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SYYSKUU 2020 
 

 
 
 

SIVISTYSPALVELUT 

 
RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA PALVELU-
PISTEEN 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 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
Aikuisten toiminta käynnistyy syyskuun tait-
teessa. Katso ryhmien tiedot ja aikataulut liik-
kuvanaantali.fi 
 
SYKSYN 2020 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 7.9.–
14.12.2020 välisenä aikana 

• 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. 

KOULUIKÄISTEN LIIKUNNALLINEN SYKSY 

Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja harraste-
kerhotoimintaa järjestetään viikoilla 37–50 (ei 
arkipyhinä eikä koulujen loma-aikoina), mikäli 
ryhmään osallistuu vähintään 10 henkilöä. 
Kerhot ovat tarkoitettu 2.–6.-luokkaisille, paitsi 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville (kts. 
mahdolliset poikkeukset kerhon kohdalta). 
Ilmoittautuminen on alkanut 17.8. osoit-
teessa www.liikkuvanaantali.fi, ellei toisin 
mainita. 

Liikuntakerhot alakouluilla 

• Rymättylä keskiviikkoisin klo 14.30–
15.30   

• Merimasku keskiviikkoisin klo 13–14  

• Karvetti keskiviikkoisin klo 13–14 

• Kultaranta 3.–6.-luokkalaisille torstai-
sin klo 14.05–15.00 

Harrastekerhot alakouluilla  

• Rymättylä maanantaisin klo 14.30–
15.30 

• Kultaranta eskari – 2. luokkaisille, 
maanantaisin klo 13.15–14.00 (kerho 
ei ole aamu- ja iltapäivätoimintaan 
osallistuville) 

Kurssit ja muut kerhot 

• Teatterikerho Karvetin koululla keski-
viikkoisin klo 13–14 

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

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

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.nvo.fi/
http://www.nvo.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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Lisää toimintoja päivitetään syksyn 
aikana verkkosivulle 
www.liikkuvanaantali.fi 

Aikuisille liikunnallinen syksy 2020 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT 
 
Avantouintiopastus 
Tiistaina 6.10. klo 18.00 Nunnalahden uima-
rannalla opastusta avantouinnin aloittamiseen. 
Mukaan uima-asu ja pyyhe. Lämmintä mehua 
tarjolla. 
 
Suuri kuntotestausilta työikäisille 
Torstaina 22.10. klo 17.00–19.30 Urheilutalol-
la, Kuparivuorella (Kuparivuorentie 1). Maksu-
ton kuntotestausilta, jossa mitataan mm. ke-
honkoostumusta, puristusvoimaa ja Polar-
kuntotesti. Lisäksi infoa liikunnasta, ravinnosta 
ja painonhallinnasta. Tapahtuma on maksuton. 
 
Ikäihmisten kuntotestauspäivä 
Keskiviikkona 11.11. klo 10.00–12.00 Urheilu-
talolla (Kuparivuorentie 1); kehonkoostumus-
mittaus, Polarin leposyke, puristusvoima, ta-
sapainotestit ja 6 minuutin kävelytesti. Lisäksi 
infoa liikunnasta, ravinnosta ja painonhallin-
nasta. Tapahtuma on maksuton. 
 
Kuntotesti-ilta Rymättylässä  
Torstaina 14.1.2021 klo 16.30–18.30 Rymätty-
län koulun liikuntasalissa (Piimätie 1); kehon-
koostumusmittaus, Polarin kuntotesti ja puris-
tusvoimamittaus. Lisäksi infoa, liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta. Tapahtuma on 
maksuton. 
 
Kuntosaliohjausta 
Maanantaina 26.10. klo 15.00–17.00 Maija-
mäen liikuntahallin (Venevalkamantie 2) kun-
tosalilla ohjaaja opastamassa laitteiden käy-
tössä ja harjoittelussa. Ohjaukseen ei tarvitse 
ilmoittautua. Mukaan sisäliikunta-asuste ja 
sisäjalkineet sekä juomapullo. Kulku hallille 
Aurinkotien puolelta liikuntahallin ja koulun 
välisestä syvennyksestä, iltakäyttäjien ovesta. 
 
Kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi 
aloittelijoille 
Kuntosaliharjoittelun perusteet kurssiin kuuluu 
kolme ohjattua tapaamista. Kurssi on tarkoitet-
tu aloittelijoille. Kurssilla opetetaan käyttämään 
laitteita oikein, saat oman harjoitteluohjelman 
sekä ohjeet omatoimiseen harjoitteluun. Halu-
tessasi saat myös kurssin aikana kehonkoos-
tumusmittauksen. Kurssin ajankohta: 21.10. 
klo 17–18, 28.10. ja 4.11. klo 17.30–18.30. 
Paikkana Maijamäen liikuntahalli (Venevalka-
mantie 2). Kurssin hinta on 30 € sisältäen 
kurssiohjauksen ja -materiaalin sekä 2 kk kun-

tosalin käytön. Max 12 osallistujaa. Ilmoittau-
tuminen alkaa 10.9. kello 18.00 osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
 
Kävely- ja juoksutestit 
• UKK-kävelytestit keskiviikkona 2.9. klo 
16.00–17.30 Kuparivuoren urheilukentällä. 
Testissä kävellään kahden kilometrin matka.  
• Cooperin testijuoksu (12 min) keskiviikkona 
2.9. Kuparivuoren kentällä, lähdöt klo 16.00 ja 
17.00. 
Tervetuloa testaamaan syyskuntosi sekä saa-
maan liikuntavinkkejä! 
 

LIIKUNTARYHMÄT 
 
Päiväliikunnalla pirteäksi 
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä jat-
kaa toimintaa torstaisin 10.9.–19.11. klo 11 
Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla. Ryhmä on 
tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka ovat innostu-
neita tutustumaan eri lajeihin sekä pitävät ul-
koilusta. Tutustu päiväliikunnalla pirteäksi -
ryhmän ohjelmaan osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Hinta 20 €. Ilmoittaudu 
päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmään osoitteessa 
verkkokauppa.naantali.fi. 
 
