.6. Velkua Teersalon ranta (Sau-
niementie) klo 14-15.30   

• Ma 21.6. Kalevanniemen ranta (Vene-
valkamantie 5) klo 10-12. Tapahtumassa 
myös soveltavan liikunnan toimintaa.  

• Ma 21.6. Velkua Teersalon ranta 
(Sauniementie) klo 13.30-15.30.   

• Ti 22.6. Karvetin lähiliikuntapaikka 
(Teräskatu 2) klo 10.00-12.00  

• Ti 22.6. Taimon ranta klo 14-16  

• Ke 23.6. Merimaskun Apajan ranta 
(Apajantie 63) klo 10-12. Tapahtumassa 
myös soveltavan liikunnan toimintaa.   

• Ke 23.6. Maskulaisten ranta Rymättylä 
(Munkinpolku 5) klo 13.30-15.30 
 

Kivi ja mutakerho kouluikäisille   
Kivi ja mutakerho vie sinut geologian mukana 
tutkimaan kiviä ja maaperää geologian tutkijan 
ja tietokirjailija Saija Saarnin ohjauksessa to-
pe 17-18.6. klo 10-13. Tukikohtana toimii 
Naantalin museo (Mannerheiminkatu 2). Hinta 
naantalilaisille 20 €. Max 12 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 
Alakouluikäisten teatterileiri Rymätty-
län Aahollissa  
Teatteri-ilmaisua, leikkejä, ulkoilua, uintia ja 
ilonpitoa ma-ke 21.-23.6. klo 10-
15 Aahollissa (Kirjalan kirkkotie 2) . Toiminta 
tapahtuu pääasiassa ulkona. Hinta naantalilai-
sille 30 € sis. toiminnan, lounaan ja vakuutuk-
sen. Kerhoa ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Teija Söderholm. Max. 16 osallistujaa.  
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Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
  
Liikunnallinen päiväleiri Maijamäen lähilii-
kuntapaikalla ja keskustan alueella kou-
luikäisille   
Ma-ke 28.-30.6. päivätoimintaa alakouluikäisil-
le (2013 ja ennen syntyneille) klo 9-14. Päivä-
leiri alkaa Maijamäestä (Venevalkamantie 2) ja 
paluu Maijamäkeen klo 14. Leiriohjeilmassa 
mm. rantapäivä, luontoliikuntaa ja pelejä sekä 
leikkejä. Hinta naantalilaisille 25 € sis. ohjauk-
sen, lämpimän ruuan ja vakuutuksen.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 
Tenniskurssi aloittelijoille Rymättylän lähi-
liikuntapaikan tenniskentällä  
(Piimätie 1)   
Kouluikäisille suunnatulla kurssilla harjoitellaan 
tenniksen alkeita leikkien ja pelien avulla. Ma-
ke 28.-30.6. Ryhmä 1 kello 13-14 ja ryhmä 2 
kello 14-15.  Kurssilla mahdollisuus lainata 
maila. Hinta naantalilaisille 20 €. Max  
6 osallistujaa/ryhmä.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
  
Paintball-retki Piikkiöön  
Tiistaina 29.6.2021. Paintball-retki Huviluvan 
ulkopeliareenalle Piikkiöön tiistaina. Retki on 
tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille ja sitä van-
hemmille. Retki toteutuu osallistujia ollessa 
vähintään 10 hlöä. Retken hinta 20 €, sis. peli-
varusteet (maski, maastopuku, hanskat, ase ja 
500 värikuulaa), yhteiskuljetuksen ja vakuu-
tuksen.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 
Breakdance -kurssi Maijamäen tatamisalis-
sa    
Iloista tanssia, mm. hiphop ja breakdance. Ti-
to 29.6.-1.7. kello 10–13.  Tanssikurssi sopii 
vasta-alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. 
Ohjaajana Karoliina Hievanen. Hinta naantali-
laisille 25 €. Max 20 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 

Rantapäivät Nunnalahden uimarannalla 

Rantapäivät pidetään kesäkuussa maanantai-
sin ja keskiviikkoisin klo 15–20 Nunnalahden 
uimarannalla. Rannalla on mahdollisuus ko-
keilla sup-lautailua, pelata rantapelejä ja osal-
listua leikkimielisiin kilpailuihin. Rantapäiville 
osallistuminen on maksutonta. Sääva-
raus. Rantapäivien päivät: ma 7.6, ke 9.6, ma 

14.6, ke 16.6, ma 21.6, ke 23.6, ma 28.6, ke 
30.6.  

