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TOUKOKUU 2019 
 

 
 
 

KAUPUNKI TIEDOTTAA 

Europarlamenttivaalit 2019 

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnun-
taina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen 
ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019 
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. - 
18.5.2019. Suomalaisessa laivassa ulko-
maan ennakkoäänestys voidaan aloittaa 
jo keskiviikkona 8.5.2019. 

Äänioikeus ja äänestäminen 

Suomessa toimitettavissa europarlament-
tivaaleissa äänioikeutettu on 

1) asuinpaikkaan katsomatta jokainen 
Suomen kansalainen, joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja 

2) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, 
joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 
18 vuotta ja jolla on kotikunta Suo-
messa 51. päivänä ennen vaalipäivää. 

Verkosta (www.vaalit.fi) löydät lisätietoa 
muun jäsenvaltion kansalaisen edellytyk-
sistä äänestää Suomessa. 

Ennakkoäänestys 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen 
ajanjakso on kotimaassa 15. – 21.5.2019. 
Naantalissa ennakkoäänestyspaikkoina 
toimivat kaupungintalo, K-Supermarket 
Ukko-Pekka, Merimaskun ja Rymättylän 
kirjastot sekä Velkuan palvelupiste. 

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua 
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuk-
sia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioi-
keusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänes-
tysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettu-
na ajankohtana. 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta 
kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti 
tai puhelimella viimeistään tiistaina 
14.5.2019 ennen kello 16.00 Naantalin 
kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai 
toimistosihteeri Hanna Fagerlundille, puh. 
044 4171 237. Äänestäjän puolesta ilmoi-
tuksen voi tehdä myös hänen valitseman-
sa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä 
lomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä 
sekä Naantalin kaupungin verkkosivuilta 
www.naantali.fi. 

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää 

kotiäänestyksen yhteydessä 

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan 
kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoitaja voi myös äänestää koti-
äänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä 
on, että omaishoitajan kotikunta äänioi-
keusrekisterin mukaan on Naantalin kau-
punki ja että hän on tehnyt kaupungin 
kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestys-
halukkuudesta on ilmoitettava keskusvaa-
lilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittau-
tumista koskevan ohjeistuksen mukaan. 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 

Naantalin kaupungin keskusvaalilautakun-
ta sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläis-
katu 2, 21100 Naantali, puhelin 02 434 
5111. Lautakunnan sihteerinä toimii kau-
punginlakimies Turo Järvinen, puh. 
044 733 4552. 
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Ennakkoäänestyspaikat Naantalissa 

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 
Naantali 
15. – 17.5.2019  
klo 9.00 – 18.00 
18. – 19.5.2019  
klo 10.00 – 16.00 
20. – 21.5.2019  
klo 9.00 – 20.00 
 
K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 
21100 Naantali 
15. – 17.5.2019  
klo 12.00 – 19.00 
18.5.2019   
klo 10.00 – 16.00 
20. – 21.5.2019  
klo 12.00 – 19.00 
 
Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 
Merimasku 
15.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
16.5.2019   
klo 13.00 – 19.00 
17.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 13.00 – 19.00 
 
Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 
Rymättylä 
15.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
16.5.2019   
klo 13.00 – 19.00 
17.5.2019   
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 13.00 – 19.00 
 
Velkuan palvelupiste, Kummeli, Saunie-
mentie 3, 21195 Velkua 
15. – 17.5.2019  
klo 9.00 – 15.00 
20. – 21.5.2019  
klo 9.00 - 15.00 

Vaalipäivän 26.5.2019 äänestys 

Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa: 
Äänestysalue 
 Äänestyspaikka ja osoite 

Rymättylä  Rymättylän 

kirjasto, Metsätie 1, 21140 Rymättylä 

 
Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja 
jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
äänestäessäsi. 
 

SIVISTYSPALVELUT 

Rymättylän lähikirjastossa järjestetään 
kirjapiiri kerran kuukaudessa. Kirjapiirissä 
osallistujat keskustelevat lukemistaan kir-
joista. 

Kevään 2019 viimeinen kokoontuminen: 
tiistai 7.5. klo 19.00 Kahvitarjoilu. Lisätieto-
ja Rymättylän lähikirjastosta. 

TERVEYSPALVELUT 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla 
keskiviikkona 8.5. ja keskiviikkona 15.5. 
Varaa aika Paula Lindfors 050 3000 903 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

Rymättylän kuntosali 

Kuntosalista voit varata oman vuoron ajal-
le klo 7.00 – 22.00. Varaukset ja maksut 
hoituvat Rymättylän lähikirjastossa. Kun-
tosalia ei voi varata puhelimitse. 

Kuntosalin kesäkausi on 1.6. -31.8.   

Varauksia voi tehdä keskiviikosta 
22.5.2019 klo 9.00 lähtien. Kuntosalin 
kausimaksu ja avainpantti maksetaan va-
rauksen yhteydessä. Kesäkauden kausi-
maksu on 33 euroa/tunti (yksi tun-
ti/viikko/kausi). Avainpantti 25 euroa. 