Telmon talli – miesten liikuntaryhmä 
Yli 60-vuotias mies, tule mukaan Telmon tal-
liin! Telmon talli kokoontuu torstaisin 10.9.–
17.12.2020 klo 12.30–13.30 Kesti-Maarian 
liikuntatilassa (Maariankatu 2). Tallin toiminta 
on tarkoitettu miehille, jotka haluavat liikkua 
monipuolisesti ohjatussa ryhmässä; toimin-
nassa keskitytään lihaskunnon, tasapainon ja 
liikkuvuuden kehittämiseen tosissaan, muttei 
missään nimessä totisena. Lisätietoja Telmon 
tallista saat Maija Puolakanaholta, puh. 0400 
638398 tai sähköpostilla mai-
ja.puolakanaho@naantali.fi. Jos kiinnostuit, 
ilmoittaudu mukaan Telmon talliin osoitteessa 
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). Toi-
minta järjestetään viikoilla 37–50, mikäli osal-
listujia on vähintään 10 hlö/ryhmä. Ilmoittau-
tumiset alkoivat 3.8. Syyskauden hinta on 30 
€/ryhmä. (Seniorikorttilla ei erillistä maksua, 
mutta ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittau-
tuminen osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi 

o tiistain tasapainoryhmä 8.9.–

8.12. kello 9.00–10.00 (oh-

jaus: liikuntapalvelut)  

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
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o keskiviikon tasapainoryhmä 

9.9.–9.12. kello 10.00–11.00 

(ohjaus: liikuntapalvelut) 

o keskiviikon VoiTas-ryhmä 9.9.–

9.12. kello 11.45–12.30 (oh-

jaus: Liikuntaseura 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. 
Ryhmässä tehdään tasapainoa ja voimaa vah-
vistavia harjoituksia, ohjaajana fysioterapeutti 
Riina Nummelin. Ilmoittautuminen 
www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmän toiminta 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. Voimaa ja tasapainoa -ryhmä 
kuuluu seniorikortin palveluihin eli jos sinulla 
on voimassa oleva seniorikortti, voit osallistua 
tähän ryhmään ilman maksua, ilmoittaudu 
siinä tapauksessa ohjaajalle paikan päällä.  
Ensimmäinen kerta 7.9.2020. 
 
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 8.9.2020.  Ei tarvitse il-
moittautua, maksuton. 
 
 Remonttireiskat ja Remonttiraijat 
Viime keväänä alkanut ja koronan vuoksi no-
peasti loppuneet Remonttiraijat ja Remontti-
reiskat yhdistyvät syksyllä ja toimintapäivä on 
perjantai klo 12.30-13.30 liikuntasalissa. 
Kauden aluksi ryhmälle tehdään kehonkoos-
tumusmittaus, leposyketesti ja lihaskunto- ja 
liikkuvuustestit. Ohjelmassa on monipuolista 
jumppaa ryhmän toiveiden mukaisesti. Ilmoit-
tautuminen www.liikkuvanaantali.fi ja ryhmä 
käynnistyy, mikäli vähintään 12 henkilöä ilmoit-
tautuu mukaan. Osallistumismaksu 20€/syksy 
ja 20€/kevät. Remonttiryhmän ohjaajan toimii 
Outi Ritvanen, ensimmäinen kerta 4.9.2020. 
 
Rymättylän kuntosali 
Talvikausi 

Kuntosalista voit varata oman vuoron ajalle klo 
7.00–22.00. Varaukset ja maksut hoituvat 
Rymättylän lähikirjastossa. Kuntosalia ei voi 
varata puhelimitse. 
 
Talvikausi 1.9.–31.5. 
Varaukset elokuun kolmannesta maanantaista 
(17.8.) lähtien Rymättylän lähikirjastosta. Kun-
tosalin kausimaksu maksetaan varauksen 
yhteydessä. 
Talvikauden kausimaksu on 61 euroa/tunti 
(yksi tunti/viikko/kausi). 
 
 
Seniorikortti 
Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 13.3.2020.  

Seniorikortin etuudet syksy 2020 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden lop-
puun asti niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 
ostaneet kortin ennen 13.3.2020. 

Seniorikortti on suunnattu kaikille 65 vuotta 
täyttäneille naantalilaisille. Syyskauden kortti 
on voimassa 3.8.–31.12.2020 seniorikortin saa 
hintaan 35 € (+ uusille käyttäjille 5 €:n aloitus-
maksu). Syyskauden kortin voi lunastaa Naan-
talin kaupungin asiointipisteistä 1.7.2020 alka-
en. 

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä pysty luo-
vuttamaan toisen henkilön käyttöön. Tarkem-
mat kortin aktivointiohjeet löydät tämän sivun 
lopusta. 

Tasapainoryhmät (Kesti-Maaria ja Rymätty-
lä) katso aikataulut liikkuvanaantali.fi 

Kuntosali (Maijamäki) katso aikataulut liik-
kuvanaantali.fi 

Keilaus (Raision keilahalli) oman aikataulun 
mukaisesti (kertamaksu 4 €) 

Uinti ja kuntosali (Raision Ulpukka) 

Ulpukka avoinna 3.8.2020 alkaen 

• 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). 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Kulttuuri- ja museopalvelut 

• Vapaa pääsy Naantalin museoon mu-
seon aukioloaikoina 

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

Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini? 

Kevään seniorikortti on voimassa vuoden 
loppuun asti niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat ostaneet kortin ennen 13.3.2020. 
Näiden henkilöiden ei tarvitse uudelleen 
aktivoida korttiaan syyskaudeksi. 

1. Täytä hakemus uutta korttia varten (vain, 
jos sinulla ei ole aiemmin ollut Naantalin se-
niorikorttia). Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut 
korttia, hae korttia täyttämällä seniorikorttiha-
kemus. Asiakassuhteen ylläpitoa varten haki-
jasta kerätään 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 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen tapahtuu 
Naantalin kaupungin palvelupisteissä. Seniori-
kortti maksetaan ja lunastetaan Naantalin pal-
velupisteistä. Mikäli sinulla on jo seniorikortti 
syyskaudelta, ei sinun tarvitse maksaa 5 € 
hankintamaksua uudestaan eikä täyttää säh-
köistä seniorikorttihakemusta. HUOM! Kortin 
edut ovat käytettävissä kolmen arkipäivän 
kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. Latauk-
sen yhteydessä seniorikortin haltijan henkilölli-
syys tarkistetaan Ulpukassa, joten henkilölli-
syystodistus 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! 