HEINÄKUU  
 
Kepparileiri Haijaisissa  
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa toteutettava yön 
yli kepparileiri yli 11-vuotiaille to-ma 1.-
5.7. Hinta naantalilaisille 100 € ja ulkopaikka-
kuntaisille 140 €. Hinta sis. ohjaukset, ruokailut 
ja vakuutukset.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 
Uimaleiri Villan tilalla   
Hyvän uimataidon omaaville yli 10-vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 12-
14.30. Vesi- ja rantapelejä, uintia ja edisty-
neemmän uimarin tekniikkaopetusta.  Hinta 
ilman kuljetusta 40 € (sis. välipalan, uintia, 
tekniikkaopetusta ja vakuutuksen sekä sau-
nassa lämmittelymahdollisuus). Hinta 60 € 
kuljetuksella (Rymättylän keskusta, Merimas-
kun koulu, Velkuan Teersalo, Naantali Aurin-
kotien keskustan päätepysäkki). Kuljetus jär-
jestetään, mikäli reitillä väh.3 osallistujaa.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021   
 

Uimaleiri ja uimaopetusta Villan tilalla   
Heikon uimataidon omaaville 9-15 vuotiaille 
naantalilaisille ma 5.- to 8.7. päivittäin klo 15-
16. Uimaopetusta, uimataitoa kehittäviä pelejä 
ja leikkejä sekä saunassa lämmittelymahdolli-
suus. Hinta ilman kuljetusta 40 € (sis. uintia, 
opetusta, saunomista ja vakuutuksen). Hinta 
60 € (kuljetuksella Rymättylän keskusta, Me-
rimaskun koulu, Velkuan Teersalo, Naantali 
Aurinkotien keskustan päätepysäkki). Kuljetus 
järjestetään, mikäli reitillä väh.3 osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
 
ELOKUU  
 
Keppari päiväleiri   
Yhteistyössä LiiNa:n kanssa toteutetta-
va kepparileiri 7-10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-
16 Haijaisissa. Leirille voi osallistua myös eri-
tyislapset, joilla on sovellutusten tarve. Oma 
henkilökohtainen avustaja saa olla maksutta 
mukana, jos on tarvetta. Hinta naantalilaisille 
40 € ja ulkopaikkakuntalaisille 60 €.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
  
Melontaretki kylpylän rannasta Kailoon   
Lähde mukaan tiistaina 3.8. mukavalle kanoot-
tireissulle grillaamaan makkaraa. Mukana 
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kokenut melontaopas, joka huolehtii melonta-
opastuksesta ja turvallisuudesta.  
Hinta 30 €. Paikkoja rajoitetusti. Osallistujilla 
on oltava uimataito ja vuoden 2009 jälkeen 
syntyneet retkelle vain täysi-ikäisen seurassa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
  
Frisbeegolf-opetusta ja turnauspäivä Suo-
pellon frisbeegolf -radalla    
Tule oppimaan frisbeegolfia ja saamaan lisä-
vinkkejä pelitekniikkaasi Frisbeegolfliiton kou-
luttajien kanssa! Tapahtumat ovat ikärajatto-
mia ja maksuttomia. Keskenään samansisäl-
töiset opetuspäivät ovat:   

• Ke 4.8. klo 16.00–18.00  

• To 5.8. klo 16.00–18.00  
Frisbeegolf-turnaukseen voi osallistua, vaikka 
ei osallistuisikaan opetuspäivään. Turnaus 
pelataan:   

• pe 6.8. klo 13.00–17.00 välisenä aika-
na.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan ope-
tuspäivään ja/tai turnaukseen osoit-
teessa: naantali.fi/kesa2021   
 

Manga-sarjakuvakurssi  
Mangakurssi 10-15-vuotiaille to-pe 5.-
6.8. Maijamäen koulun kuvaamataidon luo-
kassa klo 10-12. Tule tutustumaan mangan 
maailmaan. Ohjaajajna Essi Tamminen Turun 
Sarjakuvakerhosta. Hinta 20 €, sisältää oh-
jauksen ja materiaalit.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021   
 
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen toteutet-
tava liikunnallinen päiväleiri ma-ti 9.-10.8. klo 
9-16 kouluikäisille. Toimintaa on Maijamäen 
liikuntahallilla, Lammasluodossa sekä Kupari-
vuorella. Hinta 40 € sis. ohjauksen, ruokailut ja 
vakuutuksen. Leirille voi osallistua voi myös 
lapset, joilla on erityistarpeita esim. vamman, 
sairauden tai aistiherkkyyden vuoksi. Max 30 
osallistujaa.  
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoittees-
sa: naantali.fi/kesa2021  
 