LIIKKUJAN APTEEKKI 

Rymättylän apteekissa torstaina 9.5.2019 
klo 15.00-16.30.  Liikuntaneuvontaa ja 
mahdollisuus kehonkoostumusmittauk-
seen. 
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HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN 

Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta ju-
hannukseen (1.5.–23.6.2019). Haastepyö-
räily kannustaa lounaissuomalaisia koulu- 
ja työmatkapyöräilyyn sekä harraste- ja 
vapaa-ajanpyöräilyyn. Naantalin saaristo-
osat ovat jo pitkään liikkuneet haastepyö-
räilyn merkeissä, ja tänä kesänä toiminta 
laajentuu koko Naantalin alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km yhtä-

jaksoista pyöräilyä 
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä 

on ”höllennetty” siten, että 
jos yhteen suuntaan matkaa 
on 5 km ja takaisintulo 5 km, 
voi kokonaismäärän 10 km 
merkitä yhdeksi suorituksek-
si 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen ku-
takin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoit-
taa joko saariston kohteissa 
oleviin vihkoihin tai Lounais-
Suomen liikunta ja urheilu 
ry:n nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) 
tai mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haaste
pyoraily kautta. 

 
Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden kes-
ken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja. 
Palkinnot toimitetaan kampanjan päätyttyä 
siihen Naantalin palvelupisteeseen, jonka 
alueella kirjaus on tehty. 
 
Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat: 

Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli 
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja 
ja palvelupiste 

Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 (lato), 
Poikko (Rymättyläntie ja Ruokonraumantie 
risteys), Kurala (Ylttistentien ja Kuralan 
rantatien risteys), vanha vesilaitos (Taipa-
leentie 11), Kärysniementien ja Kanka-
reentien risteys (lato), Heinäinen (Pelto-
lantien ja Heinäistentien risteys), Salonky-
lä (Kinttalanrauman sillanluona), Salonky-
län ja Tammihaantien risteys, Airismaa 
(Maanpäätie ja Luotojentien risteys), Aasla 
(Luotojentie 859) ja Kuivainen. 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikun-
tapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
SUURI KUNTOTESTAUSILTA RYMÄT-
TYLÄSSÄ 

Kuntotestausilta Rymättylän koulun liikun-
tasalissa torstaina 6.6.2019 klo 16.00-
17.30.  Ohjelmassa on mm. kehonkoos-
tumusmittaus, puristusvoimatesti, tasapai-
notesti, liikuntaneuvontaa ja ohjeistusta. 
Kuntotestausilta on tarkoitettu aikuisille, 
tervetuloa mukaan! 
 
UIMAKULJETUKSET RAISION ULPUK-
KAAN 7.1.-27.5.2019  

Iltavuoro ajetaan maanantaisin 
klo 17.00 Rymättylän kk (keskustan linja-
autopysäkki) 
klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka 
klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ul-
pukkaan. 
klo 20.00 lähtö Ulpukasta 
  
Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta 
linja-autopysäkeiltä. Taivassalon linja-auto 
menee Naantalin linja-autoasemalta Ul-
pukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäai-
kaan tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 

 
 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA 
Golf-kurssi alakouluikäisille 25-
26.5.2019 klo 15-19 Aurinko Golfissa. 
Hinta 30€.Tutustuminen golfiin alakou-

luikäisille Aurinko Golfissa (Vengantie 58, 



 4 

21110 Naantali) lauantaina ja sunnuntaina 
25-26.5.2019 klo 15-19 . Kurssilta saat 
tarvittavat tiedot ja taidot golfin aloittami-
seen. Valmentajana toimii Teemu Pitkä-
nen. Kurssin hinta on 30€, sisältää oh-
jauksen, välineet ja vakuutuksen. Kurssille 
mahtuu 10 osallistujaa. Lisätietoja ja il-
moittautuminen liikkuvanaantali.fi -> verk-
kokauppa. Ilmoittautuminen sulkeutuu 
16.5.2019 klo 13. 

KESÄLOMA                                        

Nuorten kesän aloitus tapahtuma K-11 

SUMMER BEGINS Kuparivuoren urheilu-

talolla la 1.6.2019 klo 17.00–22.00  

Esiintyjänä: Musta Barbaari ja Prinssi Ju-
suf 
Lisäksi paljon hauskaa tekemistä kuten 
rodeohärkä, speedtester, ilmajousiam-
munta, penjitrampoliini ja kaiken kruunaa 
Summer beginsin herkkubuffa. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
 
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista ja korista kah-
della ensimmäisellä lomaviikolla 3.–13.6. 
maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei 
ohjausta. Vapaa pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Temppupäivät to 4.6. klo 12.00–14.00 ja 
to 13.6. kello 12.00–14.00 Majamäen lii-
kuntahallin tatamisalissa. Temppuilua, 
pelejä, leikkejä sekä jättitrampoliini. Vapaa 
pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Tanssikurssi koululaisille 5.–7.6. kello 

10.00–13.00 Maijamäen liikuntahallin ta-
tamisalissa sekä sään salliessa myös ul-
kona. Tiedossa iloista tanssia, mm. hiphop 
ja breakdance. Tanssileiri sopii vasta-
alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. Hin-
ta 20 €. Max 25 osallistujaa. Ilmoittautumi-
nen. Liikuntapalvelut 
 
Suppailua ja pelejä Rymättylän uimaran-
nalla to 6.6. klo 12.00–15.00. Tule viettä-
mään mukavaa kesäpäivää. Säävaraus. 
Vapaa pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Tenniskurssi aloittelijoille ma-ke 10.6.–

12.6. Kirkkopuiston tenniskentillä. Ryhmä 
1 kello 10.00–12.00 ja ryhmä 2 kello 

12.00–14.00. Leikkien ja pelien avulla 
tenniksen alkeita. Toiminta on suunnattu 
alakouluikäisille. Kurssilta saa lainata mai-
laa, jos omaa ei ole. Hinta 15 €. Max 12 
osallistujaa/ryhmä. Ilmoittautuminen. Lii-
kuntapalvelut 
 