Haastepyöräily -kampanja päätökseen 

Mobiilisovellus sai kiitosta pyöräilijöiltä 

Tämän vuoden Haastepyöräily kampanjan 
saatiin suoritettua hienosti läpi, vaikka kirjaus-
ohjeita jouduttiin muuttamaan koronaviruksen 
vuoksi. Haastepyöräily -kampanjan alusta asti 
olleet kirjauslaatikot jätettiin pois, jolla minimoi-
tiin kontaktien määrä muihin pyöräilijöihin sekä 
tartuntapinnat. Kampanjan mobiilisovellus 
onnistuttiin ajamaan hienosti sisään ja siitä 
saatiin erittäin positiivistä palautetta sekä pyö-
räilijöitä että kunnan vastuuhenkilöiltä.  

• Vaikka korona toi kampanjan valmiste-
luun isoja haasteita, lähdimme onneksi 
toteuttamaan kampanjaa ja onneksi 
meillä myös oli mobiilisovellus käytös-
sä, joka takasi turvallisen kirjaustavan, 
kertoo LiikUn terveysliikunnan kehittä-
jä Juha Koskelo   

Haastepyöräilyn suoritukset kirjattiin netti- ja 
mobiilikirjauksina ja tilannetta pystyi seuraa-
maan reaaliaikaisesti. Kampanjan aikana pyö-
räiltiin 31:ssä kunnassa 668 452 kilometriä ja 
pyöräilykorttien/   -passien ja muiden kirjausten 
jälkeen yhteistulos oli n. miljoona poljettua 
kilometriä.  

Huittinen voitti yli 5000 asukkaan sarjan ja 
Karvia alle 5000 asukkaan sarjan tiukasti en-
nen Siikaista. Molemmissa voittokunnissa 
panostettiin mm. kampanjan aikaisiin etäta-
pahtumiin, tiedottamiseen ja käytössä oli mm. 
omat pyöräilypassit. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä LiikUn 
sekä kampanjaan osallistuvien kuntien liikun-
tavirastojen kanssa. LiikU ja kunnat arpovat 
kaikkien pyöräilijöiden kesken mm. polkupyö-
riä, joista ilmoitetaan voittajille erikseen.  

Mobiilisovellus on myös toiminnassa vuoden 
loppuun asti, eli sitä voi käyttää ilmaiseksi ja 
tallentaa omat pyöräilyt sinne. Pyöräilyhistoria 
jään näkyviin ja mobiili toimii taas ensivuoden 
kampanjassa samoilla tunnuksilla. Lisätietoja 
kampanjasta sekä netti- ja mobiilikirjausohjeet 
löytyvät osoitteesta www.liiku.fi/haastepyoraily.  

Naantalissa tehtiin yhteensä 1 537 kirjausta, 
mutta siitä huolimatta jäimme sarjassamme 
häntäpäähän. 

Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja (T-paitoja, sukkia, jumppapusseja) ja 
voitot on toimitettu voittajille 

https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
https://www.lyyti.in/Seniorikortti_65_KEVAT_2020_9177
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Soveltava liikunta syksy 2020 
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 
 liikuntaan, ja heidän liikuntansa vaatii erityis-
osaamista soveltamisesta.  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittautuminen soveltavan lasten, nuorten ja 
aikuisten liikunnan toimintoihin on alkanut 
maanantaina 17.8.2020 klo 9.00 Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa 
https://verkkokauppa.naantali.fi/, ellei toi-
minnon perässä toisin mainita. Kurssimak-
sut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää 
toiselle henkilölle. Tarvittaessa kaikissa toi-
minnoissa oma henkilökohtainen avustaja 
maksutta mukana. Ongelmatilanteessa ole 
yhteydessä soveltavan liikunnan ohjaajaan 
Heidi Suominen puh. 040 683 7454.   
 
Avustajatoiminta ja saattajakortti tiedot löytyvät 
www.liikkuvanaantali.fi -> Mitä on soveltava 
liikunta. Soveltavan liikunnan toiminnoista 
tiedotetaan lisäksi Liikkuva Naantali -Facebook 
-sivuilla, Nasta-lehdessä, yhteistyökumppanei-
den kautta sekä Soveltavan rajatonta liikuntaa 
-oppaassa. Naantali on mukana myös valta-
kunnallisissa soveltavan liikunnan kehittämis-
hankkeissa. Lue lisää www.liikkuvanaantali.fi -
sivuilta. 
 
Soveltavaa liikuntaa lapsille ja nuorille 
 
Maksuton Harrastepalloilu 3.–6.-
luokkalaisille tiistaisin 8.9.-1.12.2020 klo 
15-16 Suopellon koulun liikuntasalissa (Os. 
Rimpikuja 4). Kulku Suopellon koulun takapi-
halta. Varusteina vaaleapohjaiset sisäpeliken-
gät, sisäliikuntavarusteet, juomapullo, halutes-
sa oma maila ja lasit. Harrastepalloilu on tar-
koitettu lapsille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi 
keskittymisen kanssa tai aistiherkkyyksiä, jon-
ka vuoksi isommassa ryhmässä harrastaminen 
voi tuottaa haasteita. Pelataan erilaisia pallo-
pelejä. Kaikki pääsevät pelaamaan! 
 
UUTTA! Taidekokemuksia-kurssi eri-
tyislapsille (5-12v.) ja perheille keski-
viikkoisin 2.9.-25.11.2020 klo 17.30-18.30 
Kalevanniemen koulun luokka A 114 (os. 
Opintie 2). Kurssimaksu 27 € henkilö sisältäen 
kaikki materiaalit ja välineet. Erityislasten ja 
vanhempien yhteinen taidetunti, jossa ko-
koonnumme aina kolme kertaa peräkkäin sa-
man taidekokemuksen äärelle: maalaamme, 
tanssimme, muovaamme, musisoimme ja 

teemme ilmaisuharjoitteita alan ammattilaisten 
johdolla. Ilmoittautuminen 
www.naantali.fi/opisto. Lapselle ja vanhemmal-
le tehdään kummallekin erikseen ilmoittautu-
minen.  
 
