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JOULUKUU 2020 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
 
Saaristo liikkuu 
Saaristo liikkuu (entinen saaristomarssi) järjes-
tetään lauantaista sunnuntaihin 16.1. – 24.1. 
välisenä aikana. Saaristolaiset voivat liikkua 
omavalintaisella paikalla itse valitsemanaan 
aikana ja itse valitsemallaan tavalla joko juos-
ten, kävellen, hiihtäen tai luistellen.   

Liikutut kilometrit ilmoitetaan liikuntapalveluihin 
joko sähköpostilla 
(maija.puolakanaho@naantali.fi), puhelimitse 
tai verkkosivuilla linkistä 
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021  

Saaristomarssin järjestää Saaristoliikunnan 
työryhmä ja marssiin osallistuu Turun seudun 
suomenkieliset ja ruotsinkieliset saaristo-osat. 
Liikutut kilometrit lasketaan yhteen ja jaetaan 
kunnan asukasluvulla (Rymättylä, Merimasku, 
Velkua, Livonsaari). Kaikkien kirjauksia teh-
neiden kesken arvotaan liikuntaan liittyviä 
palkintoja. 

UIMAKULJETUKSET 
Maksuttomat uimakuljetukset uintikeskus Ul-
pukkaan maanantaisin 11.1. alkaen. Huomio 
myös mahdolliset koronarajoitukset. 

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 

linja-autopysäkki 

• klo 17.10 Merimaskun kirkon park-

kipaikka 

• klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan 

Ulpukkaan 

• klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka 

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, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. Alle 12-v. lapset 
vain huoltajan seurassa. 

KOULUIKÄISET 

Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Syksyn viimeiset kerhot ovat vii-
kolla 50, tammikuussa jatketaan viikolla 2 toi-
mintaa. 
Ilmoittautuminen kevään toimintoihin aukeaa 
tiistaina 1.12.2020 klo 9.00. Maksuttomat toi-
minnat sivulla liikkuvanaantali.fi ja maksulliset 
toiminnat verkkokauppa.naantali.fi 

Liikuntakerhot alakouluilla 

Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–15.30   

Harrastekerhot alakouluilla  

Rymättylä maanantaisin klo 14.30–15.30 

Kurssit ja muut tapahtumat 

• Megazone-reissu tiistaina 26.1.2021 
5.-8.-luokkalaisille. Lähtö Rymättylän 
koululta klo 14.30, Teersalosta klo 
14.25, Merimaskusta klo 14.45 ja 
Naantalin keskustasta klo 15, paluu n. 
klo 17.00.17.30. Hinta 10 €. Ilmoittau-
tuminen verkkokauppa.naantali.fi 

• Break-dance tunnit keskiviikkoisin klo 
14-15 tatamisalissa yläkouluikäisille 

• Cheerleading 12–14-vuotiaille Suo-
pellon koululla maanantaisin klo 
16.45–17.45. Hinta 30 €. Ilmoittau-
tuminen www.nvo.fi 

• Kepparikerho Lietsalan koululla tiis-
taisin klo 15–16. Hinta 35 €. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi  

mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/saaristoliikkuu2021
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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• Historiakerho yläkoululaisille Maija-
mäen koululla. Lisätietoja 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi 

Nuorille avoin palloiluvuoro (sulkkista ja 
futista) K13 Karvetin koululla torstaisin klo 16-
17 (Teräskatu 2). Vapaa pääsy. 

Joululomalla ulkoilua koululaisille 

Ke 30.12. 
Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–14.00  
Teljentien kentällä ja lähimaastossa. Elämys-
päivään tuodaan erilaisia ulkoilumahdollisuuk-
sia, jotka kutsuvat seikkailuun. Koululaisten ja 
perheiden tapahtumassa mm. kalastusta, 
suunnistusta ja pelejä, jotka valikoituvat vallit-
sevan sään mukaan.  Tapahtumaan on myös 
pystytetty nuotio grillausta varten. Pukeudu 
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät mukaa-
si. 
Ilmoittaudu elämyspäivään: liikkuvanaantali.fi 
 
To 31.12. 
Jäädisko klo 12.00–13.45 Kuparivuorihallissa. 
Musaa, diskovaloja ja kisoja! Ilmoittaudu jää-
diskoon: liikkuvanaantali.fi. Max. 50 osallistu-
jaa. 
 
Ma 4.1.  
Harrastamisen lajikokeilupäivä klo 11–
14 Teljentien kentällä ja lähimaastos-
sa. Koululaisen ja perheiden lajikokeilupäiväs-
sä pääset tutustumaan eri liikuntalajeihin oh-
jaajien opastuksella. Tapahtumaan on myös 
pystytetty nuotio grillausta varten. Pukeudu 
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät mukaa-
si. Ilmoittaudu lajikokeilupäivään: liikkuvanaan-
tali.fi 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) klo 
9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
 
Ti 5.1.  
Lasketteluretki Himokselle. Lähtö Rymätty-
län Salen edestä klo 7.30, Merimas-
kun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin keskustan 
päätepysäkiltä klo 8.00. Paluu noin klo 21.00–
21.30. Alle 12-v. mukaan vain yli 20-vuotiaan 
seurassa. Ilmoittaudu: verkkokaup-
pa.naantali.fi.  Hinta sis. kuljetuksen, hissilipun 
ja vakuutuksen naantalilaisille: 45 € yli 11-v., 
35 € 7–11-v. ja alle 6-v. 12 €. 
 
Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimintaa) klo 
9–12 Maijamäen liikuntahallissa. 
 
Muista myös yleiset luistelu- ja mailavuorot 
Kuparivuoren jäähalleilla. Lisävuorot löytyvät 

liikkuvanaantali.fi-
verkkosivuilta sekä hallien 
ilmoitustauluilta! 
 