Sporttiaamut ti–to 11.6.–13.6. klo 10.00–

12.00, ohjattua maksutonta liikunnallista 
toimintaa koululaisille. Kokoontuminen 
Maijamäen liikuntahallilla. Sään salliessa 
toiminta järjestetään Teljentien kentällä ja 
Kalevanniemen rannalla. Ilmoittautumiset 
liikkuvanaantali.fi-sivuilla. Liikuntapalvelut 
 
Tsekkaa myös rantapäivät Nunnalahdes-
sa, joita järjestetään sään salliessa kesä-
kuussa maanantaisin ja keskiviikkoisin.  
 
PYÖRÄILYRETKI AHVENANMAALLE 
12–17-vuotiaille 11.–14.6.2019  
Retkellä pyöräillään n. 30 km päivässä, 
tutustuen saaristoon ja Ahvenanmaahan, 
nautitaan kauniista maisemista, majoitu-
taan teltoissa, risteillään lautoilla ja laival-
la. Tutustumiskohteina mm. Kastelholman 
linna ja Taffelin tehdas. 
Hinta 150 € sis. matkat, vakuutukset, oh-
jauksen, sisäänpääsyt ja ruokailut. (Ulko-
paikkakuntalaisille retken hinta on 170 €) 
Ilmoittautumiset viimeistään 12.5.2019 
osoitteessa: 
www.lyyti.in/pyoraretkiAhvenanmaa. 
Toteutuu, mikäli lähtijöitä vähintään 15. 
Järjestetään yhteistyössä Naantalin, Nou-
siaisten ja Mynämäen nuorisopalveluiden 
kanssa. 
Lisätiedot: Petri Helmi puh. 044 733 4611, 
petri.helmi@naantali.fi 
 
NUORTEN SAARISTOSEIKKAILU INGA-
LILL KALJAASILLA 
Naantali-Gullkrona-Utö-Korpoström-
Naantali  
Saaristoseikkailu on 29.7.–1.8.2018, ja se 
on tarkoitettu yli 10-vuotiaille.  
Saaristoseikkailun aikana tutustutaan Tu-
run saaristoon ja yövytään kolmessa eri 
satamassa. Ruokailut ja yöpymiset ovat 
laivassa. Purjehduksella jokainen saa 
osallistua navigointi-, kansi-, keittiötehtä-
viin. Aikaa jää runsaasti myös maisemien 
ihailuun.  
Hinta on 190 € 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.6.2019. 
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Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä 
Naantalin, Raision ja Kaarinan nuorisopal-
veluiden kanssa.  
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 

 
 
FRISBEEGOLF-OPETUSTA JA TUR-
NAUS 

Suopellon frisbeegolfradalla 
Opetuspäivät: ma 5.8. klo 13.00–15.00 ja 
ti 6.8. klo 16.00–18.00 
Turnaus: to 8.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana. 
Opettajina toimivat koulutetut frisbeegol-
fohjaajat. 
Sekä opetus, että turnaus ovat maksutto-
mia eikä tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Välineitä on mahdollisuus lainata. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
 
 
Koululaisten kesäleirit Salorannassa  

• 1. leiri 10.–13.6. 2008–2009 syntyneille* 
• 2. leiri 3.–6.6. 2006–2007 syntyneille* 
• 3. leiri 17.–19.6. 2010–2011 syntyneille 
* leirien ikäluokkien järjestys on muuttunut 
 
Retki Fazerin makeistehtaalle ja Heure-

kaan 11.6. / lisätiedot: nuorisopalvelut 
 
Retki Linnanmäelle 18.6. /lisätiedot: nuo-
risopalvelut 
 
Teatterileiri Rymättylässä alakouluikäisil-

le 18.-20.6. klo 10-15  
 
Harrasteseikkailuleiri kouluikäisille 12.–

13.8.2019 
 
TunneSeikkailu -päivätoiminta 

ti-ke 4.-5.6. klo 9-15 eskari-2.luokkalaisille 
Pro Sinervon talo, Velkua 
ma 10.6. klo 9-15 1.-3.luokkalaisille Per-
hehuvila Kuin koti, Luonnonmaa 

Liikuntapainoitteinen päivätoiminta 
on tarkoitettu lapselle, jolla on korostu-
neen yksilöllisen tuen tarvetta esimerkiksi 
elämäntilanteen, herkkyyden tai jonkinlai-
sen toimintarajoitteen takia. Ilmoittautumi-
nen aukeaa 28.3.2019. Toteutetaan pien-
ryhmässä ja moniammattilisena yhteistyö-
nä. Lisätietoja Soveltavan liikunnan ohjaa-
jalta heidisusanna.suominen@naantali.fi 
 