Soveltavaa palloilua eri-ikäisille kehi-
tysvammaisille lapsille, nuorille ja 
aikuisille maanantaisin 7.9.-7.12.2020 klo 
15.30–16.45Suopellon koulun liikuntasali (Os. 
Rimpikuja 4, Naantali). Kulku Suopellon koulun 
takapihalta. Hinta 30€ henkilö. Varusteina 
vaaleapohjaiset sisäpelikengät, sisäliikuntava-
rusteet, juomapullo, halutessa oma maila ja 
lasit. Kauden aikana pelaillaan sählyä ja jalka-
palloa ryhmäläisten toiveet huomioiden. Kaikki 
pääsevät pelaamaan!  
 
Mahdolliset soveltavan vesili ikuntaryh-
mät, kerhot, leirit ja talvitoiminta lapsille 
ja nuorille päivittyvät 
www.liikkuvanaantali.f i . Seuraa ilmoitte-
lu. 
 
Soveltava liikunta aikuisille 
 
Uutta! Erkkajooga® -kurssi kehitys-
vammaisille nuorille ja aikuisille  maa-
nantaisin 31.8.2020 – 23.11.2020 (ei viikolla 
42) klo 18-19 Kalevanniemen koulu (os. Opin-
tie 2) luokka A114. Kurssimaksu 30 € henkilö. 
Tunti yhdistää joogan liikeharjoittelua, läsnä-
olo- ja rentoutusharjoituksia, musiikkia ja vä-
hän meditaatiotakin. Toiminta toteutuu, jos 
osallistujia on minimissään 7. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen www.naantali.fi/opisto.  
 
Uutta! Soveltava tasapainoa ja voimaa 
-ryhmä tiistaisin 8.9.-2.12.2020 klo 10.00-
10.45 Kesti-Maaria (os. Maariankatu 2). Hinta 
15€ henkilö. Ryhmä on tarkoitettu henkilölle, 
jolla on liikuntarajoite, sairauden vuoksi hei-
kentynyt toimintakyky tai toistuvaa kaatumista. 
Tunnille voi tulla pyörätuolin sekä oman avus-
tajan kanssa. Kaiken voi tehdä tuoli apuna. 
Tunnilla harjoitetaan monipuolisesti tasapai-
noa, lihaskuntoa, kehonhallintaa ja koordinaa-
tiota.  
 
Neuromoto-ryhmä keskiviikkoisin 2.9.2020 
alkaen klo 11.00-11.45 Kesti-Maaria (os. Maa-
riankatu 2). Hinta 40€ henkilö sisältäen jäsen-
maksun. Ryhmä soveltuu hyvin erityisesti var-
haisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja 
lihassairauksia sairastaville henkilöille. Tun-
neilla harjoitellaan monipuolisesti kehonhallin-
taa, motoriikkaa, lihaskuntoa ja tasapainoa, 
sosiaalista puolta unohtamatta. Yhteistyössä 
Liikuntaseura Naantalin ja terveyskeskuksen 
kanssa. Ilmoittautuminen www.lsnaantali.fi. 

http://www.liikkuvanaantali.fi/
http://www.liikkuvanaantali.fi/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
https://www.opistopalvelut.fi/naantali/
http://www.lsnaantali.fi/
http://www.lsnaantali.fi/
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Soveltava vesijumppa mielenterveys-
kuntoutujille 12 kertaa (30min) keski-
viikkoisin ke 9.9.-25.11.2020 klo 12.30–13.00 
Aurinkosäätiön palvelutalon altaalla (os. Mylly-
kiventie 5). Varusteina uimapuku, pyyhe ja 
saunapefletti. Hinta 30€ henkilö.  
 
Soveltava vesijumppa päivä- ja ilta-
ryhmät 12 kertaa (45min) Aurinkosäätiön 
palvelutalon altaalla (os. Myllykiventie 5). Hinta 
35€ henkilö / kurssi. Varusteina uimapuku, 
pyyhe ja saunapefletti. 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 yhdis-
tysten järjestämiin vesijumppiin. 2. ryhmä on 
tarkoitettu myös omaishoitajille ja -
hoidettaville. Omaishoitaja toimii avustajana 
ja ilmoittaa vain omaishoidettavan kurssille. 
Lisätiedot kenttään lisätään omaishoidettavan 
sairaus, vamma tai toimintarajoite sekä omais-
hoitajan tiedot:  
1.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 
13.00–13.45 
2.ryhmä keskiviikkoisin 9.9.-25.11.2020 klo 
13.45-14.30 
3.ryhmä torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
19.15–20.00  
 
Kävelyfutis torstaisin 10.9.-26.11.2020 klo 
15.00-16.00 Taimon koulun liikuntasali ja ulko-
kenttä. Hinta 20€ henkilö. Varusteina sisällä 
vaaleapohjaiset sisäpelikengät, liikuntavarus-
tus, juomapulla. Kävelyfutis soveltuu matalan 
aloituskynnyksen sekä pienen loukkaantumis-
riskin vuoksi hyvin henkilöille, joilla on erityis-
ohjauksen tai sovellutusten tarve muun muas-
sa liikuntarajoitteen tai toimintakyvyn heiken-
tymisen vuoksi.  
 
Uutta! Soveltava kuntoryhmä nuorille 
aikuisille ja työikäisille  torstaisin 17.9.-
8.12.2020 klo 17.00-18.00 Kesti-Maaria (os. 
Maariankatu 2) ja lähiympäristön ulkoliikunta-
paikat. Hinta 15€ henkilö. Ryhmä on matalan 
kynnyksen kuntoryhmä ja tarkoitettu henkilöil-
le, joilla on elämäntilanteen, liikuntarajoitteen, 
tapaturmaisen vamman tai sairauden vuoksi 
heikentynyt toimintakyky, haasteita osallistua 
yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, ja tarvit-
see yksilöllisempää tukea ja opastusta moti-
voivan liikuntamuodon löytämiseksi. Tapaa-
miskertojen sisältö rakennetaan yhdessä ryh-
mäläisten toiveiden mukaan. Voidaan kokeilla 
myös eri toimijoiden palveluita esim. keilausta, 
joista tulee kurssimaksun lisäksi pieni lisämak-
su osallistujille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan 
ja rakennetaan sinun oma polkusi motivoivaan 
liikuntaan!  