Nuorisotilat avoinna: 
RYMÄTTYLÄ (Piimätie 1, Rymättylä) 
pe ja joka toinen la klo 19–22 (7.lk –17-
vuotiaille) 
LIVONSAARI (Livonsaaren seurantalolla, 
Velkuantie 987, Livonsaari) 
pe ja la klo 16–20 (5.–9.-luokkalaisille) 
MONNARI (Ripikatu 6, Naantali) 
ma klo 17-21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 17–21 (7.lk –17-vuotiaille) 
ti klo 14–17 (3.–6.-luokkalaisille) 
su klo 16–21 (7.lk–17-vuotiaille) 
YÖKAHVILA (Ripikatu 6, Naantali) 
pe klo 18–23 (7.lk –17-vuotiaille) 
Nuoriso-ohjaajat tavattavissa pääkirjaston 
alakerrassa (Tullikatu 11, Naantali) 
ke klo 14–19 
 
Koronarajoituksia nuorisotiloissa 
 
Nuorisotiloissa nuorilta edellytetään mas-
kien käyttöä ja tiloissa on voimassa henki-
lömäärärajoitukset seuraavasti: 
Rymättylä enintään 12 henkilöä 
Livonsaari enintään 12 henkilöä 
Monnari enintään 20 henkilöä 
 
Nuorisotilat joululomalla 20.12.2020-
6.1.2021 
 
MONNARI AVOINNA: 
su 20.12. klo 16-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
ma 21.12. klo 17-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
ti 22.12. klo 14-17 (3.-6. luokkalaisille) ja klo 
17-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
ma 28.12. klo 14-17 (3.-6. luokkalaisille) ja klo 
17-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
ke 30.12. klo 14-21 (3.-6. luokkalaisille) ja klo 
17-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
su 3.1. klo 16-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
ma 4.1. klo 14-17 (3.-6. luokkalaisille) ja klo 
17-21 (7. lk-17-vuotiaille) 
 
YÖKAHVILA on joulutauolla 19.12.2020-
7.1.2021 
RYMÄTTYLÄN JA LIVONSAAREN NUORI-
SOTILAT joulutauolla 20.12.2020-7.1.2021 
 
Lisäinfo naantali.fi/nuoriso  

Kaipaatko sinä tai perheesi tukea liikuntaan 
ja hyvinvointiin? 

Tammikuussa alkaa HyvinvointiLIIKE-ohjelma, 
joka tarjoaa liikuntaa ja elämäntapamuutos-
kursseja aikuisille sekä koko perheelle. 

http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/
http://www.naantali.fi/nuoriso
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Vanhemmat ja 5–10-vuotiaat lapset 
Tuntuuko sinusta ja perheestäsi siltä, että 
arkeenne kuuluu liian vähän liikuntaa ja aikui-
silla ja lapsilla on ylipainoa? Perheessänne 
vietetään paljon aikaa ruudun ääressä, ruokai-
lutottumukset ovat hakusessa eikä ruokailuun 
löydy yhteistä aikaa. 
Tarjoamme 5–10-vuotiaiden lasten perheille 
tarkoitetun ryhmän, jossa tarjotaan yhdessä 
ammattilaisten kanssa vinkkejä liikuntaan ja 
liikuntamahdollisuuksiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapamuutoksiin, yhdessä mui-
den perheiden kanssa. Ryhmässä tehdään ja 
opitaan yhdessä, koko perheen voimin. 
Ilmoittautukaa perheenä mukaan Liikkuva ja 
hyvinvoiva perhe -ryhmään 17.1.2021 men-
nessä osoitteessa 
www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe 
Neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta saa 
tarvittaessa lisätietoa, ja terveydenhoitajat 
voivat kannustaa perheitä osallistumaan ryh-
mään. 
Ryhmä kokoontuu kevään aikana kahdeksan 
(8) kertaa, joka toinen torstai klo17.30–19.00, 
ensimmäinen kerta 28.1.2020.  
 
TYÖIKÄISET 
Tammikuussa 
2021 alkaa työikäisille naantalilaisille suunnat-
tu elämäntapamuutoksiin ja hyvinvoinnin li-
säämiseen tähtäävä kokonaisuus. Ryhmässä 
saat asiantuntijoilta tietoa motivaatiosta, ravit-
semuksesta, liikunnasta ja unes-
ta. Punnitukset järjestetään halukkaille joka 
toinen viikko Maijamäen liikuntahallilla ja ke-
honkoostumusmittaukset kolme ker-
taa kauden aikana. Toimintapäivät pidetään 
14.1.–3.6.2021 pääsääntöisesti torstaisin klo 
18.00. Kauden aikana on luvassa myös liikun-
takokeiluja. Ilmoittaudu: liikkuvanaantali.fi 

Aikuisille liikunnallinen kevät 

 
Pimeäkävelyt metsässä 
Pimeän laskeuduttua suunnataan taskulappu-
jen valossa metsäisille reiteille kävelylenkille. 
Mukaan tarvitset säänmukaiset ulkoiluvarus-
teet sekä tasku- tai otsalampun. Arvioitu käve-
lymatka on n. 5 kilometriä ja kävelyaika 1,5–2 
tuntia. Ulkoiluillat ovat maksuttomia, mutta 
niihin tulee ilmoittautua etukäteen osoitteessa 
liikkuvanaantali.fi 

• ma 11.1. Kokoontuminen klo 18.00 

Haijaisten toimintakeskukselle, Suuta-

rintie 5. Yhteiskävely lähtee Silmu-

reitille.  

• ma 1.2. Kokoontuminen klo 18.00 

Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. 

Kävely suuntaa Kepuisten metsään.  

• ma 22.2. Kokoontuminen kello 18.00 

Virventien parkkipaikalla. Yhteiskävely 

lähtee Kultarannan kurun reitistölle. 

Päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä jat-
kaa toimintaa on torstaisin 21.1.–29.4. (ei vko 
8) klo 11 Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. 
Ryhmä on tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka 
ovat innostuneita tutustumaan eri lajeihin sekä 
pitävät ulkoilusta. Tutustu päiväliikunnalla pir-
teäksi -ryhmän ohjelmaan ja ilmoittaudu mu-
kaan liikkuvanaantali.fi-verkkosivuilla. Hinta 
25 €. 
 
Turkulaisilla on Aarnen talli ja meillä naan-
talilaisilla on Telmon talli! 
Yli 60-vuotias mies, tule mu-
kaan Telmon talliin! Telmon talli kokoontuu 
torstaisin 14.1.–29.4. klo 12.30–13.30 Kesti-
Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. Tallin 
toiminta on tarkoitettu miehille, jotka haluavat 
liikkua monipuolisesti ohjatussa ryhmässä; 
toiminnassa keskitytään lihaskunnon, tasapai-
non ja liikkuvuuden kehittämiseen tosissaan, 
muttei missään nimessä totisena. Lisätieto-
ja saat Maija Puolakanaholta, puh. 0400 
638398 tai sähköpostil-
la maija.puolakanaho@naantali.fi. Ilmoittaudu 
mukaan: liikkuvanaantali.fi  
 
Polar-tsemppiryhmä  
Uusi työikäisille suunnattu liikuntaryhmä, joka 
kokoontuu etänä ja yhteyden otot tapahtuvat 
virtuaalisesti. Ryhmä on kuntoilua aloitteleville 
naantalilaisille. Kahden kuukauden mittaisella 
kuntoilujaksolla osallistujat saavat käyttöönsä 
Polar-aktiivisuusmittarin, jonka avulla tehdään 
osallistujalle soveltuvia kuntotestejä, annetaan 
liikuntavinkkejä sekä seurataan päivittäistä 
aktiivisuutta. Lue lisää tammikuussa alkavasta 
ryhmästä www.liikkuvanaantali.fi. 
 
