
 
 

 1 

JOULUKUU 2021 
 

 
 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
Kuntolista-arvonta 
Kuntolista-arvonnassa ovat voittaneet seu-
raavat henkilöt: Sari Ilmalahti, Helli Saari-
nen, Jarmo Laivo, Maire Sainio, Pirjo Liito-
la, Christer Nylund, Jukka Saarinen, Irmeli 
Heino, Helena Sillanpää, Tuula Heinonen, 
Katja Sibelius, Maija Heino, Pirjo Numme-
lin, Taina Heinonen, Tarja Laustola. 
Voitot voi hakea Rymättylän asiointipis-
teestä. 
 
Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 
Maksuttomia kuljetuksia ajetaan Raision 
Ulpukkaan maanantaisin 13.12.2021 asti. 
Vuoden 2022 kuljetukset alkavat ma 10.1. 
alkaen. Linja-auton aikataulut löytyvät 
verkkosivuilta liikkuvanaantali.fi 
  
Ikäihmisten jouluglögit to 9.12.2021  

Poikkea aamu-ulkoillulla hakemaan joulu-

tunnelmaa Naantalin museolta ja nautti-

maan kuppi kuumaa glögiä. Ulkona Hiilo-

lan pihapiirissä, Katinhäntä 1, on tarjolla 

glögiä kello 10.00–12.00. Lisäksi Itsenäi-

syyden puistossa Mannerheiminkadulla 

voi tutustua jouluseimeen sekä museossa 

joulunäyttelyyn (huom. museoon ei ole 

esteetöntä kulkua). Jouluglögit tarjoaa 

Naantalin museo ja liikuntapalvelut. 

Seniorikortti +65 

Seniorikortti +65 –toimintoihin voi tutustua 

osoitteessa naantali.fi/seniorikortti sekä 

joulukuussa kotitalouksiin jaettavassa 

Nasta-lehdessä. 

LAPSET JA NUORET  
 
Lasten ja nuorten vuoden 2022 harrastus-
toiminnat käynnistyvät viikolla 3. Ilmoittau-
tuminen toimintoihin alkaa 1.12.2021. 
Kaikki toiminnat löytyvät osoitteesta naan-
tali.fi/sunharrastus.  Päivitämme sivulle 
ajankohtaiset tiedot niin kouluilla tapahtu-
vista kuin muistakin toiminnoista säännöl-
lisesti. 
Kouluilla tapahtuvat toiminnat ovat pää-
sääntöisesti viikoilla 3–20 (ei koulujen lo-
ma-aikoina eikä arkipyhinä). Poikkeukset 
ajankohdista on mainittu kyseisen toimin-
nan kohdalla. Suurin osa toiminnoista on 
maksuttomia, maksullisuus on mainittu 
kyseisen toiminnan kohdalla. 
 
Joululomalla tapahtuu 
Maanantaina 3.1. Jäädisko 
Koko perheen jäädisko Kuparivuorihallissa 
klo 12.00–13.45. Luvassa on musaa, dis-
kovaloja ja kisoja. Jäällä mukana myös 
soveltavan liikunnan ohjaaja liikuttamassa 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 
Ilmoittautumiset jäädiskoon osoitteessa 
naantali.fi/loma. Tapahtumaan otetaan 
max 70 osallistujaa.  
Tiistaina 4.1. Lasketteluretki Himokselle 
Lähtö Rymättylän linja-autotalleilta klo 
7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naan-
talin keskustan päätepysäkiltä klo 8.00. 
Paluu noin klo 21.00–21.30. Alle 12-v. 
mukaan vain yli 20-vuotiaan seurassa. 
Ilmoittautumiset osoitteessa naanta-
li.fi/loma.  Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun 
ja vakuutuksen. Hinnat naantalilaisille: 45 
€ yli 11-v., 35 € 7–11-v. ja alle 6-v. 12 €. 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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Keskiviikkona 5.1. Ulkoilun elämyspäi-
vä 
Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–14.00. 
Teljentien kentälle ja lähimaastoon tuo-
daan erilaisia ulkoilumahdollisuuksia, jotka 
kutsuvat seikkailuun. Koululaisten ja per-
heiden tapahtumassa on uusia ja perintei-
siä pihapelejä, jotka valikoituvat vallitse-
van sään mukaan. Tapahtumaan on myös 
pystytetty nuotio omien eväiden grillausta 
varten. Päivässä mukana myös sovelta-
van liikunnan ohjaaja liikuttamassa erityis-
tä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Pu-
keudu sään mukaisesti ja pakkaa eväät 
mukaasi. 
Ilmoittaudu elämyspäivään osoitteessa 
naantali.fi/loma. Max 70 osallistujaa. 
Muista myös  