 
Soveltavan liikunnan kurssit ja tapah-
tumat lapsille, nuorille ja aikuisille   
 
Uutta! Maksuttomat soveltava Judo-
kokeilukurssit 5 kertaa lapsille ja 
nuorille perjantaisin 11.9.-9.10.2020 klo 
17-18 sekä aikuisille perjantaisin 16.10.-
13.11.2020 klo 17-18 Maijamäen koulun 
Tatamisalin tatamipuolella. Huom! Kulku Ta-
tamisaliin ei ole esteetön portaiden vuoksi. 
Lapsilla on oltava mukana oma aikuinen tai 
avustaja. Max. 10 osallistujaa / kurssi. Sovel-
lettu judo on suunnattu henkilöille, joilla on 
erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumises-
sa, ymmärryksessä, puheen tuottamisessa, 
aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeu-
tumisessa tai tarvitsee jostain syystä enem-
män aikaa asioiden oppimiseen. Liikuntarajoite 
ei ole este judon harrastamiselle. 
 
Soveltava ratsastus -kurssit Metsälehdon 
tilalla  
Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on eri-
tyisohjauksen tai sovellutusten tarve sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilan-
teen tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Ratsastajalla on tarvittaessa oltava joko oma 
hevosiin tottunut avustaja mukana tai avusta-
jaa voi tiedustella suoraan tallilta Tiina Gus-
tafsson tiinachoko@gmail.com, 044 9962535 
(os. Vuoristotie 7, 24130 Hietamäki, Mynämä-
ki):  
 
Soveltava ratsastus -jatkokurssi lap-
sille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 5.9.-
3.10.2020 klo 13.15-14.00. Hinta 60€ lapsi 
sisältäen ohjauksen, taluttajan ja varus-
teet. Max. 4 ratsastajaa. 
Soveltava ratsastus -alkeiskurssi lap-
sille ja nuorille 5 kertaa lauantaisin 5.9.-
3.10.2020 klo 14.00-14.45. Hinta 60€ lapsi 
sisältäen ohjauksen, taluttajan ja varus-
teet. Max. 4 ratsastajaa. 
Soveltava ratsastus -kurssi aikuisille 
5 kertaa lauantaisin 5.9.-3.10.2020 klo 
11.45-12.30. Hinta 100€ henkilö sisältäen 
ohjauksen, taluttajan ja varusteet. Huom! 
Kurssi siirtynyt poikkeusolojen takia ke-
väästä syksyyn ja on tällä hetkellä täynnä. 
Lisätietoja soveltavan liikunnan ohjaajalta.  
 
Uutta! Soveltava ratsastuspäivä lap-
sille, nuorille ja aikuisille sunnuntaina 
6.9.2020 klo 10.00-15.00. Hinta 40€ henkilö. 
Max. 10 osallistujaa. Ratsastuspäivä on tarkoi-
tettu lapselle, nuorelle tai aikuiselle, jolla on 
erityisohjauksen tai sovellutusten tarve sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilan-
teen tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 

mailto:tiinachoko@gmail.com
mailto:tiinachoko@gmail.com
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Vaikeuksia voi olla myös esimerkiksi keskitty-
misen kanssa tai aistiherkkyyksiä, jonka vuoksi 
isommassa ryhmässä harrastaminen voi tuot-
taa haasteita. Osallistujalla ei tarvitse olla ko-
kemusta hevosen kanssa toimimisesta. Oh-
jelmassa tutustuminen hevosiin ja talliin, he-
vosten hoitoa ja ruokintaa, satulointia ja talut-
tamista, ratsastusta, kärryajelua lähimetsässä, 
ruokailu sekä tutustuminen naapurin hanhiin ja 
kanoihin.  
 
Ikärajaton Menoa muksuille –
soveltavan liikunnan tapahtuma eri-
tyislapsille ja -nuorille perhei-
neen sunnuntaina 20.9.2020 klo 15-16.30 
sekä sunnuntaina 10.1.2021 klo 15-16.30 Mai-
jamäen koulun Tatamisalissa (os. Venevalka-
mantie 2). Huom! Kulku Tatamisaliin ei ole 
esteetön portaiden vuoksi. Oma aikuinen on 
avustajana mukana. Tapahtumassa omatoi-
mista, hauskaa ja liikunnallista eri aisteja akti-
voivaa liikunnallista tekemistä.  
Järjestäjänä Naantalin kaupungin liikuntapal-
velut yhteistyössä Liikuntaseura Naantali ry ja 
Raision kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. 
Maksuton, ei ilmoittautumista. 
 
Maksuttomat soveltavan liikunnan 
treffit syksyllä 2020 tiistaisin 22.9., 
20.10., 17.11. ja 8.12. klo 16.15-17 Kesti-
Maaria (os. Maariankatu 2) ja lähiympäristö. 
Paikka ilmoitetaan etukäteen. Kokeilemme 
yhdessä erilaisia sovellettuja liikuntamahdolli-
suuksia esimerkiksi musiikkiliikunta, sovellet-
tua palloilua, tasapainoharjoittelua ja ulkolii-
kuntamuotoja. Toiminnan tavoitteena on kokei-
lujen kautta löytää yhteinen, arkea tukeva 
harrastus, liikunnan ilo ja uusia tuttuja. Myös 
omaishoidettaville ja -hoitajille. Ennakkoilmoit-
tautuminen. 
 