Tasapainoryhmät  
Kesti-Maarian tasapainoryhmä  
Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien tavoit-
teena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvit-
tavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat Kesti-
Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. Toimin-
ta järjestetään viikoilla 2–17, mikäli osallistujia 
on vähintään 8 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset 
alkavat 1.12. klo 9.00 osoitteessa liikkuva-
naantali.fi. Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 
(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta ryh-
mään tulee ilmoittautua). 

• Tiistain ulkoilu/tasapainoryhmä 12.1.–
27.4. kello 9.00–10.00 (ohjaus: liikun-
tapalvelut)  

http://www.lyyti.in/liikkuvajahyvinvoivaperhe
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
https://www.lyyti.in/telmontalli2020syksy
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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• Keskiviikon ulkoilu/tasapainoryhmä 
13.1.–28.4. kello 10.00–11.00 (ohjaus: 
liikuntapalvelut)  

• Keskiviikon VoiTas-ryhmä 13.1.–28.4. 
kello 11.45–12.30 (ohjaus: Liikunta-
seura Naantali ry)  

Merimaskun voimaa ja tasapainoa ryhmä 

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu Meri-
maskun koulun liikuntasalissa (Iskolantie 9) 
keskiviikkoisin klo 15.00–16.00. Ohjaus Eliisa 
Ansamaa. Merimaskun tasapainoryhmään 
osallistuminen on maksutonta, ei ilmoittautu-
misia.  
Voimaa ja tasapainoa Rymättylä 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kokoontuu maa-
nantaisin klo 15.30-16.15 liikuntasalissa 
11.1.2021 alkaen. Ryhmässä tehdään tasa-
painoa ja voimaa vahvistavia harjoituksia, 
ohjaajana fysioterapeutti Riina Nummelin. 
Ilmoittautuminen 1.12. alkaen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 8 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 30€/kevät. 
Voimaa ja tasapainoa -ryhmä kuuluu seniori-
kortin palveluihin eli jos sinulla on voimassa 
oleva seniorikortti, voit osallistua tähän ryh-
mään 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 liikunnanohjaajat. 
Ensimmäinen kerta 12.1.2021.  Ei tarvitse 
ilmoittautua, maksuton. 
 
Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Remonttiraijat ja Remonttireiskat yhdistyvät 
syksyllä ja toimintapäivä on perjantai klo 
12.30-13.30 liikuntasalissa ja myös ulkona 
koulun ympäristössä. Ohjelmassa on monipuo-
lista jumppaa ryhmän toiveiden mukaisesti. 
Ilmoittautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja 
ryhmä käynnistyy, mikäli vähintään 8 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan. Osallistumismaksu 
20€/kevät. Remonttiryhmän ohjaajan toimii 
Outi Ritvanen, ensimmäinen kerta 15.1.2021 
 
Ikäihmisten jouluglögit to 10.12. Hiilolassa  
Aamu ulkoilun lomassa on hyvä poiketa 
hakemaan joulutunnelmaa Naantalin mu-
seolta ja nauttimaan kupin kuumaa glögiä.  
Hiilolan pihapiirissä tarjolla glögiä to 10.12. 
kello 10-12. Lisäksi Itsenäisyyden puistossa, 
Mannerheiminkadulla voi tutustua joulu-
seimeen sekä museossa joulunäyttelyyn 
(huom. museoon ei ole esteetöntä kulkua). 
Jouluglögit tarjoaaliikuntapalvelut ja Naantalin 
museo 

SENIORIKORTTI +65 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Kausikortti on voi-
massa 4.1.–30.6.2020. 

Tasapainoryhmät  

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien tavoit-
teena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvit-
tavaa lihasvoimaa. Ryhmiä järjestetään Kesti-
Maariassa ja Rymättylän koululla viikoilla 2–
17, mikäli osallistujia on vähintään 8 
hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset alkavat 1.12. osoit-
teessa liikkuvanaantali.fi tai kaupungin palve-
lupisteissä. Tarkista ryhmät sivulta xx. 

Kuntosali (Maijamäki) 

Toiminta on koronan vuoksi tauolla mar-
raskuusta lähtien. Tarkista mahdollisuus 
kuntosalivuoroihin liikkuvanaantali.fi-
sivuilta. Seniorikortin lunastaneille ilmoite-
taan muutoksista. 

• maanantai klo 11.30–12.30 (lämmitte-
lyhuoneeseen voi mennä jo klo 11.20) 

• keskiviikko klo 11.30–
12.30 (lämmittelyhuoneeseen voi 
mennä jo klo 11.20) 

Keilaus (Raision keilahalli)Keilaustunti ker-
ran viikossa (kertamaksu 4 €).  

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 

• ma, ti, to, pe klo 6–21 

• ke klo 11–21 

• la, su klo 11–18 

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

Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon mu-
seon aukioloaikoina 

• Kulttuuritapahtumiin –20 % pääsylipun 
hinnasta. Tapahtuman ilmoituksissa 
seniorikortin kuva, alennus ovelta os-
tetuista lipuista. 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
http://www.liikkuvanaantali.fi-sivuilta/
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Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

1. Uusi seniorikortin käyttäjä: Täytä hake-
mus korttia varten 
Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin 
seniorikorttia, hae korttia täyttämällä seniori-
korttihakemus verkossa osoitteessa naanta-
li.fi/seniorikortti. Hakemus voidaan täyttää 
myös Naantalin kaupungin palvelupisteissä. 
Asiakassuhteen ylläpitoa varten hakijasta ke-
rätään muutamia perustietoja. 

Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: ota 
kortti mukaasi ja käy maksamassa se-
kä aktivoimassa korttisi palvelupisteessä. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin 
aktivoiminen ja maksaminen 
Seniorikortti maksetaan ja lunastetaan Naanta-
lin kaupungin palveluspisteissä. Kevään se-
niorikortin hinta on 35 € + uusille käyttäjille 5 € 
hankintamaksu. 