ALKEISUIMAKOULUT 5 vuotta täyttäneille  
Alkeisuimakoulut järjestetään 5 vuotta täyttä-
neille naantalilaisille merenrannalla kesä-
heinäkuun taitteeseen. Osallistujan tulee olla 5 
vuotta täyttänyt ensikertaa uimakouluun osal-
listuva naantalilainen. Uimakouluja järjeste-
tään Nunnalahden ja Maskulaisten uimaran-
noilla sekä Villan tilan uimapaikalla. Hinta 25 €. 
Ilmoittautuminen kaupungin uimakouluihin 
alkaa ti 1.6. kello 18.00 liikkuvanaantali.fi  

• Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7. (9 
krt) klo 13-13.30. (sis. opetus, vakuutus ja 
suihkumahdollisuus)  

• Nunnalahti 21.-14.6. ja 28.6.- 2.7. (9 
krt) klo 13.45-14.15 (sis. opetus, vakuutus 
ja suihkumahdollisuus)  

• Maskulaisten ranta 21.-14.6. ja 28.6.- 
2.7. (9 krt) klo 15.15-15.45 (sis. opetus, 
vakuutus ja suihkumahdollisuus)  

• Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 16.30-
17 (sis. opetuksen, vakuutuksen ja sau-
nassa lämmittelyä)  

• Villan tila 5.-9.7. (5 krt) klo 17.15-
17.45 (sis. opetuksen, vakuutuksen ja 
saunassa lämmittelyä)  

• Merimaskun uimakoulun Apajalla jär-
jestää Merimaskun MLL aikavälillä 28.6-
9.7. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Fa-
cebookissa MLL Merimaskun yhdistys -
sivuilla.  

  
SOVELTAVA LIIKUNTA KESÄ 2021  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
niiden lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaa, 
joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan lii-
kuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii sovelta-
mista ja erityisosaamista. Oma henkilökohtai-
nen avustaja saa olla mukana maksutta toi-
minnoissa. Tietoa avustajatoiminnasta ja saat-
tajakortista sekä lisätietoa soveltavasta liikun-
nasta löydät verkos-
ta: naantali.fi/soveltavaliikunta  
Ilmoittautuminen kesän soveltavan liikunnan 
toimintoihin Naantalin kaupungin verkkokau-
passa, ellei toisin mainita.  
 
Lapset ja nuoret  
 
Soveltavan liikunnan lajikokeilutunnit  
Lajikokeilutunneilla tutustutaan erilaisiin liikun-
tamuotoihin ja lajeihin. Lajikokeilutunnit ovat 
kaikkina päivinä erilaiset, ohjauksesta vastaa-
vat soveltavan liikunnan ohjaaja sekä liikunta-
seurojen ohjaajat. Sopii lapsille ja nuorille, 
joilla on erityistarpeita esim. vamman, sairau-
den tai aistiherkkyyden vuoksi. Toiminta on 
maksutonta, mutta jokaiseen päivään tulee 
ilmoittautua erikseen. Mukaan mahtuu 8 lasta/ 
päivä.  Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  

• Tiistai 8.6. klo 12-13 Pesäpallo, Meri-
maskun koulun kenttä (Merimaskun Ah-
to)   

• Torstai 10.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja 
pelejä, Kirkkopuisto  

• Tiistai 15.6. klo 12-13 Jalkapallo, Kar-
vetin tekonurmikenttä (VG-62)  

• Torstai 17.6. klo 12-14.30 Purjehdus, 
Lammasluoto (NPS, säävaraus)  
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• Tiistai 22.6. klo 12-13 Ulkoleikkejä ja 
pelejä, Merimaskun koulun kenttä  

• Tiistai 29.6. klo 12-
13 Taekwondo, Kesti-Maaria (NVO) 
 

Soveltava ratsastus, alkeiskurssi  
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on eri-
tyisohjauksen tai sovellutusten tarve sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilan-
teen tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin 
fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tun-
netaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa.  
Kurssi järjestetään lauantaisin 29.5.-.19.6. klo 
13.15-14.00 sekä viikolla 25 torstaina 24.6. klo 
18.00-18.45 (yht. 5 krt) Metsälehdon tilalla (os. 
Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämäki) 
Hinta: 100€/ henkilö sisältäen ohjauksen, talut-
tajan ja varusteet.  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 / ker-
ta. Maksu suoritetaan paikan päällä avustajal-
le.   
Kepparileiri  
Haijaisten toimintakeskuksessa. Päiväleiri 7-
10-vuotiaille ti-ke 3.-4.8. klo 9-16. Leirit sisältä-
vät ratsastustunteja, tutustumista keppihevos-
ten maailmaan, leikkejä ja askartelua yhdes-
sä. Leiri sopii myös lapsille, joilla on erityistar-
peita esim. vamman, sairauden tai aistiherk-
kyyden vuoksi.  Hinta 40€/henkilö.  
 