Tulossa myös kehitysvammaisten  
boccia- ja sählyturnaus syksyllä 2020 
sekä Yu-kisat keväällä 2021 rajattomasti 
liikuntaa kuntayhteistyöllä. Lisätietoja 
tulossa lähempänä 
www.liikkuvananaantali.f i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
SUNNUNTAISIN KLO 10 
 
Sunnuntai 6.9. Soihdun kirkkopyhä. Sanaju-
malanpalvelus Kurisissa Kaisa Suovasella klo 
18, lähtö kävelijöille kirkon parkkipaikalta klo 
17, Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
HUOM. aamulla ei jumalanpalvelusta kirkossa. 
Lauantai 12.9. Konfirmaatio klo 10. ja klo 
11.30. Sirén, Vähämäki, Keskitalo. 
Sunnuntai 13.9. Messu klo 10, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 13.9. Konfirmaatio klo 12.00 ja klo 
13.30, Sirén, Vähämäki, Keskitalo. 
Sunnuntai 20.9. Messu klo 10, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 27.9. Sanajumalanpalvelus klo 10, 
Antti Hakanpää ja kanttori Päivi Vartija. 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 
13 seurakuntakodilla. Syyskuussa alkaa 
2.9.2020. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. Syyskuussa 8.9.2020. Ter-
vetuloa! 
(jos koronatilanne sen sallii) 
 
PERHEKERHO  
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntakodilla, 
2.9. alkaen. Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, 
yhdessä kotona olevan lapsen kanssa, viettä-
mään hetki leikkien, juttelujen ja eväitten kans-
sa. Yhdessä jaetut murheet puolittuvat ja yh-
dessä jaetut ilot kaksinkertaistuvat! 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 13.30 
tai 14.30. Ilmoittautumiset ensimmäisellä 
kerralla 10.9. (6-8 lasta/ryhmä) 
Ohjaajana Esa Suhonen. Kyselyt Hannele 
Keskitalo p. 0401308384. 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Alkaen 
10.9. Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peit-
toja ja vaihtamaan kuulumisia. Tehdään yh-
dessä hyvää, mikä lämmittää mieltä lähellä ja 
kaukana! 
10.9. torstaina piirin menneen kauden peitto-
näyttely ja kahvit. 
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KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla alkaen 
3.9. vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetu-
loa uudet ja entiset laulajat. 
 
MUUTA 
Syyskuussa alkaa kokkikerho seurakunta-
kodin keittiöllä maanantaisin alkaen 7.9. klo 
17.00.  
Ilmoittautumiset viikolla 36. linkki on  
https://naantalin4hyhdistys.4h.fi/4h-
kerhot/rymattylan-4h-kokkikerho/ 
Hautausmaakierros sunnuntaina 13.9. Tutus-
tutaan Kirkonmäen muistomerkkeihin. Lähtö 
Kirkon parkkipaikalta klo 17.00. 
Vuoden 2021 rippikouluilmoittautumiset; 
Syyskuun aikana lähetetään vuoden 2021 
rippikoulun ilmoittautumislomake (kirkkoon 
kuuluville) ikäluokalle suoraan kotiin. Jos jos-
tain syystä et saa ilmoittautumislomaketta, ota 
yhteys Hannele Keskitaloon p. 040 130 8384. 
Lomake palautetaan täytettynä kirkkoherranvi-
rastoon Viluntie 2, 21140 Rymättylä, syyskuun 
loppuun mennessä. Ensimmäinen tapaaminen 
on ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
29.11.2020. klo 10 Jumalanpalveluksella ja 
sen jälkeen infotilaisuudella seurakuntakodilla. 
Rippikouluajankohta on 28.7. – 30.7. 2021 
päiväleiri ja 2.8. – 6.8. 2021 yöleiri (riippuen 
koronatilanteesta). 
 

KATAVAKOTI 
 
Katavakodin käsityökerho kokoontuu taas 
maanantaisin klo 14-16 alakerran kerhotilassa 
ma 7.9. alkaen. Tervetuloa pitkästä aikaa!  
 
Jalkahoitaja Katavakodilla ma 7.9., ti 8.9. ja 
ke 9.9.. Myös kotikäynnit. 
Soita ja varaa aikasi 
Paula Lindfors p. 050 3000 903 
 

 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 
 
Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja  
Satu Laine, puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
JÄSENMAKSU 

Soihdun jäsenmaksu on aikuisilta 10 € / vuosi 
ja alle 15-vuotiailta 5 € / vuosi. Jäsenmaksu 
laskutetaan kerran vuodessa. 

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

 

OSALLISTUMISMAKSUT/kausi (syyskausi 
ja kevätkausi erikseen) 

Jotta toimintaa pystytään järjestämään, pe-
rimme osallistujilta osallistumismaksun. Osal-
listumismaksuilla katetaan mm. liikuntasali-
vuokria, ohjaajakorvauksia, välinehankintoja ja 
koulutusta. 

Huomioithan, että kaikki edellisen kauden 
maksut tulee olla maksettuina, jotta voit 
ilmoittautua uuden kauden toimintoihin! 

Osallistumismaksut/kausi (syys- ja kevät-
kausi erikseen) 

*  liikuntaleikkikoulu 45€/kausi/lapsi 

*  pilates 55€/henkilö 

*  kahvakuula 55€ 

*  lenkkikaverit 40€/henkilö 

*  lasten liikuntakerho 40€/henkilö 

*  lasten sählyt 34€/henkilö 

*  aikuisten sähly, sulkapallo ja lentopallo 10€ 

* perhemailis 30€/perhe 

Olemme joutuneet korottamaan maksuja ver-
rattuna viime kauteen, koska mm. Jaakon-
markkinoita ei pystytä tänä vuonna pitämään, 
jolloin myöskään tuloja ei ole tulossa.  
 
SYKSY 
LAPSET 
 
Liikuntakerho 
Monipuolinen liikuntakerho eskari-
kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun 
pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 
17.00-17.50.  Ensimmäinen kerta 2.9.2020 ja 
silloin olemme ulkona. Koska opetus- ja kult-
tuuriministeriön seuratuki on Rymättylän Soih-
dulle päättynyt, joudumme nostamaan liikunta-
kerhon maksua, koska haluamme sisällyttää 
edelleenkin pienen uimakoulun liikuntakerhon 
toimintaan (40€).  
 
Sählyt 
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly keskiviikkoi-
sin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa. Ensimmäi-
nen kerta 2.9.2020 
 
3-6-luokkalaisten sähly 
torstaisin klo 18.00-19.00. Ensimmäinen kerta 
3.9.2020. 
 
 
 
 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulu  
3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.00-17.50 
5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.50 
Liikuntaleikkikoulun ensimmäinen kerta 25.8. 
ja viimeinen kerta 8.12.  
 