Naantalin kylpylän alennukset naantali-
laisille 
Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2019 
seuraavat alennukset naantalilaisille: 
Sauna- ja allasosaston käyttö – 40 % hin-
noista. Alennus on voimassa kaikkina päi-
vinä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinä-
kuu sekä viikot 8 ja 52.  
Eläkeläiset 10,00 €. Alennettu hinta on 
voimassa ma–pe klo 8–15 pois lukien aa-
tot ja juhlapyhät sekä heinäkuu. 
Tarjoushinnat ovat voimassa 2019 oikeu-
den lunastaneille. Alennusoikeuden voi 
noutaa kaupungin palvelupisteistä, jossa 
tarkistetaan samalla hakijan kotipaikkatie-
to. Oikeus on henkilökohtainen. 
Palvelupisteet: Kaupungintalon asiointipis-
te (Käsityöläiskatu 2), Merimaskun palve-
lupiste/kirjasto (Iskolantie 9), Rymättylän 
palvelupiste/kirjasto (Metsätie 1) ja Velku-
an palvelupiste/Kummeli (Sauniementie 
3). 
TIEDOTE: SENIORIKORTTI +65 SYKSY  

Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset 
ovat oikeutettuja lunastamaan seniorikor-
tin. Seniorikortti +65 oikeuttaa monenlai-
siin liikunta- ja kulttuuritoimintoihin. Syys-
kauden etuudet julkaistaan liikkuvanaanta-
li.fi-verkkosivuilla toukokuun lopulla. Hen-
kilökohtaisen kortin voi lunastaa kaupun-
gintalon asiointipisteestä tai saariston pal-
velupisteistä 3.6. alkaen. Syyskauden 
etuudet tulevat voimaan elokuussa 2019. 
Naantalin kaupungin liikunta- ja kulttuuri-
palvelut 
 
LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATILOJEN 
TALVIKAUDEN 2019-2020 KÄYTTÖ-
VUOROJEN HAKU 
Talven 2019–2020 vakiovuoroja haetaan 

15.5.2019 mennessä. Vuorot alkavat 
12.8.2019 (Kesti-Maarian talvikausi alkaa 
poikkeuksellisesti 2.9. ja päättyy jo touko-
kuun puolivälissä, muut toukokuun lopus-
sa). Lisätietoa vuorojen hakemisesta ja 

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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tiloista löytyy Liikunta ja ulkoilu -sivuilta, 
kohdasta Tilanvaraus.  
 
Tilahakemukset sähköpostitse tilanva-
raus@naantali.fi. Hakemuksessa tulee 

mainita seuraavat asiat: 
 
• hakijan/ yhteisön nimi/ Y-tunnus / henki-
lötunnus (laskutusta varten) 
• mitä tilaa haetaan 
• ajankohta (tarkat kellonajat myös) 
• käyttötarkoitus 
• vuoron yhteyshenkilön nimi, sähköposti-
osoite ja puhelinnumero 
• laskutusosoite 
 
Lisätiedot: Tilanvaraus, tilanva-
raus@naantali.fi sekä p. 02 434 5320 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 

Ryhmien koloillat jatkuvat toukokuun 
puoliväliin asti, tästä tarkempaa infoa saa 
ryhmänjohtajilta. Viikolla 20 vietetään 
meriviikkoa, jolloin ryhmät pääsevät pur-
jehtimaan. 
 
Iltapurjehduksia lippukunnan veneillä jär-
jestetään myös koko kesäkuun ajan joka 
tiistai-ilta. Lähtö 4.6, 11.6, 18.6. ja 25.6. 
klo 18 Ajolan rannasta. Purjehduksille 
saavat tulla kaikenikäiset purjehduksesta 
kiinnostuneet Märssyvahdit. Mukaan tar-
vitset omat pelastusliivit (mikäli löytyy) 
sekä säänmukaiset vaatteet. 
 
Muita toukokuun ja kesän päivämääriä: 
-18.5. kevätkisat Raisiossa, OrVi -sarjoille 
-19.5. sunnuntain saunailta klo 15-18 Ma-
jakalla kaikille partiolaisten vanhemmille, 
partiosta kiinnostuneille aikuisille sekä 
lippukunnassa jo toimiville aikuisille. Ter-
vetuloa!! 
-6-9.6. sudenpentujen Tammileiri Sauvon 
Ahtelassa 
-8.6. Silli ja uussi perunoi Röölässä, 
ScoutOut21 -ryhmä myymässä tuotteitaan 
-15.-16.6. Jukolan viesti, Kangasala 

-16.6. ScoutOut21 -ryhmän harjoitusvael-
lus Kuhankuonolla 
-20.7. Jaakonmarkkinat, Märssyvahdit 
letunpaistossa ja myös ScoutOut21 -
ryhmä mukana 
-25-28.7. lippukunnan kesäleiri Samsaa-
ressa, toteutetaan perheleirinä. Kaikki 
partiolaiset ja heidän sisaruksensa sekä 
vanhempansa ovat tervetulleita Samsaa-
reen leireilemään. Leirin ilmoittautuminen 
aukeaa toukokuussa Kuksassa. Lisätietoa 
lähetetään sähköpostitse jäsenistölle sekä 
Facebookissa. 
 
Märssyvahdit somessa: 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 
 
KEVÄÄN TOIMINNAT 

Rymättylän Soihtu järjestää matalan kyn-
nyksen toimintaa niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Jos haluat mukaan toimintaan, il-
moittaudu nettisivujen kautta. Nettisivuilta 
löydät myös ryhmien osallistumismaksut. 
Osallistumismaksun lisäksi tulee Soihdun 
jäsenmaksu, joka on aikuisilta 10€/vuosi ja 
lapsilta (alle 15-vuotiaat) 5€. Jäsenmaksu 
laskutetaan vain kerran vuodessa.  
Jäsenmaksuilla ja osallistumismaksuilla 
järjestetään toimintaa soihtulaisille. 
 