HUOM! Seniorikortin edut ovat käytettävissä 
kolmen arkipäivän kuluttua maksun suorittami-
sesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uimahalliedut aktivoidaan Raision 
uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä arkipäivi-
sin, kun olet ensin lunastanut korttisi Naantalin 
kaupungin palvelupisteestä. Latauksen yhtey-
dessä Ulpukassa tarkistetaan seniorikortin 
haltijan henkilöllisyys, joten henkilöllisyystodis-
tus tulee olla mukana ensimmäisellä kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat. Muiden etujen käyttöön riittää, että 
esität kortin osallistuessasi toimintaan tai osta-
essasi lippua. 
 
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi luovut-
taa toisen henkilön käyttöön! 

SOVELTAVA LIIKUNTA KEVÄT 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 verkosta: naanta-
li.fi/soveltavaliikunta 
 
Ilmoittautuminen kevään soveltavan liikunnan 
toimintoihin alkaa keskiviikkona 1.12.2020 klo 
9.00 Naantalin kaupungin verkkokaupassa, 
ellei toisin mainita. 

LAPSET JA NUORET 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehitys-
vammaisille                                                                                 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45.       Paikka: Suopellon koulun liikunta-
sali, Rimpikuja 4 (kulku Suopellon koulun ta-
kapihalta).               Hinta: 30€ / hlö                                                                                                                              
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteistyös-
sä VG-62 

Harrastepalloilu 3.–6.-luokkalaisille  
Aika: tiistaisin 12.1.–27.4.2021 klo 15–16 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, Rimpi-
kuja 4 (kulku Suopellon koulun takapihalta). 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaanta-
li.fi 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteistyös-
sä VG-62  
Harrastepalloilussa pelataan erilaisia pallope-
lejä, ja se on tarkoitettu lapsille, joilla on vai-
keuksia 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 tarkoitettu en-
sisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 24130 
Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai avusta-
jaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina Gus-
tafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962535. 
Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. Maksu 
suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityis-
ohjauksen tai sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen tai 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Vuoro-
vaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysi-
sesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetai-
toa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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AIKUISET 

Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehitys-
vammaisille 
Aika: maanantaisin 11.1.–26.4.2021 klo 
15.30–16.45. Paikalla salissa viimeistään klo 
15.45. 
Paikka: Suopellon koulun liikuntasali, Rimpi-
kuja 4 (kulku Suopellon koulun takapihalta). 
Hinta: 30€ / hlö 
Vastuuohjaaja: Telmo Manninen, yhteistyös-
sä VG-62 
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 ohjaaja  
Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, jolla on liikun-
tarajoite, sairauden vuoksi heikentynyt toimin-
takyky tai toistuvaa kaatumista. Tunnilla harjoi-
tetaan monipuolisesti tasapainoa, lihaskuntoa, 
kehonhallintaa ja koordinaatiota. 
Soveltava kuntoryhmä nuorille aikui-
sille ja työikäisille 
Aika: torstaisin 21.1- 29.4.2021 klo 17.00-
18.00 
Paikka: Kesti-Maaria (Maariankatu 2) sekä 
lähiympäristö ja ulkoliikuntapaikat 
Hinta: 15€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Matalan kynnyksen kuntoryhmä henkilöille, 
joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky ja haasteita osallistua 
yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin.  
Soveltava vesijumppa mielenterveys-
kuntoutujille  
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 ohjaaja 
Soveltava vesijumppa päivä- ja ilta-
ryhmä 
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 omaishoitajille- ja hoi-
dettaville) 
           Iltaryhmä torstaisin 21.1.–8.4.2021 klo 
19.15–20.00  
Paikka: Aurinkosäätiön palvelutalon allas, 
Myllykiventie 5 
Hinta: 35€ / hlö 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja, 
iltaryhmässä Annukka Aarnio 
Soveltava vesijumppa on tarkoitettu henkilölle, 
jolla on neurologinen sairaus, lihassairaus tai 

tapaturman jälkeinen vamma, josta on pysyvä 
haitta eikä hän pysty osallistumaan yleisesti 
tarjolla oleviin tai yhdistysten järjestämiin vesi-
jumppiin. 
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 tarkoitettu 
ensisijaisesti pyörätuolia käyttäville. 

Paikka: Metsälehdon tila, Vuoristotie 7, 24130 
Hietamäki, Mynämäki 
Hinta: 100€ / hlö, sis. ohjauksen, taluttajan ja 
varusteet 
Avustaja: Ratsastajalla on oltava joko oma, 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai avusta-
jaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina Gus-
tafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962535. 
Avustajamaksu 7 €/ratsastaja/kerta. Maksu 
suoritetaan paikan päällä avustajalle. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityis-
ohjauksen tai sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen tai 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Vuoro-
vaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysi-
sesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetai-
toa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. 

SOVELTAVAN LIIKUNNAN TAPAHTUMAT 
LAPSILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE 

 
Ke 30.12. Ulkoilun elämyspäivä klo 11.00–
14.00 Teljentien kentällä ja lähimaastossa. 
Elämyspäivään tuodaan erilaisia ulkoilumah-
dollisuuksia, jotka kutsuvat seikkailuun. Koulu-
laisten ja perheiden tapahtumassa on uusia ja 
perinteisiä pihapelejä, jotka valikoituvat vallit-
sevan sään mukaan. Tapahtumaan pystyte-
tään myös nuotio grillausta varten. Pukeudu 
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät mukaa-
si.  
Ilmoittaudu elämyspäivään: liikkuvanaantali.fi 
 
To 31.12. Jäädisko klo 12.00–13.45 Kupari-
vuorihallissa. Musaa, diskovaloja ja kisoja! 
Ilmoittaudu jäädiskoon: liikkuvanaantali.fi. 
Max. 50 osallistujaa. 
 
Ma 4.1. Harrastamisen lajikokeilupäivä klo 
11–14 Teljentien kentällä ja lähimaastos-
sa. Koululaisen ja perheiden lajikokeilupäiväs-
sä pääset tutustumaan eri liikuntalajeihin oh-
jaajien opastuksella. Tapahtumaan pystyte-
tään myös nuotio grillausta varten. Pukeudu 
sään mukaisesti ja pakkaa omat eväät mukaa-
si. Ilmoittaudu lajikokeilupäivään: liikkuvanaan-
tali.fi 
 

mailto:tiinachoko@gmail.com
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Ikärajaton Menoa muksuille -
tapahtuma erityislapsille ja -nuorille 
perheineen 
Aika: sunnuntaina 10.1.2021 klo 15.00–16.30 
Paikka: Maijamäen koulun Tatamisalissa, 
Venevalkamantie 2 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaanta-
li.fi 
Järjestäjänä: Naantalin kaupungin liikuntapal-
velut yhteistyössä Liikuntaseura Naantali ry:n 
ja Raision kaupungin liikuntapalveluiden kans-
sa 
Tapahtumassa omatoimista sekä myös ohjat-
tua liikunnallista tekemistä, mm. temppurata ja 
erilaisia pelejä. Oma aikuinen avustaja muka-
na. 
 