Sporttikärry  
Rantapelejä ja leikkejä, sporttikärry paikalla. 
Ohjattua toimintaa kouluikäisille. Toiminta sopii 
myös lapsille, joilla on erityistarpeita esim. 
vamman, sairauden tai aistiherkkyyden vuoksi. 
Jokaiseen päivään tulee ilmoittautua erikseen. 
Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  

• Ma 21.6. Kalevanniemen ranta klo 
10.00-12.00   

• Ke 23.6. Merimaskun Apaja klo 10.00-
12.00    

  
Kouluikäisten Harrasteseikkailuleiri     
Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja kau-
pungin liikuntapalveluiden kanssa toteutettava 
seikkailuntäyteinen päiväleiri ma-ti 9.-10.8. klo 
9-16. Leirille voivat osallistua voi myös lapset, 
joilla on erityistarpeita esim. vamman, sairau-
den tai aistiherkkyyden vuoksi. Hinta 40€/ 
henkilö.  
 
Kehitysvammaisten soveltava palloilu  
Maanantaisin 10.5.- 21.6. klo 15.30-16.45 
Karvetin kentällä. Ryhmä on tarkoitettu eri-
ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen avus-
tajan kanssa selviäville henkilöille. Hinta 15 

€/henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).  
  
Aikuiset  
 
Kävelyfutis   
Maanantaisin 10.5.-21.6. klo 14-15 Karvetin 
kentällä. Kävelyfutis on jalkapallon muoto, joka 
soveltuu erityisen hyvin ikäihmisille ja henkilöil-
le, joilla on sovellutusten tarve esimerkiksi 
liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn heikentymi-
sen vuoksi. Kävelyfutiksessa juoksu ja kontak-
tit ovat kiellettyjä. Hinta 15€/ henkilö. Vas-
tuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).   
 
Kehitysvammaisten soveltava palloilu   
Maanantaisin 10.5.- 21.6. klo 15.30-16.45 
Karvetin kentällä. Ryhmä on tarkoitettu eri-
ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen avus-
tajan kanssa selviäville henkilöille. Hinta 15 
€/henkilö. Vastuuohjaajana Telmo Manninen 
(VG-62).   
 
Seniorifutis   
Tiistaisin 11.5.-31.8. klo 15-16 Karvetin kentäl-
lä. Seniorifutis koostuu jalkapallon erilaisista 
lajiharjoitteista ja pelaamisesta. Seniorifutis on 
tarkoitettu ikäihmisille sekä myös nuoremmille 
aikuisille, joilla on pieniä toimintakykyä heiken-
täviä haasteita, mutta ei varsinaisesti liikuntaa 
rajoittavia tekijöitä. Osallistua voi omien taito-
jen ja kykyjen mukaisesti, aiempaa kosketusta 
jalkapalloon ei tarvitse olla. Hinta 30€/henkilö. 
Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).  
 
Puistoliikuntaa   
Keskiviikkoisin 12.5.-30.6. klo 13-
14 Kirkkopuistossa ja sen läheisyydessä. Ma-
talan kynnyksen kuntoiluryhmä. Ryhmä sopii 
henkilöille, joilla on elämäntilanteen, liikuntara-
joitteen, tapaturmaisen vamman tai sairauden 
vuoksi heikentynyt toimintakyky ja haasteita 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryh-
miin. Hinta 15 €/ henkilö.   
 
Vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut järjes-
tää virkistystä ja kuntoa liikunnasta 
Ikäihmisten kävelytesti 

maanantaina 24.5.2021 klo 10.00-11.30 Kupa-

rivuoren urheilukentällä. 

Yhteinen alkuverryttely klo 10.00, jonka jäl-

keen 6 minuutin kävelytesti pienissä ryhmissä. 

Tulethan kävelytestiin vain täysin terveenä. 

 

Kepein askelin kesään 

maanantaina 7.6.2021 klo 13.30 Kirkkopuis-

tossa. Ohjelmassa sekä yhteistä että ohjattua 

omatoimista liikuntaa ja mahdollisuus osallis-

tua puristusvoimatestiin. 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Unelmien liikuntapäivä 

Ikäihmisten unelmien liikuntapäivää vietetään 

Kuparivuoren urheilukentällä maanantaina 

23.8.2021 klo 13.00-15.30. Ohjelmassa on 

monenlaista liikunnallista tekemistä. 