SARJAJUOKSUT ja MESTARUUS-
MAASTOT 

Sarjajuoksut ovat nimensä mukaisesti 
sarja juoksuja, joita järjestetään pururadal-
la neljät kevään aikana; 

 ma 29.4. 

 to 2.5. 

 to  9.5. 

 ti 14.5.. 

 
 sarjajuoksujen ilmoittautuminen al-

kaa klo 17.30 ja juoksut alkaa klo 
18.00 

 sarjajuoksujen palkinnot jaetaan 

mestaruusmaastojen yhteydessä, 
palkinnon saa kaikki ne  
juoksijat, jotka ovat osallistuneet 

vähintään kolmeen kisaan 

 sarjat alle 3-vuotiaista alkaen 
 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
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Mestaruusmaastot to 23.5. klo 18.00, il-
moittautuminen klo 17.30. Mestaruus-
maastoista jaetaan palkinnot erikseen. 
Sarjajuoksut on tarkoitettu Soihdun jäse-
nille, jos et ole vielä jäsen, ilmoittaudu 
juoksujen aikana Soihdun jäseneksi. 
 
Jalkapallo 

Jalkapalloa pelataan jälleen kesällä urhei-
lukentällä.  Jalkapallo on tarkoitettu vuosi-
na 2015-2006 syntyneille tytöille ja pojille. 
Ryhmiä tulee kaksi: 
klo 17.15-18.00 
klo 18.00-19.00 
Ohjauksesta vastaa Anniina Hämäläinen 
ja kumppanit. Ilmoittautuminen nettisivujen 
kautta. 
 
Pyöräretki 
Soihtulaisten pyöräretki torstaina 13.6. 
Lähtö koulun parkkipaikalta klo 18.00.  
Lisätiedot kesäkuun tiedotteessa. 
 
Perhetapahtuma Poikon rannassa 

Perhetapahtuma Poikon rannassa lauan-
taina 7.9.2019 klo 14.00-16.00.  Ohjel-
massa on erilaisia toimintapisteitä, ohjel-
maa pienille ja isoille, kanttiini ym. 
Laita nyt jo kalenteriin muistiin ja tulee 
viettämään mukavaa lauantai-iltapäivä! 
 
Varsinais-Suomen haastepyöräily va-
pusta juhannukseen! 

Lisätiedot liikuntapalveluiden osiossa. 
 
Jaakonmarkkinahölkkä 

Jaakonmarkkinahölkkä hölkätään tai kä-
vellään poikkeuksellisesti jo perjantai-
iltana.  Lähtö on koulun pihalta klo 21.00 
ja matkan pituus on noin 11.5 km. Tänä 
vuonna kutsutaan erityisesti mukaan käve-
lijät. 
Kaikki osallistujat saavat osallistujamitalin. 
Osallistumismaksu 12€. 
Lenkin jälkeen pääset suihkuun koulun 
tiloihin. Tule mukaan nauttimaan kesäises-
tä yöstä liikunnan merkeissä. 
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta. 
 
Syksyn toiminnat 

Syksyn toimintoja suunnitellaan jo vahvas-
ti, jos sinulla on toiveita liikunnallisista ta-
pahtumista, ryhmistä tai kerhoista, laita 
viestiä Soihdun nettisivujen kautta. 
 

Rymättylän Soihtu 
Puheenjohtaja Satu Laine 
puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
 

 

 
 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
SUNNUNTAISIN KLO 10 
 
Sunnuntai 5.5. klo 10, Messu khra Petri 

Sirén ja kanttori Esa Vähämäki mukana 
Turun NMKY:n seniorikuoro johtajana 
Heikki Rainio. 
Sunnuntai 12.5. klo 10, Äitienpäivän 
Messu pastori Raimo Nisonen ja kanttori 
Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 19.5. klo 10, Kaatuneiden 

muistopäivän Sanajumalanpalvelus klo10, 
khra Petri Sirén ja kanttori Aada Wirberg.  
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten 
lasku Sankarihaudoilla ja Karjalaan jää-
neiden muistomerkillä, sekä päivän tee-
man, mukainen kahvitilaisuus klo 11.30 
Aahollilla. 
Sunnuntai 26.5. klo 10, Sanajumalanpal-

velus khra Petri Sirén, kanttori Esa Vähä-
mäki, sekä rippikoululaiset mukana toimit-
sijoina. Jumalanpalveluksen jälkeen rippi-
koululaisten ja vanhempien tapaaminen ja 
info-tilaisuus seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 30.5. klo 10, Helatorstain 

Messu, khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki, mukana lapsikuoro. 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Toukokuussa kevään viimeinen kokoon-
tuminen on 8.5. klo 13. Kanttori Esa Vä-
hämäki laulattaa kevätvirsiä. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO Kevään viimei-

nen kerho, kevätjuhla on tiistaina 14.5. klo 
13.00 seurakuntakodilla. Tervetuloa! 
  
PERHEKERHO Keskiviikkoisin klo 10-12 

seurakuntakodilla. Tervetuloa kotona ole-
va isä, äiti tai vaikka isovanhempi lapsen 
kanssa, jutellaan, lapset saavat leikkiä, 
askarrellaan, kahvit ja mehut on.  