Soveltavan liikunnan treffit  
Aika: tiistaisin 19.1., 16.2., 23.3. ja 20.4. klo 
16.15–17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 2) 
ja lähiympäristössä. Paikka ilmoitetaan etukä-
teen. 
Hinta: Maksuton. Ilmoittaudu: liikkuvanaanta-
li.fi 
Vastuuohjaaja: soveltavan liikunnan ohjaaja 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Sopii myös omaishoi-
dettaville ja -hoitajille. 
 
Liikuntatilat/Korona-aika 
 
Sivistysviraston toimesta on määritelty jokai-
seen harrastustiloihin maksimiosallistujamää-
rät (liikuntatapahtumat ja muu toiminta). Mää-
rät löytyy www.naantali.fi -sivuilta. 
 
Kaikkeen harrastustoimintaan osallistutaan 
ehdottoman terveenä 
 
Lajiliitot 
Lajiliitot ovat ohjeistaneet liikuntaseuroja ja 
näitä ohjeita on hyvä noudattaa kaikessa seu-
ran toiminnassa.  Liikuntahallilla ohjeistetaan 
joukkueita käyttämään pukuhuoneita, koska 
vaihtuvia ryhmiä voi olla yhtä aikaa kuusi ja ei 
ole turvallista kaikkien kokoontua ahtaalle 
käytävälle. 
 
Kasvomaskit  
Sisäliikuntatiloissa edellytetään 2.11.2020 
alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvo-
maskin käyttöä. Kasvomaskia tulee käyttää 
muulloin kuin urheilu- ja liikuntasuorituksen 
aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä 
henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi 
voi maskia käyttää. Asiakkaat hankkivat kas-
vomaskinsa itse ja maskin tulee olla puettuna 
saavuttaessa sisäliikuntatiloihin. Maskia tulee 
käyttää aulatiloissa, saapumis- ja kokoontu-

mistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja 
muissa vastaavissa tiloissa. 
Ryhmien kohtaamisia tulee välttää 

• lopeta oma tuntisi niin hyvissä ajoin 
(vähintään 10 minuuttia ennen var-
sinaista loppumisaikaa), että ehdit 
ryhmäsi kanssa ulos ennen kuin 
seuraavat käyttäjät tulevat sisälle 
➢ seuraavan vuoron käyttäjä odot-

taa ulkona niin kauan, että liikun-
tatila, käytävä ja pukuhuoneet 
ovat tyhjät, jos ei ole mahdollisuut-
ta mennä omaan pukuhuonee-
seen 

➢ samassa pukuhuoneessa ei voi ol-
la kahden eri ryhmän henkilöitä 

Tarpeeton oleskelu liikuntatilojen käytävillä ja 
pukuhuoneissa on kiellettyä. Pukuhuoneisiin ja 
käytäville ei voi tulla odottelemaan oman vuo-
ron alkua tai vaihtamaan kuulumisia muiden 
liikkujien/saattajien kanssa.  Lapsen on toivot-
tavaa saapua sisätiloihin yksin (ihan pienimmil-
lä voi olla saattaja mukana).  Lapsen saattajal-
ta edellytetään kasvomaskin käyttöä. Puku-
huoneissa oloaika tulee minimoida mahdolli-
simman lyhyeksi, joten ohjeista ryhmäsi henki-
löitä vaihtamaan liikuntavaatteet jo kotona,  
jolloin siirtyminen liikuntatilaan käy nopeasti. 
Mahdollisuuksien mukaan suihkussa käydään 
vasta kotona. 
 
AVIn ja THL:n ohjeisiin turvallisuudesta on 
syytä perehtyä. 
  
Valvontavastuu on ehdottomasti tilaisuuden 
järjestäjällä. 
 
Muistutetaan vielä, että liikuntaa harrastetaan 
vain terveenä, jos tunnet olosi lievästikään 
flunssaoireiseksi (sairaaksi), jää kotiin. 
 
Yhdistyksiä kannustetaan ideoimaan turvallisia 
harjoituksia, joissa lähikontakteja ei synny sillä 
riittävät etäisyydet ovat tärkeitä kaiken ikäisten 
toiminnassa. 
 
Muista edelleenkin hyvä käsihygienia ja turva-
välit.  
                                                         

RYMÄTTYLÄN VPK 

 
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuoden 
2020 Perinteiset Rymättylän VPKn joulumyy-
jäiset on peruttu. 
VPK myy kuitenkin joulukuusia 19.12.2020 klo 
11-13 Rymättylän VPKn talon pihalla osoit-
teessa Maskulaisentie 2 Rymättylä. 
 
 

http://www.naantali.fi/
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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. 

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

Kevätkausi aloitetaan tammikuun toisella vii-
kolla. Ryhmien nykyiset osallistujat; ilmoita 
sähköpostilla, mikäli et aio jatkaa kevään aika-
na toimintaa. 

TONTTUJA BONGAILEMAAN 
Tonttuja bongailemaan 28.11.-31.12.2020! 
Hämärää aikaa riittää ja tontut ovat liikkeellä.  
Tervetuloa omatoimibongailemaan tonttuja 
noin 1 kilometrin mittaiselle kävelyreitille Ve-
lusmaahan.  Lähtöpaikka Velusmaantie 307 
konehallin piha, johon voit myös jättää auton 
parkkiin. Reitin opastus lähtee konehallin pi-
hasta. Taskulamppu ja heijastimet varusteena 
bongaa tontut ja jätä tonttujen lukumäärä pää-
tepisteessä olevaan vihkoon. Voit myös varata 
mukaan eväät.  Reitin pystyy kulkemaan las-
tenvaunujen tai -rattaiden kanssa. 
Jos sinulla on jotain kysyttävää, soita tontturei-
tin päätontulle puh 0400 988727 
 
KEVÄTKAUSI 
LAPSET 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun 
pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 
17.00-17.50.  Kevätkausi starttaa 13.1.2021. 
 
Sählyt 
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly keskiviikkoi-
sin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa, aloitetaan 
13.1.2021 
 
3-6-luokkalaisten sähly 
torstaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa, en-
simmäinen kerta 14.1.2021. 
 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulu  
3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.15-18.00 
5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 
Liikuntaleikkikoulun ensimmäinen kerta tiistai-
na 12.1. ja viimeinen kerta 11.5.2021. 