 

Koronarajoitukset voivat vaikuttaa tapahtumien 

järjestämiseen, joten ajantasainen ja tarkempi 

tieto löytyy www.liikkuvanantali.fi -sivulta 

 

Soveltavan liikunnan tapahtumat   
 
Soveltavan ratsastuksen leiripäivä  
Lauantaina 19.6. klo 10-15 Metsälehdon tilalla 
(os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämä-
ki). Leiripäivä on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilan-
teen tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi 
sekä heidän avustajilleen tai perheenjäsenil-
leen. Leiripäivän ohjelmassa on mm. hevosten 
hoitoa ja maastakäsittelyä, ratsastusta sekä 
kärryajelua. Halutessa voi myös maalata he-
vosenkengän muistoksi leiripäivästä. Päivän 
aikana on taukoja, jolloin voi syödä omia eväi-
tä.  
Leirille mahtuu 8 varsinaista osallistujaa, joille 
varataan hevonen, taluttaja, mahdollisuus 
ratsastukseen sekä kärryajeluun. Hevostilalle 
voi osallistujan kanssa tulla myös muu henkilö 
viettämään yhteistä aikaa ja leiripäivää osallis-
tumatta varsinaiseen ratsastustoimintaan. 
Leiripäivän hinta on 35€/ osallistuja (osallistu-
minen osallistujan mukana ilman hevosvaraus-
ta maksuton).  Lisätietoa leiripäivästä voi tie-
dustella suoraan tallilta Tiina Gustafs-
son tiinachoko@gmail.com, 044 9962535 tai 
soveltavan liikunnan ohjaajalta.  
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Tiistaina 18.5. ja ti 15.6. klo 15.30-
16.30 Kirkkopuistossa (säävaraus). Treffeillä 
kokeillaan yhdessä erilaisia sovellettuja liikun-
tamahdollisuuksia. Sopii myös omaishoidetta-
ville ja -hoitajille. Toiminta on maksutonta, 
mutta siihen on ilmoittauduttava etukäteen. 
Ilmoittaudu liikkuvanaantali.fi.  
 

Etsivä nuorisotyö Naantalissa 

Naantalin etsivä nuorisotyö palvelee 15-29 

vuotiaita naantalilaisia nuoria, jotka tarvitsevat 

apua ja tukea eri elämän vaiheissa. Nuori saa 

rinnalleen luotettavan aikuisen, joka kunnioit-

taa nuorta sellaisena kuin hän on, toimii hänen 

kanssaan vastavuoroisesti ja yhdenvertaisesti 

sekä työskentelee tavoitteellisesti nuoren 

kanssa siellä, minne nuoren on helppo tulla, 

silloin kun nuori sitä tarvitsee. Etsivä nuoriso-

työ on nuoren puolella. 

Etsivä nuorisotyö 

• Nuori saa tukea oman elämänsä haas-

teiden ratkaisemiseen ja tarvitsemien-

sa palveluiden löytämiseen ja niihin 

kiinnittymiseen 

• Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta 

sekä vastikkeetonta.  

• Työ perustuu aina nuoren tarpeeseen, 

joten yhteistyölle ei ennalta aseteta 

määräaikaa, tapaamiskertojen määrää 

eikä ehtoja.  

• Palvelu liikkuu nuoren mukana eikä 

ole sidottu tiettyyn paikkaan. 

Vanhempana voit olla meihin yhteydessä 

esimerkiksi, jos nuoresi opinnot ovat keskeyty-

neet, hän hakee työpaikkaa tai tarvitsee oh-

jausta ja tukea itsenäistymiseen. Huomioithan, 

että nuoren osallistuminen palveluun perustuu 

vapaaehtoisuuteen.  

Nuori: Etkö keksi mitä seuraavaksi tekisit? 

Onko raha-asioissa tai muissa arjen asioissa 

pulmia? Haluaisitko jutella luottamuksellisesti 

mieltäsi painavista asioista? Mietitkö mikä on 

sun juttu? 

Etsivät nuorisotyöntekijät tavoitat nume-

roista 040 481 4990 / 044 733 4611 

etsivat@naantali.fi Instagram etsi-

vat_naantali   

 
  
                                             

KUTSULIIKENNE SAARISTOSSA 

Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän 
alueella sisäisen liikenteen auton voi tilata 

http://www.liikkuvanantali.f/
mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:etsivat@naantali.fi
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aikatauluihin merkittynä aikana kutsun perus-
teella kohteeseen, jonne sen normaali reitti ei 
yllä, tarvittaessa vaikka kotiportille, jos se on 
kutsuajan puitteissa liikenteellisesti mahdollis-
ta. 