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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Perhekerhon kevätretki keskiviikkona 

22.5. Luonnonmaalle (Kuin Koti, Linna-
vuoren yhdystie). Lähtö omin kyydein n. 
9.30. kirkon parkkipaikalta. Tervetuloa!  
 
 TYTTÖKERHO kakkos- ja kolmosluokka-

laisille tytöille keskiviikkoisin klo 12.30. - 
14.30. seurakuntatalon kerhotiloissa. Ota 
mukaan pienet eväät ja tule mukaan toi-
mintaan! Lisätiedot Susanne Nummelin p. 
040 130 8385 tai susan-
ne.nummelin@evl.fi 
Kevään viimeinen kerho on 22.5. 
 
ÄITI TERESA PIIRI torstaisin seurakunta-

kodilla klo 12. Kevään viimeinen kokoon-
tuminen torstaina 16.5. 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO Touko-
kuussa viimeinen kokoontuminen 16.5. 
 
LAPSIKUORO alakouluikäisille joka toi-

nen torstai, yleensä parittomat viikot, seu-
rakuntakodilla klo 17.30. – 18.15. Touko-
kuussa vain ja samalla kevään viimeinen 
kokoontuminen on 9.5. Kuoron johtajana 
kanttori Esa Vähämäki ja mukana myös 
Susanne Nummelin. Lisätiedot Susanne 
p. 040 130 8385 tai susan-
ne.nummelin@evl.fi 
Tervetuloa! 
 
KIRKKOKUORO torstaisin seurakunta-

kodilla klo 18.30. Tervetuloa! 
 
KATAVAKOTIHARTAUS torstaina 23.5. 

klo 14.00. khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. 
 
MUUTA 
Lapsiparkki 10.5. klo 9-12 ja kevään vii-
meinen parkki on 24.5. klo 9-12 seurakun-
takodilla Varaa lapsellesi paikka viim. ed. 
torstaina p. 040 130 8385, tai susan-
ne.nummelin@evl.fi. 
Kylvön siunaaminen perjantaina 10.5. 

klo 18.00. Kurisilla, Kaisa Suovasella. Ter-
vetuloa! 
Esikouluun lähtevien puuhailta seura-
kuntakodilla tiistaina 21.5. klo 17.30 – 
19.30. Ilmoittautumiset iltapalan vuoksi pe 
17.5. mennessä Susanne p. 040 130 
8385. 
Päätämme illan pieneen kirkkohetkeen n. 
klo 19.30. kirkossa. Tervetuloa! 

EU-ruokajako maanantaina 27.5. klo 

17.30-19.00 seurakuntakodilla. 
Rippikoululaisten kokoontuminen seu-

rakuntakodilla lauantaina 25.5. klo 11.00-
14.00. isoset myös mukana. 
Rippikoululaisten ja vanhempien ta-
paaminen Info-tilaisuus sunnuntaina 26.5. 

jumalanpalveluksen jälkeen seurakunta-
kodilla. 
 
KESÄKERHO 2019 

Kesäkerhot Rymättylän seurakuntakodilla; 
Ensimmäinen 3.6. – 7.6. ja toinen 10.6. – 
14.6.2019. 
Päivittäin klo 9.00 - 15.00 
vuonna 2010 - 2012 syntyneille tytöille ja 
pojille. 
Hinta 50 e/lapsi (sisältää lounaan, välipa-
lan, ohjauksen, askartelut, sekä tapatur-
mavakuutuksen). 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.5.2019 
mennessä Susanne Nummelin p. 
0401308385 tai susanne.nummelin@evl.f 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Pentti V Rostedt 

Paikkakunnan kodeista on koottu  
Rostedtin (1920-80) maalauksia 
pieneksi näyttelyksi Aaholliin. 
Näyttely on avoinna 28.5.saakka. 
Näyttelyyn voi tutustua kaikkien 
talon tapahtumien yhteydessä tai 
sopimalla näyttö 044 0436776. 
Urho Nummelin 

Sarjassa Tunnettuja rymättyläläisiä 
muistellaan Aahollissa lauantaina  
4.5. klo 14. Urho Nummelinia mm 
urheilijana, yrittäjänä, merivartijana,  
UKK:n kalakaverina ja Lookilan 
isäntänä. Tervetuloa muistelemaan, 
kuulemaan ja kahvittelemaan. 
Kaatuneitten muistopäivä 

Toukokuun kolmantena sunnuntaina 
19.5. vietetään kaatuneitten päivää. 
Jumalanpalveluksen ja haudoilla 
käynnin jälkeen on Aahollissa 11.30 
kahvitilaisuus, jossa Jan Kaitaniemi 
kertoo isoisästään, Marskin ritarista  
nro 50, Ilmari Honkasesta. 
Tilaisuudessa huomioidaan myös 
vuoden tunnollinen liputtaja. 
 

mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.fi
mailto:susanne.nummelin@evl.f
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Almanpäivän kahvit 

Tiistaina 28.5. tarjoamme Aahollin  
ystäville kiitoskahvit. Päivä on valittu  
Alma Saaren ylläpitämän perinteen 
mukaan ja hänestä myös kerrotaan 
tilaisuudessa. 
Tervetuloa kaikki talvikauden aikana 
hääränneet ystävämme pieneen 
illanviettoon kello 19.00 
 
Kotiseutumuseo 

Museon ja kesänäyttelyn 
”Käsityöopettajan perintö” avajaiset 28.5. 
klo 18.00. Tervetuloa! 
 
Kotiseutuviiri 

Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran 
tilille Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 
0840 0102 27, voit maksutositteen 
esittämällä noutaa viirin palvelupisteestä. 
Viirejä löytyy kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 m. 
 