Sarjajuoksut 
Keväällä sarjajuoksut jäi koronan vuoksi pitä-
mättä, mutta nyt jälleen pääsemme juokse-
maan: 
to 20.8., to 27.8. ja to 3.9. klo 18.00 (ilmoittau-
tuminen klo 17.30).  Sarjajuoksu juostaan pu-
ruradalla, kokoontuminen koulun pihalle.  Jotta 
saat palkinnon, sinun tulee osallistua kahteen 
kisaan.  Sarjajuoksujen palkinnot jaetaan koko 
perheen tapahtuman yhteydessä Velusissa 
sunnuntaina 20.9.2020. 
 
KOKO PERHE 
Perhepäivä Velusissa 
Koko perheen päivä Velusissa Annika ja Mar-
ko Urpolahden maatilalla sunnuntaina 
20.9.2020 klo 13.00-15.00. Ohjelmassa mm. 
talutusratsastusta ja erilaisia lajikokeiluja.  
 
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 26.9.-5.12.2020 
 
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.  
Perhemailis alkaa 11.9. ja syyskausi päättyy 
joulun tunnelmiin.  Ohjaajina ovat Tero, Elias 
ja kumppanit.   
 
Vietä yö ulkona koko perheen voimin 
Tule viettämään mukavaa iltaa Majakkaan 
lauantaina 29.8., silloin on vietä yö ulkona -
tapahtuma. Majoitumme riippumatoissa tai 
omissa teltoissa. Lämmitämme illalla saunan, 
käymme uimassa ja kokeilemassa suplautoja. 
Pimeän tultua kömmimme makuupussiin kuun-
telemaan metsän ääniä. 
Kokoontuminen Majakkaan klo 17.00-19.00 
välisenä aikana, omat eväät. Illalla on tarkoitus 
sytyttää nuotio ja paistaa vaikkapa makkaraa. 

Aamulla heräilemme ja syömme aamiaisen, 
käymme aamu-uinnilla ja vaikkapa saunassa 
ja sen jälkeen suuntaamme kotiin. 
Ilmoittaudu mukaan. 
 
AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Lenkkikaverit aloittaa syyskauden maanantai-
na 24.8.2020 yhteisellä pyöräretkellä. Lähtö 
koulun pihalta klo 18.00.  Syksyn aikana lii-
kumme paljon ulkona, mutta olemme myös 
sisällä pelaamassa tai jumppaamassa.  
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko, 
lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 
18.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan. 
 
 
Pilates 
Hanna Viljanmaan Pilatesryhmä kokoontuu 
lauantaisin klo 12.00-13.00. Ensimmäinen 
kerta 5.9.2020 ja syksyn viimeinen kerta 
28.11. (yhteensä 12 kertaa). 
Pilatesta ei ole 26.9. 
 
Naisten ja miesten kahvakuulaharjoittelu 
torstaisin klo 19.10-19.55 liikuntasalissa. Jo-
kaisen kerran lopuksi toiminnallinen venyttely-
osuus. Ohjaajana Hanna Viljanmaa.  Kahva-
kuula järjestetään, mikäli vähintään 12 henki-
löä ilmoittautuu mukaan. Kahvakuulan ensim-
mäinen kerta torstaina 3.9. ja yhteensä 10 
kertaa. Viikolla 42 ei kahvakuulaa ole. 
 
Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa. En-
simmäinen kerta tiistai 1.9.2020.  
 
Soihdun kirkkopyhä 
Soihdun kirkkopyhää vietetään jälleen syys-
kuussa sunnuntaina 6.9.2020 klo 18.00. Tule 
paikalle joko kävellen tai pyörällä.  Kävelijöi-
den yhteislähtö kirkon parkkipaikalta klo 17.00.  
 
Soihdun sulkapallovuoro 
sunnuntaisin klo 18.00-19.00 liikuntasalissa. 
Ensimmäinen kerta su 30.8.2020. Osallistu-
mismaksu 10€/syyskausi.   
 
Joulunavaus 
”Joulupukki matkaan jo käy” ja Rymättylän 
joulunavaus sunnuntaina 29.11.2020 klo 
17.30 seurakunnan pihalla yhteistyössä Ry-
mättylän Yrittäjien, Maataloustuottajien kans-
sa, seurakunnan ja Pienkiinteistöyhdistyksen 
kanssa. 
Joulupukki vierailee, joulupuuroa ja glögiä 
tarjolla.   
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Syyskokous 
Soihdun syyskokous perjantaina 
20.11.2020 klo 19.00 Maija Vuorenalan 
talossa, osoite Uittotie 
 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Aaholli 
Pitäjätalo Aahollin, Kirjalan kirkkotie 2, 
näyttelyihin voi tutustua aina talon  
muiden tapahtumien yhteydessä tai 
sopimalla maksuton esittely 
044 0436776. 
 
Lännemaa 
Aahollin kesänäyttelyn Lännemaa- 
valokuvia Rymättylästä vv 1955 – 60 
on esillä vielä la 5.9.saakka. 
Vielä ehdit, soita 044 0436776 
 
Sainio 
Esko Sainion näyttely ”Maalauksia  
matkan varrelta” on esillä Aahollissa 
ma 7.9. alkaen pe 9.10. asti. 
Tekijän tapaaminen ke 16.9. klo 18.30. 
 
Lasisinetti 
Arkeologi Ilari Aalto esittelee Aahollissa 
ke 23.9. klo 17 Rymättylästä löytyneen 
lasisinetin historiaa. 
 
Ajola 
Sarjassa ”Tunnettuja rymättyläläisiä” 
kuullaan Aahollissa la 3.10. klo 14  
esittely Ajolan Saarisaloista ja  
Lehtovaaroista. 
 
Valokuvia 
Aahollin kokoelmiin kerätään vanhoja 
mustavalkokuvia. Kuvat tai albumit  
lainataan, skannataan ja palautetaan. 
Niistä tulee nimetty kansio osaksi 
Aahollin kokoelmaa ja niiden oikeudet 
säilyvät originaalien omistajilla. 
 