Kutsuliikennettä ajetaan koulupäivisin pääasi-
allisesti keskellä päivää. 

Velkuan, Livonsaaren ja Merimaskun alueilla 
ei ole erillisiä asiointiliikenneaikoja, vaan kut-
sun voi tehdä tiettyihin aikataulun mukaisiin 
vuoroihin. 

Sekä palvelu- että kutsuliikenteen aikataulut 
löytyvät Fölin sivulta. 

Rymättylän kutsuliikenne 

Koko Rymättylän alueen kutsuliikenne ajetaan 
aikataulun mukaisina aikoina linjalla N11.  

Haapalanranta - Naantali 

Arkisin koulupäivinä on voimassa aikataulu 
N10, arkisin koulujen lomapäivinä N13. 

 

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. Jäsenmaksu 
laskutetaan kerran vuodessa. Kaikkeen toimin-
taa osallistuminen edellyttää jäsenmaksun 
maksamista. 

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 kotisivuilta tietoa asias-
ta. Tammikuussa rajoitukset ovat koskeneet 
erityisesti aikuisten liikuntaa ja perheliikuntaa. 

Toiminnat ovat pääsääntöisesti maksullisia, 
tarkista voimassa olevat maksut 
www.soihtu.sporttisaitti.com 

KEVÄT- ja KESÄKAUSI 
LAPSET 

Kesäfutis 
Odotettu ja kaivattu kesäfutis alkaa jälleen 
urheilukentällä. Kokoontumispäivä on tiistai: 

● klo 17.00-17.45 vuosina 2014-2017 

syntyneet tytöt ja pojat 

● klo 18.00-19.00 vuosina 2008-2013 

syntyneet tytöt ja pojat 

 
Kesäfutiksen kausi on 18.5.-22.6. ja 10.8.-
31.8.2021. Kesäfutiksen osallistumismaksu 
25€/lapsi. 
Ilmoittautuminen kotisivujen kautta.  
 
Maastojuoksut 
Maastojuoksut Rymättylän koulun läheltä läh-
tevältä pururadalla juostaan neljän juoksun 
sarjana. Jokaisesta juoksusta saa tietyn mää-
rän pisteitä, jotka lasketaan yhteen ja sijoitus 
määräytyy pisteiden mukaan. Jotta maastosar-
jajuoksuista saa palkinnon, tulee osallistua 
vähintään kolmeen juoksuun.  
Palkinnot jaetaan torstaina 3.6., jolloin kisa-
taan Soihdun maastomestaruuksista. 
Maastosarjajuoksut järjestetään: to 6.5., ma 
10.5., to 20.5., to 27.5. 
Kaikki juoksut (niin sarjajuoksut kuin maasto-
mestaruuksista) alkavat klo 18.00 ja ilmoittau-
tuminen alkaa klo 17.30 koulun pihalla. 
 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun 
pihalla jatkuu pitkän tauon jälkeen jälleen kes-
kiviikkoisin klo 17.00-17.50. 
 
AIKUISET 
Kimppavesihölkät 
Kimppavesihölkät Nuikonlahdella torstaisin 
klo 18.00.  Ensimmäinen kerta to 3.6. klo 
18.00. Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan 
tehokasta vesihölkkää. Jos sinulla ei ole omaa 
vesivyötä, voit lainata vyön Soihdulta.  Kimp-
pavesihölkät jatkuvat elokuun loppuun saakka. 
Jos haluat kimppavesihölkistä lisätietoa, laita 
viestiä rymattylan.soihtu@gmail.com 
 

 
 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
 
Avin suositusten mukaan jumalanpalvelukset 
toteutetaan ilman kirkkotilassa olevaa seura-
kuntaa. Pyrimme lähettämään Sanajumalan-
palvelukset Rymättylän Facebook sivuilla sun-
nuntaisin klo 10.  Klo 11.00 pidetään ehtool-
lishartaus. Ehtoollishartauteen voi osallistua 6 

https://www.foli.fi/fi/aikataulut-ja-reitit/aikataulut
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
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henkilöä kerrallaan. Lyhyitä ehtoollishartauksia 
pidetään niin monta kuin on tarvetta.   
 
Kirkollisissa toimituksissa suurin sallittu osallis-
tujamäärä on 6 henkilöä.  
 
Pyydämme, että seuraatte tarkasti seura-
kunnan ilmoituksia, koska koronasta johtu-
vat ohjeistukset muuttuvat jatkuvasti.  
 
KOKKIKERHO 
Seurakuntakodin keittiöllä maanantaisin klo 
17.00. yhteistyössä 4H;n kanssa.  
 