 
Ipanarieha 
Ipanarieha koulun liikuntasalissa lauantaisin 
klo 14.00-15.30.  Ipanariehaan ovat tervetullei-
ta alle kouluikäiset lapset huoltajan kanssa. 
Saman perheen kouluikäiset lapset saavat 
tulla muun perheen mukana.  
Ipanariehassa voit pomppia isolla pomppupat-
jalla, palloilla, leikkiä, roikkua köysissä ja ren-
kaissa ja ennen kaikkea liikkua.  
Ipanarieha la 9.1. – 27.3.2021. 
 
Perhemailis (pingis ja sulkapallo) 
Perhemailis klo 18.00-19.30 7-99-vuotiaille.  
Koko perhe/yksikkö (2-4 henkilöä) tulee yh-
dessä  pelailemaan ja tutustumaan muihin 
perheisiin. Käytössä on sekä pingispöytiä että 
mahdollisuus sulkapallon pelaamiseen, peli-
paikkoja vaihdellaan (pelivälineet löytyy Soih-
dulta).  Mukaan mahtuu 5-8 perhettä.  
Ohjaajina ovat Tero, Elias ja kumppanit.   
 
AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Lenkkikaverit kokoontuu maanantaisin yhtei-
sen liikunnan pariin. Liikumme ulkona niin 
paljon kuin mahdollista, huonon sään vallites-
sa siirrymme sisätilaan. Kokoontuminen klo 
18.00.  Jos haluat tulla mukaan, laita sähkö-
postia osoitteeseen rymat-
tylan.soihtu@gmail.com 
Lenkkikavereiden kausi alkaa ma 11.1. 
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko, 
lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 
19.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan., 13.1. 
alaken 
 
Pilates 
Hanna Viljanmaan Pilatesryhmä kokoontuu 
lauantaisin klo 12.00-13.00 2.1.-24.4. välisen 
ajan, pilatesta  EI ole 27.2. eikä 3.4.  
 
Naisten ja miesten kahvakuulaharjoittelu 
torstaisin klo 19.00-19.55 liikuntasalissa. Jo-
kaisen kerran lopuksi toiminnallinen venyttely-
osuus.  
Kahvakuulan aikataulu 7.1. – 22.4., kahva-
kuulaa EI  ole 25.2. eujä 1.4. Ohjaajana Han-
na Viljanmaa.   
 
Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa.  
 
 
 
 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
 
HUOM! KIRKON TILAISUUKSIIN VAIN 50 
HLÖÄ PER TILAISUUS! 
KORONATILANTEEN MUKAAN OHJEET 
VOIVAT MUUTTUA! PYYDÄMME SEURAA-
MAAN TILANNETTA SEURAKUNNAN NET-
TISIVUILLA JA KIRKOLLISISSA 
 
Jumalanpalvelukset Rymättylän kirkossa  
 
Sunnuntai 29.11. Hoosiannakirkko klo 10, 
khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki, 
mukana IKI-duuri-yhtye, laulu Tuuli Virkkala. 
Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoululaisten 
ja vanhempien infotilaisuus seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 6.12. Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus klo 10, khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seppelten lasku Sankarihaudoilla ja 
Karjalaan jääneiden muistomerkillä, puhe ro-
vasti Ilkka Pärssinen.  
Sunnuntai 13.12. 3. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
Sunnuntai 20.12. 4. adventtisunnuntain 
Messu klo 10, pastori Hanne Tuulos ja kantto-
ri Aada Wirberg. 
Torstai 24.12. Jouluaaton hartaus hau-
tausmaalla klo 16, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki.  
Perjantai 25.12. Jouluaamun jumalanpalve-
lus klo 7.00, sekä klo 9.00, khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. 
Perjantai 25.12. Perheiden joulukirkko klo 
16, sekä klo 17.30, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki. 
Lauantai 26.12. Tapaninpäivän iltakirkko, 
ehtoollinen klo 18, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki. Huom! Aamulla klo 10 ei 
jumalanpalvelusta! 
Sunnuntai 27.12. Sanajumalanpalvelus klo 
10, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Perjantai 1.1.2021 Uudenvuoden iltamessu 
klo 18.00, khra Petri Sirén ja kanttori Esa Vä-
hämäki. 
Sunnuntai 3.1. 2021 Messu klo 10, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki 
Keskiviikko 6.1.2021 Loppiaisen musiikilli-
nen iltakirkko klo 18.00, khra Petri Sirén ja 
kanttori Esa Vähämäki. 
 
MUSIIKKITILAISUUKSIA RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
 

Sunnuntai 13.12. 
”Vain pimeässä näkyvät tähdet” runo- ja 
musiikki-konsertti klo 16.00.  
Maaria Leinosen jouluaiheisia runoja sekä 
suomalaisia joululauluja. Teija Söderholm, 
Eveliina Heinonen, Erla Pulli ja Kari Sassi.  
 
Lauantai 19.12. 
Konsertti kirkossa klo 18.00. Turun VPK:n 
joulukonsertti. 
 
Kauneimmat joululaulut: 
Lauantaina 12.12. klo 13.00, Röölän jouluto-
rilla. 
Torstaina 17.12. klo 18.00, Aaslalla Ylikylän 
Itätalossa Taina ja Markku Heinosella. 
Perjantaina 18.12. klo 18.00, Kuralassa Sipi 
ja Kirsi Lähteenmäellä. 
Tiistaina 22.12. klo 18 hautausmaalla, Muka-
na Markku Kolehmainen, alppitorvi, säestys 
Esa Vähämäki, urkuharmoni. Tilaisuuden kes-
to noin. 30-40- min. Tervetuloa! 
 
KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄSSÄ  
 
Rymättylän seurakunnassa järjestetään 
vuoden 2021 alussa kaksi Kaamoskonsert-
tisarjaan kytkeytyvää musiikillista taide-
elämystä: 
Ensimmäinen Kaamoskonsertti jo niinkin 
aikaisin kuin 06.01.2021 eli Loppiasena klo 
18.00. 
Esillä on erikoislaatuinen musiikillinen hartaus 
tai jumalanpalvelus, jossa erinomaiset taiteili-
jat, huilisti Marianne Sihvonen ja kontrabasisti 
Erica Giacoletto (joka on kotoisin Naantalista) 
esiintyvät tarjoillen klassisen musiikin parissa 
unohtumattomia hetkiä Raamatun tekstien 
luvun välissä. Kaksikko tunnetaan Duo-Ailena, 
jolla on upeat musiikilliset opinnot ja jo meriittiä 
eri puolilla Eurooppaa. 
Nämä nuoret naiset ovat tulossa Rymättylään 
ensimmäistä kertaa nyt ensi loppiaisena. Oh-
jelmassa on mm. Johann Sebastian Bachin, 
Antonio Vivaldin sekä muiden huomattavien 
säveltäjien teoksia. 
 