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 
 

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖ- 

YHDISTYS RY 

 
 
Perinteiset Rymättylän taajaman tienvar-
sien SIIVOUSTALKOOT ma 6.5.2019 klo 
17. Kokoontuminen Siwan edessä, josta 
saa välineet. Urakan päätteeksi kahvitar-
joilu. Tervetuloa harrastamaan hyötyliikun-
taa! 

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen  
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Meri-
maskussa ja Naantalissa.  
Tarvitsetko apua kodin ja tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai 
jaksa tehdä ja olet  

yhdistyksemme jäsen, apuun tulee oma-
kotitalkkari. Talkkari tekee tarpeesi mu-
kaan,  
pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. kiin-
teistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen pii-
riin. 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 Hannu 
Roivainen puh. 045 8715126.  

Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdis-
tys Pirkka Turkki 050 4542245 

 
ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
  
Eläkeliiton Rymättylän yhdistys ry 

Toukosiunaus, pe 10.5. klo 18 Kaisa 
Suovasen pellolla. 
 
Matkavastaava tiedottaa 

Visby- matka 6. – 10.05., lähtö Röölästä 
klo 18:30, ajetaan Piimätien kautta kes-
kustaan, josta lähdetään klo 18:50. Muis-
takaa matkavakuutus ja henkilöpaperit. 
Eurot ei Ruotsissa käy, joten vaihtakaa 
kruunuja. 

Ulkoilupäivä to 23.5. Vienolan leirikeskuk-
ses-sa Heinäisissä. Lähdetään kirkon 
parkki-paikalta kimppakyydeillä klo 10. 
Paikalla touhua ja tohinaa, omat eväät 
mukaan. 

Vanhusneuvosto: 

Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin netti-
sivuilta, 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 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY     

 
4.5. klo 12.00 alkaen Röölän rantapihan 
siivoustalkoot! Pientä purtavaa Kylähuo-
neella ym. Naantalin Seudun Meripelas-
tajat on mukana siivoustalkoissa!  

Iloitsemme myös teistä, jotka käytätte ran-
taa erilaisiin lastauksiin. Tule mukaan tal-
koisiin! Vuodesta 2013 olemme siivonneet 
joka toukokuu rantaa!  
Röölä on mukana Pidä saaristo siistinä - 
Siistibiitsi.fi 
 
16.5. klo 18.00 Suosittu Henkinen astro-
logia, Pirja Räsänen osa 2 

"Syklinen evoluutio eläinradan merkistä 
toiseen: tarkastelun kohteena erityisesti 
vierekkäisten ja vastakkaisten merkkien 
keskinäinen dynamiikka" 
 
Varaa (myynti)paikkasi: 

 
Töissä merellä näyttely Forum Marinum 
17.5. 
Mennään aikamatkalle! Röölä-Turku-
Röölä. Lähtö Röölästä klo 15.00 

Aikuiselle matka edestakaisin sis. opas-
tuksen 23,50 eläkeläiselle 18,50  
Päivölän pikkubussilla 20 mahtuu mukaan. 
Ilmoittautumiset viim. 3.5.2019.  
 
26.5. klo 11-14.00 Peräkonttikirppis 
5€/auto. 
Ilmoittautuminen viim. 22.5. 

 
8.6. klo 10-16.00 Silli ja uussi peruni 
tapahtumaan 

www.roola.fi 
 
14.9 klo 10-15.00 Ensimmäiset Sadon-
korjuujuhlat Röölässä 

Sadonkorjuujuhlia on vuosia jo vietetty 
menestyksellisesti Ahvenanmaalla ja Pa-
raisilla ja joita juhlitaan nyt Röölässä - 
Saaristossa tuotettuja tuotteita. 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dik-
seli, Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 401, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 

 
Röölä Fase-
sa: www.facebook.com/rantapiha 
Dikseli fasessa: 
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 
 

MERIMASKUN MAA- JA KOTITALOUS-
NAISET 

 

Perennat vaihtavat taas penkkiä perintei-
sessä helatorstain perennan kierrätysta-
pahtumassa, joka järjestetään Merimas-
kun Maamiesseurantalolla 30.5. klo 12 – 
14. Tuo mukanasi, vie mennessäsi. 

Tarjolla myös hernekeittoa ja kahvia tuo-
reiden munkkien kera.                           

 

VELKUAN KALASTAJASEURA 

Velkuan kalastajaseura tiedottaa: 
 
RYSÄN PÄÄLLÄ VELKUASSA -

silakkatapahtuma la 25.5. klo 10 - 13  
Palvelukeskus Kummelin takana 
Sauniementie 3. 
 
Velkuan perinteinen kevätsilakkatapahtu-
ma Teersalon rannassa - tuoretta silakkaa 
suoraan rysältä edullisesti 5 € / ämpäri! 
Oma astia silakalle mukaan, käteismaksu. 
 
Kahvia, kaffeleipää ja silakkakeittoa. Myös 
sammutinten tarkastusta ym.   
 
Lisätiedot tapahtumasta puheenjohtaja 
Janne Antila 
velkuankalastajaseura@gmail.com , p. 
045 630 4280.  
Myyntipaikkatiedustelut Johanna Antila, p. 
050 573 9332 (iltaisin).  
 
Tervetuloa! Mukana tapahtumaa toteutta-
massa paikallisten yhdistysten ja toimijoi-
den monipuolinen joukko. 
 