• Yleiset luistelu- ja mailavuorot Ku-

parivuoren jäähalleilla. Lisävuorot 

löytyvät liikkuvanaantali.fi-

verkkosivuilta sekä hallien ilmoitus-

tauluilta! 

• Joululoman avoimet palloiluvuorot 

Maijamäen liikuntahallilla. Vuorot 

löytyvät naantali.fi/loma 

 
SOVELTAVA LIIKUNTA  
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edis-
tää tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja 
aikuisten liikuntaa. Kevään 2022 toiminto-
ja päivitetään nettisivuille naanta-
li.fi/soveltavaliikunta loppuvuoden aikana. 
Ilmoittautuminen ryhmiin 1.12.21 alkaen, 
toiminnon aloitusajan-kohdasta riippuen.  
Lisätietoa soveltavan liikunnan ryhmistä 
verkkosivuil-
ta naantali.fi/soveltavaliikunta tai sovelta-
van liikunnan ohjaajalta mari-
ka.lineri@naantali.fi, p. 040 6837454. 
 
Liikkuva Naantali 

• Rohkea uudistaja 

• Innostava suunnannäyttäjä 

• Vastuullinen tekijä 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Muutoksi terveydenhoitajan vastaanotto-
käytännöissä: 
 
Terveydenhoitaja Ann-Marie Holming-
Saari jää eläkkeelle 1.4.2022 ja jää ansai-
tulle lomalle 21.1.2022 lähtien. Rymätty-
lässä terveydenhoitajana toimii Viivi Valto-
nen, joka aloittaa 10.1.2022 Rymättylässä 
ja työskentelee yhdessä Ann-Marien 
kanssa 20.1. asti. 
1.12.2021 alkaen terveydenhoitajan vas-
taanotoille varataan aika, soittoaika arkisin 
klo 12–13, puh 02 436 2790. Laboratori-
onäytteenotot jatkuvat keskiviikkoisin 
ajanvarauksella.  
Koronarokotukset 
Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville 
3. koronarokotus, kun edellisestä rokotuk-
sesta on kulunut 6 kuukautta tai 1. tai 2. 
koronarokote. Rymättylän terveysasemalla 
to 16.12. ja ke 29.12.2021. Myös Naanta-
lissa, Birgittasalissa annetaan edelleen 
rokotuksia. Varaa aikaa sähköisten palve-
luiden kautta tai puhelimitse koronaroko-
tuksen ajanvarausnumerosta 040 4846 
533, arkisin klo 8.30–14.30. Kuulo- ja pu-
hevammaisten tekstiviestipalvelu ko-
ronarokotuksissa on 040 4846 533. 
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JUMALANPALVELUKSET Rymättylän 
kirkossa 
Sunnuntai 28.11. Hoosiannakirkko klo 
10, Sirén, Vähämäki. Jumalanpalveluksen 
jälkeen rippikoululaisten ja vanhempien 
infotilaisuus seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 5.12. Messu klo 10, khra Petri 
Sirén, Esa Vähämäki.  
Maanantaina 6.12. Itsenäisyyspäivän 
Sanajumalan palvelus, Sirén, Vähämäki, 
partiolippukunta Märssyvahtien väkeä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten 
lasku Sankarihaudoille sekä Karjalaan 
jääneiden muistomerkille. Klo 12.00 Itse-
näisyyspäivän juhla srk-kodilla, kahvitar-
joilu klo 11.30. 
Sunnuntai 12.12. 3. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, Sirén, Vähämäki. 
Sunnuntai 19.12. 4. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, pastori Eija Kalliala, kantto-
ri Aada Wirberg. 
Perjantai 24.12. Jouluaaton hartaus 
hautausmaalla klo 16, Sirén, Vähämäki. 
Lauantai 25.12. Joulupäivän sanajuma-
lanpalvelus klo 7, Sirén, Vähämäki. 
Lauantai 25.12. Perheiden joulukirkko 
klo 16, Sirén, Vähämäki. 
Sunnuntai 26.12. Tapaninpäivän ilta-
messu klo 18, Sirén, Vähämäki. Huom! 
Aamulla klo 10 ei jumalanpalvelusta! 
Lauantai 1.1.2021 Uudenvuodenpäivän 
sanajumalanpalvelus klo 10, Sirén, Vä-
hämäki. 
 