Toinen Kaamoskonsertti on tammikuun 24. 
klo. 18.00. 
Turkulainen Trio Mai, jossa esiintyvät Marja 
Springfeldt, sopraano, Anu Honkanen, huilu ja 
Iina Kivimäki, harppu ja piano ovat koostaneet 
loistavaan konserttiohjelmaansa talvisia miet-
teitä myötäilevän otsikon: "Minä laulan sun 
iltasi tähtihin". Talven pimeydessä välkehtivä 
tähtitaivas ja öitä valaiseva kuutamo antavat 
aavistuksen ihmisen osasta äärettömässä 
universumissa. 
Trion ohjelmistossa on esim. kansallisroman-
tikkojen teoksia ja mm. ranskalaista taidemu-



 10 

siikkia sekä yleisesti tunnettuja klassisen mu-
siikin helmiä. 
Triolla on varsin mittavat ansiot niin opintojen-
sa kuin esiintymiskokemustensa kautta. 
Konsertit alkavat klo 18.00 Rymättylän kir-
kossa ja niihin on vapaa pääsy. 
vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 15 e.  
Tervetuloa! 
 
MUITA TAPAHTUMIA 
 

RIPPIKOULUN 2021 aloitus ja infotilaisuus 

seurakuntakodilla 29.11.2020. klo 11.30. Ter-

vetuloa rippikoululaiset vanhempineen! 
KOKKIKERHO   
Syksyn viimeinen kokkikerho maanantaina 
30.11. Tammikuussa jatketaan 18.1.2021. klo 
17. 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 
13 seurakuntakodissa. Joulukuussa 2.12. klo 
13. mukana satamakuraattori Arja Suvanto 
Turun merimieskirkolta. Tervetuloa!  
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Joulukerho torstaina 17.12. seurakuntakodilla 
klo 12.30. (pieni paketti mukaan). Kerhot jat-
kuvat tammikuussa 7.1.2021.  
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Joulukah-
vit torstaina 17.12. klo 13.  Tammikuussa jat-
ketaan 7.1.2021 klo 12. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kultaiseniänkerho kokoontuu joka kuukauden 
2. tiistai seurakuntakodilla klo 13. Joulukuussa 
joulukerho 8.12. joulupuuro ja kauneimmat 
joululaulut kanttori Esa Vähämäen säestyksel-
lä. Tammikuussa 12.1.2021. Tervetuloa! 
 
PERHEKERHO  
Keskiviikkoisin klo 10 seurakuntakodilla. Jou-
lukuussa viimeinen jouluinen perhekerho 
16.12. Tammikuussa jatketaan 13.1.2021. 
Tervetuloa ! 
NAISTEN KESKUSTELUPIIRI seurakuntako-
dilla 2.12. klo 18.00. Teamisin kautta mukana 
Hannele Siltala kertoo naisverkkotyöstä! 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30 seurakuntakodilla. Terve-
tuloa! 
 
IKÄIHMISTEN JOULUTERVEHDYKSET  
Joulukuun alusta alkaen diakoni ja diakonia-
työryhmän jäsenet jakavat joulutervehdyksiä 
(tervehdyksiä viedään ihan jouluviikolle asti).  
Jos jotakuta ei tavoiteta, jätämme viestin posti-
laatikkoon ja tervehdyksen voi noutaa joulun 
jälkeen kirkkoherranvirastolta Viluntie 2 auki-
oloaikoina. 
 

JOULUAVUSTUKSIA 
Jos taloudessasi on koronan vuoksi tullut 
vaikeuksia tai olet muuten taloudellisissa 
ongelmissa on diakoni tavattavissa seu-
raavasti: 
Maanantaina 7.12. klo 9-12 ja keskiviikkona 
9.12 klo 13-15 maanantai 14.12. klo 9-12 ja 
tiistaina 15.12. klo 9-12 voi tulla kysymään 
jouluavustusta. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
”Tapahtui 1968” 
Jatkona aiemmille aikalaisnäyttelyille 
(-38, -48, -58) esitellään Aahollissa 
tapahtumia 60-luvun Rymättylästä 
ja vähän laajemminkin.  
Näyttely on esillä 14.11. alkaen  
helmikuulle 2021. Siihen liittyvät  
yleisötilaisuudet eli avajaiset ja  
vinyyli-ilta siirtyvät alkuvuodelle. 
Voit tutustua näyttelyyn sopimalla 
esittelyn p 044 0436776. 
Itsenäisyyspäivänä su 6.12. ovat 
Aahollin ovet avoinna klo 11.30 – 15 
ilman muuta ohjelmaa. Piipahda 
tutustumassa. 
Vastaanotto  
Sylvesterin iltana 32.12. klo 18 
on Aahollin pihapuistossa pieni  
uuden vuoden vastaanottohetki. 
MarKat soittaa  ja  R-S/Perinne 
tarjoaa glögit. 
Jatkokysely  
Löytyykö kotoasi tunnistettavasti 
Rymättylä-aiheinen maalaus, jonka  
tekijä on joku Rymättylässä asunut  
tai kesiään viettänyt edesmennyt taiteilija? 
Saatujen vastausten perusteella on 
tarkoitus koota näyttely Aaholliin 
v 2021. Soita 044 0436776 ja kuvaile 
löytösi. 
Kiitos 
R-S/Perinne kiittää kuluneen vuoden 
aikana talkoolaisina, vierailijoina, 
ohjelmansuorittajina tai muulla tavalla 
osallistuneita Aahollin ystäviä. Vuosi 
oli tapahtumien tuottamisen osalta 
rajoituksia täynnä, mutta silti toiminta 
pyöri, kiitos uskollisten ystävien. 
Kotiseutumuseo 
Perinteisiä museon joulutapahtumia ei voida 
järjestää. Museon joulukynttilät sytytetään 
tuomaan tunnelmaa. Kotiseutumuseon väki 
toivottaa kaikille hyvää joulunodotusta. 
 
Rymättylän historia 
Rymättylä-Seuran kautta voitte ostaa Rymätty-
län historia-kirjoja alennettuun hintaan. Koko 
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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. 
 
Tule mukaan Rymättylä-Seuran toimintaan! 
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 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
Röölän Joulutori 12.12. klo 12-15.00 
Kirkkoherra Petri Sirén avaa Röölän Jou-
lun, eläinten joulusiunaus 
klo 12.00. 
 