Torni 
Tee syysretki Aaslan Karhuvuoren 
Tornille ihailemaan maisemia. Samalla 
voit tutustua lottien  sodanaikaiseen 
ilmavalvontatyöhön. 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille 
Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 0840 
0102 27, voit maksutositteen esittämällä 
noutaa viirin palvelupisteestä kirjaston 
aukioloaikana. Viirejä voi ostaa myös suoraan 
Rymättylä-Seuralta ottamalla yhteyttä 

sähköpostilla. Viirejä on kahta kokoa, 4,5 m ja 
3,5 m. Molempien hinta 55 euroa. 
 
Tule mukaan Rymättylä-Seuran toimintaan! 
Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, jonka 
voit maksaa seuran tilille Rymättylän 
Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. Kirjoita 
osoitteesi viestiriville, myös sähköpostiosoite, 
jos sellainen on. 
 
Yhteystiedot 
kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 
facebook: Rymättylä-Seura ry 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YH-
DISTYS ry 

  
 
Yhdistyksen kevätkokous 21.09. klo 13 srk-
kodissa. Samassa yhteydessä pidetään myös 
syyskokous. 
 
Kynkkät ja Äijäkerho peruttu loppuvuoden 
osalta. 
 
Syksyn liikunnat alkavat 
Sauvakävely maanantaisin 07.09. alkaen klo 
10, lähtö keskustasta. 
Bockia tiistaisin 08.09. alkaen klo 15:30 kou-
lun liikuntasalissa 
Jumppa keskiviikkoisin 02.09. alkaen klo 16 
koulun liikuntasalissa. 
 
Akkakerho kokoontuu ensimmäisen kerran 
07.09. klo 16:30. Kerho jatkuu parittomien 
viikkojen maanantaina Katavakodin askartelu-
huoneessa. 
 
Rymel- kuoron harjoitukset 17.09. alkaen joka 
parillisen viikon torstai klo 15 Aahollissa, myös 
uudet laulajat tervetulleita! 
 
Matkavastaavan tiedotteita: 
Teatterimatka Hämeenlinnaan ”Maratontans-
sit” 22.10. klo 14 näytös. Matkan hinta on 53 
euroa/hlö. Hintaan sisältyy kuljetus, teatterilip-
pu, väliaikakahvi sekä ruokailu näytöksen jäl-
keen. Ilmoittautumiset 21.09. mennessä. 
Koronavaraus! 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin nettisi-
vuilta, vanhusneuvosto. 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 

http://www.rymattyla-seura.fi/
http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
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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 
 

SPR RYMÄTTYLÄ 

 
SPR RYMÄTTYLÄN OSASTON KÄSITYÖ-
KERHO 
 
Käsityökerho kokoontuu tiistaisin klo 15.45 
kuukauden parittomilla viikoilla Katavakodin 
alakerran kerhohuoneessa.  
 
Syksyn 2020 ensimmäinen kerhopäivä on 
tiistaina 22.9. klo 15.45 
 
Mikäli kokoontumisiin tulee yleisiä rajoituksia 
tai Katavakoti haluaa 
varmistaa asukkaidensa turvallisuuden kieltä-
mällä kokoontumisen tiloissaan,  
noudatamme ohjeita. 
 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ 
YHDISTYS                         

 

 
Koronan takia siirtynyt  
KEVÄTKOKOUS ti 22.9.2020 klo 18  
Aahollissa. 
Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille 
tulevat asiat. 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu 
Hallitus 
 

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! 

 
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti ja 

matkakulut 0.43€/km 
Talkkarin työaika ma - pe klo 9.00 -15.00 

 
Työtilaukset: Omakotitalkkari Jarkko Ojala 

puh. 045 8715126. 
 

Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki 050 4542245 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA 

 
12.9. Meedio Ritva Lippo Kylähuoneella klo 
13.00. sisäänpääsy 15€. Ilmoita tulosta-
si roola@roola.fi, 0449748711  Varauksella, 
jos on vähintään 12 henkilöä.  
 
Tule nauttimaan syksyn kauniista saaristosta! 
M/s Östernillä Nauvosta Röölään tai toisinpäin.  
 
Sadonkorjuujuhlat Röölässä! 19.9. klo 10-
16.00 Keittiömestari Aki Wahlman kertoo lähi-
ruoasta. Tule kuulemaan uuden Delicious side 
of Naantali-sivuston toiminnasta ja tutustu 
ruokakummeihin.   
Delicious Side Naantali Lassi Lähteenmäki  
(ruokakummi) juontaa ja musiikista vastaa 
Kaitsu, Tapsa ja Ella.  
Tärkeintä on myynnissä olevat herkulliset  
saariston sadonkorjuutuotteet sekä käsin teh-
dyt tuotteet!  
Järj. Röölän Kylätoimikunta,  
Naantalin kaupunki ruokahanke,   
Visit Naantali.  
 
Varaa myyntipaikkasi roola@roola.fi, puh 044 
9748711. Kts lisää Röölän Kesä 2020  
 
3.10 Tähtien Yö Röölässä klo 18.00 Dikselin 
Näyttämöllä Pertti Sirviö, Jaakko Närvä, Asko 
Nummela ja Ursa Mika J. Aarnio N. klo 20.00 
katsotaan rannassa Ursan kaukoputkella täh-
tiä.  Vapaa pääsy.  
 
13.10 Siira lajitteluasema klo 16.30-18.00 
Röölän parkkipaikalla. 
Röölän Kylätoimikunta ry Röölän Kylähuone,  
Rööläntie 375, 21150 Röölä Silliperinnemuseo 
Dikseli, Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö Röö-
läntie 394, 21150 Röölä Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi www.roola.fi 
 
 
 
 

http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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NAANTALIN KAUPUNGIN YHTEYSTIE-
DOT 

  
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 
Puhelinvaihde 02 4345 111 
etunimi.sukunimi@naantali 
 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 
pidättää oikeuden tehdä toimitukselli-
sia muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 
 
Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin asiakas-
palveluun p. 0200-710 000  (pvm/mpm)  
tai asiakaspalvelu@posti.fi  (nimi, yh-
teystiedot, päivämäärät) 
 

 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

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

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

4/20 30.10. 26.11. 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN yhdistetyn 
Lokakuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.9.2020(Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