MUSIIKKITILAISUUKSIA Rymättylän 
kirkossa 
 
Sunnuntai 12.12. klo 16.00 muistokon-
sertti kanttori Ritva Pärssiselle, Arto 
Noras, sello, säestäjä Kari Vuola. 
Sunnuntai 19.12. klo 18 Turun VPK:n 
puhallinorkesterin joulukonsertti. 
 
MUUTA TOIMINTAA 
 
Joulukorttipaja tiistaina 30.11. Tervetu-
loa askartelemaan joulukortteja ystävil-
le/sukulaisille Rymättylän seurakuntakodil-
la klo 13.-20.00 välisenä aikana. Toivo-
muksena on, että korttipaja kestää noin 

tunnin/henkilö. Lähetysväki keittelee jou-
lupuuroa! 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko 
klo 13 seurakuntakodissa. Joulukuussa 
1.12. klo 13 ja Tammikuussa 5.1. klo 13. 
Tervetuloa!  
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho torstaina 9.12 pikkujou-
lukerta ja tammikuussa aloitellaan 13.1 
2022. 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Joulu-
kahvit torstaina 9.12. klo 13.  Tammikuus-
sa jatketaan 13.1.2020 klo 12. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kultaisen iän kerho tiistaina14.12 kau-
neimmat joululaulut Esa kanttori mukana. 
Tammikuussa 11.1 2022 
 
PERHEKERHO  
Keskiviikkoisin klo 10 seurakuntakodilla. 
Joulukuussa viimeinen jouluinen perhe-
kerho 8.12. Tammikuussa jatketaan 
12.1.2022. Tervetuloa! 
 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30 seurakuntakodilla. 
Tervetuloa! 
 
NAISTEN KESKUSTELUILLAT 
Tiistaina 7.12 joulukuussa ja tammikuussa 
alkaa 18.1 
 
IKÄIHMISTEN JOULUTERVEHDYKSET  
Ensimmäisestä adventista alkaen diakoni 
ja diakoniatyöryhmän jäsenet jakavat jou-
lutervehdyksiä (tervehdyksiä viedään ihan 
jouluviikolle asti).  
Jos jotakuta ei tavoiteta, jätämme viestin 
postilaatikkoon ja tervehdyksen voi noutaa 
joulun jälkeen kirkkoherranvirastolta Vilun-
tie 2 aukioloaikoina. 
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Rymättylä-seura ry 

 
Puottula 
Kotiseutuneuvos päätoimittaja Raino  
Puottulan  (1930 - 2011) mittavasta  
arkistosta on koottu pieni valokuvanäyttely 
1970-luvun elämänmenosta Rymättylässä. 
Näyttely  on esillä Aahollissa tammikuulle. 
Varaa maksuton esittely 044 0436776. 
  
”Camera obscura” 
Aahollin pieni kokoelma esittelee kameroi-
ta 
lasinegatiivien ja rullafilmien ajalta. Vielä 
kaipaamme täydennyksiä niin laitteissa 
kuin materiaaleissakin.  Löytyykö ? 
Tiedustelut 044 0436776/Räikkä 
 
Vastaanotto 
Uuden vuoden perinteinen vastaanotto  
Aahollin pihapiirissä järjestetään pe 31.12. 
klo 18. jolloin elävää musiikkia, glögiä ja 
puhetervehdys. Lyhyen ohjelman jälkeen  
tilaisuus tutustua Aahollin Puottula-kuvien 
näyttelyyn. 
Ei ilotulitusta. 
 