PERHEKERHO 
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, yhdessä 
kotona olevan lapsen kanssa, viettämään hetki 
leikkien, juttelujen ja eväitten kanssa. Yhdessä 
jaetut murheet puolittuvat ja yhdessä jaetut ilot 
kaksinkertaistuvat! Mahdolliset muutokset 
koronasta johtuen mahdollisia. 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 
tai 14.30. Koottavien pienoismallien rakente-
lua, tarinoita ja yhdessä tekemistä.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seurakun-
takodille, kerhohuoneeseen. Lisätietoja Han-
nele Keskitalo p. 040 130 8384. Tervetuloa 
kerhoon!  
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Painokuvia ja Lotta Svärd 
Aahollin näyttelynä esittelemme vielä  
äitienpäivään asti vanhoja painokuvia 
 sekä satavuotiaan Lotta Svärd järjestön 
 paikallista historiaa. 
Soita 040 0436776 ja sovi aika.  
Torstaitaiteilijat 
Naantalilainen Torstaitaiteilijoiden 
ryhmä esittelee korona-aikaisia töitään 
Aahollin näyttelynä äitienpäivän jälkeen 
10.5. – 20.6.2021 
Kaatuneitten muistopäivä 
Sunnuntaina 16. toukokuuta suoritetaan 
sankarihaudoilla ja Karjalaan jääneiden  
vainajien muistomerkillä seppelten lasku 
kello 11 ilman muuta ohjelmaa. 
Torni  
Aaslan Karhuvuoren Torni  on suosittu 
retkeilykohde. Viime vuonna siellä 
vieraili 2500 retkeilijää ihailemassa 
maisemia ja samalla tutustumassa lottien 
sodanaikaiseen työhön. 
 
Rymättylän historia 

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa Rymätty-
län historia-kirjoja alennettuun hintaan. Koko 
sarja (3 kirjaa) maksaa 25 euroa. Yhteys säh-
köpostilla. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 
Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 
0102 27, voit maksutositteen esittämällä nou-
taa viirin palvelupisteestä kirjaston aukioloai-
kana. Viirejä voi ostaa myös suoraan Rymätty-
lä-Seuralta ottamalla yhteyttä sähköpostilla. 
Viirejä on kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 m. Molem-
pien hinta on 55 euroa. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, jonka 
voit maksaa seuran tilille Rymättylän Osuus-
pankki FI62 5405 0840 0102 27. Kirjoita osoit-
teesi viestiriville, myös sähköpostiosoite, jos 
sellainen on. 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 

 
RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 
YHDISTYS 
 
Omakotitalkkari – apua asumiseen 
 
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Merimas-
kussa ja Naantalissa. 
Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan asun-
non askareisiin joita et itse ehdi tai jaksa tehdä 
ja olet  
     yhdistyksemme jäsen, apuun tulee omako-
titalkkari. Talkkari tekee tarpeesi mukaan, 
 pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiinteis-
töön ja kodinhoitoon liittyviä töitä. (vain ulkotöi-
tä!) 
 
Koronaepidemian aikana tarjoamme talkka-
rin toimesta myös asiointipalvelua  
kauppa ym. tarpeisiin. 
 
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 
Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! 
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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 pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki 050 4542245 
 

LIIKKUVA RESURSSIKESKUS 

 

huristelee seniorien luokse saaristoon! 
Meiltä saat tietoa kaupungin tukipalveluis-
ta, verkossa olevista järjestöjen ym. taho-
jen tekemisen vinkeistä jne. Askarruttaako 
tai kiinnostaako muisti- ja aivoterveyteen 
liittyvät asiat? Liikkuvan resurssikeskuk-
sen järjestötyöntekijöiden sekä Naantalin 
kaupungin asiakasohjaajan lisäksi muka-
na on Muistiluotsin muistineuvoja!  
 
Huom! Koronaohjeistukset saattavat muut-
taa pysäkkimme ns. kutsupysäkeiksi. Täl-
löin kannattaa soittaa pysäkkipäivänä nu-
meroon p. 045 7750 0068 / 045 7750 
0197, niin sovitaan tarkemmin, missä ta-
vataan. Mahdollisuuksien mukaan voimme 
silloin huristella, vaikka pihallenne.  
 