-Riisipuuroa (2€) ja sekahedelmäkiisseli (1€) -
niin kauan kuin riittää.  
Mantelinsaajalla palkinto Röölän kirja Elämää 
Röödilässä! 
Kahvi ja puuro Kylähuoneella. 
 
-Klo 12.30 Joulupukki ja joulumuori piipahtaa 
kyselemässä joululahjatoiveita, 
 
-Klo 13.00 Kauneimmat joululaulut, Rymättylän 
seurakunta 
 
 
Joulutorimyyjät: Käsitöitä, leivonnaisia, joulu-
laatikot, sinappi, Naantalin Hunaja, 
Näkövammaiskäsitöitä; kassit, korit, sisustus- 
ja lahjatuotteet kotimaisesta kierrätysmuovi-
päreestä  
sekä käsintehdyt nahkavyöt, avaimenperät, 
korut, koiranpannat ja taluttimet kasviparkitus-
ta, ekologisesti tuotetusta nahasta. 
Ovikoristeita, Pieni kahvitehdas, Kalankypsen-
nyspeti, Artisokkaa, omenamehua, Valkosipu-
lia, kalaherkkuja, 
Vanhan ajan joulutorttuja, Sillikonttorin silliä, 
Kortteja, koruja, karkkikuusia, luonnon materi-
aaleista koristeita, 
Makuhunajaa, Pipoja, pantoja jne….. 

Toivotamme Hyvää Joulua ja Terveyttä ensi 
vuodelle! 
Kiitoksin Röölän Kylätoimikunta 
 
Onko sinun tarinasi Röölästä vielä kerto-
matta? 
Mitä muistat Röödilän Myllystä tai silliteh-
taasta, kaupoista ym.? 
Onko sinulla kuvia menneistä vuosista? 
Ota yhteyttä puh. 044974 8711 tai 
 roola@roola.fi 
Jokaisen tarina on merkityksellinen,  
muistiin kirjattava. 
Mylly täyttää ensi vuonna 110 vuotta. 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS ry 

  
 
Yhdistys toivottaa kaikille 
 
RAUHALLISTA JOULUNAIKAA 
 ja 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 
 
Toivottavasti saamme koronan nujerrettua 
niin pääsemme taas viettämään aikaa yhdes-
sä! 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 
 

KONSERTTEJA 

 
Vain pimeässä näkyvät tähdet  
-jouluinen runolaulukonsertti Rymättylän 
kirkossa su 13.12. klo 16 
  
Tervetuloa virittäytymään lempeästi joulun 
tunnelmaan kuunnellen Maaria Leinosen joulu-
runoja ja suomalaisia joululauluja. Konsertin 
järjestää MuRu-ryhmä, esiintyjinä Eveliina 
Heinonen, Teija Söderholm, Erla Pulli ja Kari 
Sassi. Konsertti järjestetään Rymättylä-
Merimasku Lions Clubin tuella, konsertti on 
ilmainen mutta korona järjestelyiden vuoksi 
kirkkoon otetaan vain 50 katsojaa. Lisätiedot 
eveliina@kokemo.fi / 0504651415 
 
 

mailto:roola@roola.fi
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:eveliina@kokemo.fi
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Turun VPK:n puhallinorkesterin Joulukon-
sertti Rymättylän kirkossa lauantaina 
19.12.2020 klo 18.00.  
Konsertissa tullaan kuulemaan perinteikästä 
Joulumusiikkia puhallinorkesterin esittämänä. 
Konsertin johtaa kapellimestari Reijo Borman. 
Ohjelmia 15€ ennakkoon varattavissa puhal-
linorkesterin jäseniltä  
tai sähköpostilla orkesteri@turunvpk.fi 
sekä kirkon ovelta tuntia ennen tapahtumaa 
 
Tapahtumassa tulemme huomioimaan turva-
välit sekä suosittelemme kaikille kasvomaskin 
käyttöä. 
 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA ja  
YHTEYSTIEDOT 

 
ma ja to 13-19,  
ti, ke ja pe 9-15 
 
Lukupiiri kokoontuu jälleen, kysy lisää 
kirjastosta. 
 
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: 

1/2021: Aineistopäivä 8.1., jakelu 4.2. 
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 pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Tammikuun tiedotteen materiaali viimeistään 
11.12.2020(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 
Kokemustiedon keruu alueen sosiaali- ter-

veyspalveluista 

Asukkaiden kokemustiedonkeruu kuuluu osa-
na ESR:n-rahoituksena toteutettavaa Ke-
muSote hanketta. 
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kevytyrittä-
jien toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja 
työhyvinvointia sekä tätä kautta mahdollistaa 
työurien pidentäminen sosiaali- ja terveysalal-
la. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa tietoa 
osuuskuntatoimintamallin soveltuvuudesta 
ensisijaisesti haja-asutusalueiden sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisessä.  
 
Kokemustiedon keruulla toivotaan saavu-
tettavan saariston asukkaiden näkökulmat, 
jotka kattavat ajatuksia tarpeista, toiveista ja 
unelmista. Käyttäjätutkimuksella kartoitetaan 
asukkaiden näkökulmia lähipalveluiden tur-
vaamiseksi ja toteuttamiseksi.  
 
Aineistonkeruun suorittaa Turun Ammattikor-

keakoulun Master School opiskelija joulukuun 

2020 aikana.  Aineistoa kerätään Saaristokun-

tien palvelupisteillä seuraavina ajankohtina, 

aukioloaikojen puitteissa: 

 
Merimasku 3.12 
Rymättylä 4.12 
Rymättylä 10.12 
Velkua-Livonsaari 11.12 
  
Kerätty aineisto on luottamuksellista, eikä si-

sällä henkilötietojen keräämistä. 

Lisätietoa KemuSote hankkeesta:   
 
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-
innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-
kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/ 
 
Yhteystiedot: 
___________________________________ 
Sini Eloranta yliopettaja 
Turun ammattikorkeakoulu  
Terveys ja hyvinvointi 
Master School, www.turkuamk.fi 
p.040 355 0514 
_________________________________ 
Veera Österlund 
Turun ammattikorkeakoulu 
Design Thinking Research- tutkimusryhmä 
Master School- opiskelija 
veera.osterlund@edu.turkuamk.fi 
p. 050-4638634 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/kemusote-kevytyrittajyys-ja-muutoskyvykkyys-sote-a/
http://www.turkuamk.fi/
mailto:veera.osterlund@edu.turkuamk.fi
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