Rymättylän historia 
Rymättylä-Seuran kautta voit 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-
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 on 
55 euroa. 
 
Jäsenmaksu 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, 
jonka voit maksaa seuran tilille Rymättylän 
Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. 
Kirjoita osoitteesi viestiriville, myös sähkö-
postiosoite, jos sellainen on. 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 

facebook: Rymättylä-Seura ry 
 

Rymättylän Soihtu 

 
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.  
Käytämme Hoika -
ilmoittautumisjärjestelmää, jonka kautta 
viestimme osallistujille toiminnasta. Muista 
käydä ilmoittautumassa toimintaan! 

Jäsenmaksut, osallistumismaksut; 
soihtu.talous@gmail.com 

 

Kuntoportaat 
Rymättylän Soihtu rupeaa rakentamaan 
kuntoradan varteen kuntoportaita keväällä 
2022. Kuntoportaat rakennetaan talkoo-
voimin, tulethan sinäkin mukaan talkoisiin? 
Asiasta tiedotetaan lisää alkuvuoden saa-
ristotiedotteissa. 
 
Rymättylän Soihtu toivottaa hyvää joulua 
ja liikunnallista vuotta 2022! 
 
 

Rymättylän pienkiinteistöyhdis-

tys  

 
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 matkakulut 0,44€/km. 
Voit kokeilla palvelua myös ennen jäse-
nyyttä. Työtilaukset suoraan talkkari Kau-
ko Kojoselle, p. 045 871 5126. 
Talkkari on lomalla 10.12.-31.12.2021 
 
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdis-
tys 
Pirkka Turkki p.050 4542 245 

http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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Rymättylän VPK 

 
18.12-21 klo 11-14 Rymättylän VPKn pe-
rinteiset joulumyyjäiset järjestetään Ry-
mättylän VPKn talolla Maskulaistentie 2,  
Mikäli korona rajoitukset sen sallivat. 
 
Lisätiedot ja paikka varaukset p.040-
7156069/ Nina Päivölä Laita tekstiviestillä 
varaus 12.12-21 mennessä, jossa on seu-
raavat tiedot. 
- Nimesi 
- Montako pöytää (n.120x 70, pyöreä halk 
n.1m a`15€) 
- Mitä myyt 
 
Mikäli myyjäiset joudutaan jostain syystä 
peruuttamaan saat siitä tekstiviestin. Jou-
lukuusi myynti kuitenkin tuona päivä klo 
10-14  ja mahdollista oheistoimintaa ulko-
na rajoitusten puitteissa. 
 

 
 

Röölän kylätoimikunta ry 

4.12 klo 12–15.00 Röölän joulutori, ul-
kotapahtuma- säävarauksella. 

Varaa paikkasi roola@roola.fi, 
0449748711 tuulamaria 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dik-
seli, Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 
 
Rööläsivusto: www.roola.fi 
Röölä Fases-
sa: www.facebook.com/rantapiha  
 
 
 
 

 

Eläkeliitto Rymättylän yhdistys ry 

  
 
Yhdistys toivottaa jäsenilleen 
Rauhallista joulunaikaa! 
 
Puurojuhla seurakuntakodilla  20.12. klo 
13. 
 
Äijäkerho seurakuntakodilla ke 8.12. klo 
13. 
 
Tulossa alkuvuonna 2022 
La 5.2. klo 19 Vanhoja poikia Turun kau-
punginteatterissa. Ilmoittautuminen 
HUOM! 6.12. mennessä, paikkoja rajoite-
tusti. Matkan hinta 55 euroa sisältää lipun 
ja kuljetuksen. 
 
7. – 8.3. Risteily uudella Viking Glorylla. 
 
La 9.4. klo 13 Pirtumiehet Rauman teat-
te-rissa. 
 
Matkoille ilmoittautumiset Esalla puh.  
050 4034 123 tai 
esa.alasmaa@gmail.com 
 
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 
nettisivuilta, vanhusneuvosto. 
 