MERIMASKU JA RYMÄTTYLÄ MA 

31.5.2021 ➢klo 10-12 K-Ruusumo (Meri-

maskuntie 101) ➢klo 13-15 Rymättylän 

Sale (Vanhatie 3 B)  
 

NAANTALI TO 10.6.2021 ➢klo 9-11 S-

market (Tuulensuunkatu 12) ➢klo 12-14 

K-Supermarket Ukko-Pekka (Venekuja 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄHUONE 

 
8.5 lauantaina klo 12.00 alkaen siivoustal-
koot Röölän rannassa. 
Rannassa on helppo pitää etäisyyttä toisiin. 
 
29.5. Peräkonttikirppis klo 11-14.00 
varukset Tuulamarialle. 
 
Röölän Youtubekanava; hae Röölän satama 
Baltic Region venäjänkielinen video Youtu-
bessa Dikselistä: hae Röölä - "Dikseli" mu-
seo 
 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo, 
Näyttämö  
avoinna 4.6.-28.8.2021. Klo 11-17.00. Mylly 
täyttää 110 vuotta, jota juhlistetaan 25.7. 
Janne Gröning valokuvanäyttely Myllymuseos-
sa kesän ajan. 
 
Kylähuone  
avoinna kesälauantaisin klo 12-15.00 
5.6.-14.8.2021 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

 
 

Koronatilanteen edelleen jatkuessa kaikki 
toiminta on tauolla. Jotta pysyisimme jat-
kossakin terveinä niin muistakaa käsien-
pesu, maskin käyttö ja käykää piikillä. 

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
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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ELINKEINOASIAMIES KUTSUU 

SAARISTOYRITTÄJÄÄ: 
 
Tule aamupalalle Rymättylän kahvila Tuuli-
solmuun  
torstaina 20.5. klo 7.30 
Ilmoitatudu osoitteessa: 
 
lyyti.in/saaristoaamukahvit 

 
 
NAANTALIN PURJEHDUSSEURA  
 
LASTEN PURJEHDUSKOULU (ent. jollakou-
lut) 8-14 vuotiaille;  
alkeis- ja jatkokursseja, kurssit ma-pe 
3h/päivä. Uutena tänä kesänä myös PUR-
JEHDUSLEIREJÄ, leirit ma-to/pe klo 9-16. 
Kurssien tai leirien jälkeen purjehdusta voi 
jatkaa harrastuspurjehdusryhmässä kerran 
viikossa, loppukausi ryhmässä on ilmainen.  
Kilpailemisesta kiinnostuneet voivat purjehtia 
kilparyhmässä kaksi kertaa viikossa. PURJE-
LAUTAKURSSEJA aikuisille ja yli 12 -
vuotiaille nuorille, kurssit ma, ke ja to klo 17-
20.  
 
Kurssi- ja leiriaikataulut, lisätietoja, hinnat sekä 
ilmoittautuminen NPS:n kotisivuilla:  NPS.FI  
→  JUNIORIT tai  → PURJELAUTAILU.    - 
TERVETULOA MUKAAN!  
 

 

TURKU AMK 
Turku university of applied sciences 

 
 
Saariston palvelutyytyväisyyskysely 
 
Hyvä saariston asukas, 
 
Naantalin saaristolautakunta toteuttaa tänä 
vuonna yhteistyössä Turun ammattikorkeakou-
lun kanssa kyselyn saariston asukkaille. Kyse-
ly on toteutettu Kuntaliiton laatimien kysymys-
ten pohjalta ja sen tavoitteena on kartoittaa 
asukkaiden tyytyväisyyttä alueen palveluihin. 
Vastaamalla sinulla on mahdollisuus tuoda 
mielipiteesi esiin kaupungin palvelutarjonnas-
ta. Kysely suoritetaan ajalla 30.4.-16.5.2021 ja 
siihen voi vastata joko sähköisesti osoittees-

sa www.naantali.fi/saaristokysely tai paperilo-
makkeella saariston asiointipisteiden aukiolo-
aikoina. Saaristolautakunta käyttää selvityksen 
tuloksia arvioidessaan palvelutarjonnan toteu-
tumista saaristossa. 
 

Kiitos vastauksestasi ja aurinkoista kesän 

odotusta. 

 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja  
YHTEYSTIEDOT 

 
Aukioloajat 
maanantai, torstai klo 13-19 
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15 
arkipyhäaatot klo 10-15 
Toukokuun poikkeavat aukiolot:  
keskiviikko 12.5. klo 10-15 
torstai 13.5. suljettu (helatorstai) 
 
Kaikki Vaski-kirjastot, Naantalin kirjastot 
mukaan lukien, ovat kiinni uuden tietojär-
jestelmän käyttöönoton vuoksi 19.5.-3.6.  
 
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: 

3/2021: Aineistopäivä 6.8., jakelu 2.9. 
4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 25.11. 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Kesäkuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.5.2021(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 

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