Yhteystiedot 
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 
Kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-
Suomen piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://roola.fi/Roola/2021_Joulutori.html
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
http://www.facebook.com/rantapiha
mailto:esa.alasmaa@gmail.com
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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TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! 
Opiston kursseille ilmoittaudutaan ennak-
koon sähköisesti 1.1. klo 9 alkaen osoit-
teessa www.opistopalvelut.fi/naantali Si-
vulta löydät kaikki opiston kurssit, ilmoit-
tautumis- ja perumisohjeet sekä mahdolli-
set maksualennukset. Puhelinilmoittautu-
misia otamme vastaan 10.1. alkaen puh. 
044 7334 651. Opiston toimisto on suljettu 
3.12. ja 24.12.-9.1.  
Kiitos kuluneesta vuodesta ja mukavaa 
joulun aikaa. 
 
NAANTALIN OPISTON KURSSIT RY-
MÄTTYLÄSSÄ KEVÄÄLLÄ 2022 
SOITINOPETUS 
Soitinopetukseen otetaan kouluikäisiä 
lapsia ja nuoria sekä aikuisia. Myös aikui-
sena voi soittoharrastuksen aloittaa aivan 
alkeista. Opetus on yksilöopetusta 30 
min./oppilas, yhteensä 12 kertaa. Oppitun-
teja ei korvata oppilaan poissaolojen joh-
dosta. Jos oppitunti peruuntuu opettajan 
ilmoittamasta syystä, opetuskerta korva-
taan yhteisesti sovittuna ajankohtana. Il-
moittautumisen jälkeen opettaja sopii soit-
toajat. 
 
Kitaransoitto B 112102  
Ke 12.1.–6.4.2022 klo 15–17.30 Rymätty-
län koulu, musiikkiluokka (Verkko). Kurs-
simaksu 160 €.  Kai Tuominen, muusikko  
Opetukseen sisältyy sointu- ja melodiasoi-
ton perusteet ja haluttaessa myös klassi-
sen kitaransoiton opetusta. Oma kitara 
mukaan. Nuottikirjat yms. opetusmateriaali 
katsotaan tilanteen mukaan.  
 

 
 
Pianonsoitto B 112202  
Ma klo 15–18 Rymättylän koulu, musiikki-
luokka (Verkko), Piimätie 1  
10.1.–4.4.2022 160,00 €  
Tiina Lustig, musiikkipedagogi (AMK) 

Pianonsoitto D 112204  
Pe 14.1.–8.4. klo 14–18 Rymättylän koulu, 
musiikkiluokka (Verkko). Kurssimaksu 160 
€. 
Tiina Lustig, musiikkipedagogi (AMK)  
 
Valo- ja videokuvausta älypuhelimella 
110805  
To 3.–24.3. klo 12–14.15 Rymättylän kir-
jasto. Kurssimaksu 25 €. 
Heta Laiho, medianomi  
Opit saamaan älypuhelimesi kamerasta 
kaiken irti ja voit jatkossa napata muistot 
kuvina ja videoina talteen ilman erillistä 
digikameraa. Ensimmäisellä kerralla tutki-
taan älypuhelimesi kamera-asetuksia ja 
miten ne vaikuttavat kuviin. Seuraavilla 
kerroilla tutustutaan erilaisiin valokuvaus- 
ja kuvanmuokkaussovelluksiin. Opitaan 
sommittelua, rajaamista ja luonnon- sekä 
keinovalon käyttäytymistä kuvissa. Tutus-
tutaan älypuhelimen videokuvaustoimin-
toihin ja videokuvauksen yleisiin asioihin 
sekä videon editointiin ja leikkaamiseen ja 
siirtämiseen tietokoneelle. Sään salliessa 
kuvataan myös ulkona. Mukaan oma äly-
puhelin ja viimeiselle kerralle myös kan-
nettava tietokone. 
 
Nikkaroidaan B 114104  
Ke 12.1.–6.4.klo 18–20.30 Rymättylän 
koulu, käsityöluokka. Kurssimaksu 38 €. 
Hannu Heinonen, luokanopettaja  
Valmistetaan uusia ja korjataan vanhoja 
kodin pieniä puuesineitä. Tervetuloa niin 
aloittelijat kuin kokeneemmatkin nikkaroi-
jat.  
 
Liikettä niveliin B 830008  
Ke 12.1.-6.4. klo 19–20 Rymättylän koulu, 
liikuntasali. Kurssimaksu 25 €. 
Outi Ritvanen  
Sisältää peruskuntojumpan lisäksi venytte-
lyä sekä erilaisten liikuntavälineiden, kuten 
keppien, nauhojen, painojen ja pallojen 
kokeilua. Sopii sekä miehille että naisille. 
Rohkeasti mukaan kuntoa kohottamaan!  
 

http://www.opistopalvelut.fi/naantali
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Hathajooga B 830111  
Ma 10.1.–4.4.klo 16.30–18.00 Rymättylän 
koulu, liikuntasali. Kurssimaksu 38 €. 
Merja Pistemaa, KTM, joogaohjaaja  
Joogaharjoitus sopii kaikille joogasta kiin-
nostuneille. Sinulla ei tarvitse olla aikai-
sempaa kokemusta joogasta. Harjoituk-
sessa yhdistyvät lujuus ja lempeys. Liik-
keet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja 
hengitykseen keskittyen. Rentoudutaan ja 
löydetään oman mielen sisäinen rauha. 
Ota mukaan jumppamatto, lämpimät vaat-
teet sekä kevyt peitto loppurentoutusta 
varten.  
 
 
LAPSET JA NUORET 
Mediakurssi 110202  
To 3.3.–28.4. klo 14.30–16.00 Rymättylän 
koulu, Haavi-luokka. Kurssimaksu 40 €. 
Heta Laiho, medianomi  
Mikä on valeuutinen? Mistä tunnistaa luo-
tettavan lähteen? Mitä seurauksia kuvan 
jakamisella eteenpäin on? Miten syntyy 
meemi? Tutustutaan erilaisiin viestintävä-
lineisiin ja viestinnän muotoihin. Opetel-
laan medialukutaitoa ja tuottamaan moni-
mediallista sisältöä. Tutustutaan myös 
journalistin ohjeisiin ja pohditaan myös 
tekijänoikeuksia ja tiedonhakua. Otetaan 
etäyhteys ammattitoimittajaan ja tutustu-
taan toimittajan työhön. Kurssi on suun-
nattu 3.-6. luokkalaisille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEASTA KURSSIKSI  
Mitä sinä haluaisit oppia tai harrastaa? 
Olisitko kiinnostunut tuntiopettajan työstä 
Naantalin opistossa? 
Ota yhteyttä rehtori Erja Launiala puh. 044 
5334 371 ja suunnittelijaopettaja (taide- ja 
taitoaineet) Jenny Verta tavoitettavissa 
puhelimitse perjantaisin klo 9-15 puh. 040 
3594 865 tai sähköpostilla etuni-
mi.sukunimi@naantali.fi  
 
 
 

 
 
 

TAATTISTEN TILA 

Koverintie 23, Merimasku 
Joulumyyjäiset Taattisten tilalla 12.12. 
klo 11-15. Luvassa päivän aikana joulu-
pukki ja joulupuuroa perinteisten myyjäis-
pöytien lisäksi. Tervetuloa!  
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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 

 
Joululahjavinkki! 
  
Rymättylän lähikirjastosta voi ostaa, itselle 
tai lahjaksi, kirjaston aukioloaikoina seu-
raavia teoksia: 
 
Rymättylän historia 1, II/1 ja II/2 
 
Eeva Matinolli: Rymättylässä 1644 Jacob 
Christopherson Stenklyftin kartat 
 
Leena Mattila: Naantalin kirkkomaa – His-
toriaa ja tarinaa 
 
Naantalin vanhankaupungin rakennuskan-
ta – Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri, 
osa 10 
 
Naantalin Luonnonmaan kulttuurimaisema 
ja vanha rakennuskanta 
 – Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri, 
osa 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia 
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 

 
 

NASTA 
2022 

Aineistopvm Ilmestymisaika 

1/2022 7.1. 3.2. 

2/2022 1.4. 28.4. 

3/2022 5.8. 1.9. 

4/2022 28.10. 24.11. 

 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Tammikuun tiedotteen materiaali viimeis-
tään 15.12.2021 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

Hyvää joulua rymättyläläiset! 
 

 
 
 
 
 
 

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