 
Merimaskun koirakerho järjestää Match 
Shown sunnuntaina 5.5.2019!  

http://siistibiitsi.fi/
http://www.forum-marinum.fi/fi/nayttelyt/pysyvat/paanayttely-toissa-merella/
http://www.roola.fi/
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
https://maps.google.com/?q=Sauniementie+3.+Velkuan&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sauniementie+3.+Velkuan&entry=gmail&source=g
mailto:velkuankalastajaseura@gmail.com
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Mätsäri pidetään kerhon koulutuskentällä 
(Killaistentie 20, Merimasku). 
Ilmoittautumiset alkaa klo 11, kehät klo 12. 
Luokat: 
- Lapsi & koira 
- Veteraanit 
- Pienet pennut 
- Isot pennut 
- Pienet aikuiset 
- Isot aikuiset 
Osallistumismaksu 7 e. Saman omistajan 
toinen koira 5 e. Lapsi & Koira -kilpailu 5e.  
Tapahtuma järjestetään nurmikentällä. 
Paikalla buffet. Noudatamme kennelliiton 
rokotusohjeita. Otathan rokotustodistuk-
sen mukaan. Luvassa hyvät palkinnot. 
Tervetuloa! 
 
Syksyn suunnittelukokous sunnuntaina 
28.7.2019 Lossituvalla. Tule mukaan vai-
kuttamaan koulutuksiin ja tapahtumiin! 
 
Lisätietoa Merimaskun koirakerhon toi-
minnasta, koulutuksista ja tapahtumista 
löydät Facebook-sivultamme, 
www.merimaskunkoirakerho.fi tai sähkö-
postitse mmkoirakerho@gmail.com. 

 

 
 
KAHDEN AKAN LOUKUSSA 
Esityspäivät: to 6.6. / pe 7.6. loppuun-

myyty / ma 10.6. / ti 11.6.loppuunmyyty / 
ke 12.6. / to 13.6. / su 16.6. / ma 17.6. / ti 
18.6. / ke 19.6. / ti 25.6. /  ke 26.6.  
Kaikki esitykset alkavat klo 19. 
Kahden akan loukussa on komedia Veijon 
erikoisesta avioliiton alusta. Anoppi po-
mottaa sekä miniää että piikaa. Naapurin 
leski häärää mukana ja tuo oman osuu-
tensa keitokseen. Kun taloon saapuu vielä 
kaksi naista lisää, soppa onkin valmis! 
Miten Veijo saa äitinsä aisoihin ja vaimon-
sa takaisin? Aika erikoisella konstilla... 
 
Käsikirjoitus: Heikki Luoma 
Ohjaus: Anne Linja ja Maikku Tuomi 
Liput: 15 €/5€ osoitteesta 

www.ideaticket.fi/merimaskunteatteri, ja 
ovelta ennen näytöksen alkua. Meillä käy 

myös pankkikortti. Ryhmät min.10 henkeä 
sähköpostilla merimaskunteatte-
ri@gmail.com tai p. 045 203 5003 iltaisin. 
Paikka: Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 
2, Merimasku 

Tervetuloa nauttimaan ja nauramaan! 

www.merimaskunteatteri.fi 

 

Taivaan tulet  - TV:stä tuttu näytelmä! 

Vanhempi konstaapeli Rauni Väänänen ei 
pääse helpolla tullessaan työhön Espoos-
ta Kemijärvelle. Paluumuuttaja saa kyllä 
lämpimän vastaanoton, muttei kovin hy-
vässä hengessä. Työssä päänvaivaa tuot-
taa virolainen huono viina, joka voi viedä 
paitsi näön,myös ulkonäön. Siviilissä huo-
lena on erakoitunut, surullinen isä, joka 
pitäisi saada hoitoon -vai pitäisikö? Nyky-
päivään sijoittuva näytelmä tarjoaa tunnet-
ta laidasta laitaan, samoin on huumorin 
kanssa. Musiikkina karun kaunista Ismo 
Alankoa. 

Näytelmän on kirjoittanut Kari Väänänen 
ja Timo Parvela. Dramatisointi on Jari Luo-
lamaan käsialaa ja ohjauksesta vastaa 
Teija Söderholm.                                 
ESITYKSET 2019: ke 1.5. / to 2.5. / pe 
3.5. / la 4.5. / su 5.5 / ti 7.5. / ke 8.5. / to 
9.5. / pe 10.5. / su 12.5.  Näytökset arkena 
klo 19 ja la-su ja vapunpäivä klo 17. Liput 
20 € norm. / 18 € S-Etukortilla / 15 € alle 
18-v / 10 € teatterinjäsenet.  

Liput osoittee-
ta www.ideaticket.fi/naantalinteatteri tai 
ovelta 40 min ennen näytöksen al-
kua. Varaukset ja tieduste-
lut: info@naantalinteatteri.fi / 044 717 
7070.  

P.S. Kesällä 35 v juhlaansa viettävä Naan-
talin Teatteri esittää Heli Laaksosen Luk-
kosulaa ja lumpeenkukkia -näytelmän 
Naantalin Raatihuoneen pihalla. Näytös-
päivät osoitteessa 
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-
ja-lumpeenkukkia/  

http://www.ideaticket.fi/merimaskun
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
http://www.merimaskunteatteri.fi/
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
mailto:info@naantalinteatteri.fi
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-ja-lumpeenkukkia/
http://www.naantalinteatteri.fi/lukkosulaa-ja-lumpeenkukkia/
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Valonia tiedottaa 
 
Valonia tarjoaa vesiensuojelu- ja vesis-
tökunnostusneuvontaa 

Valonian vesiasiantuntijat tarjoavat paikal-
lisille vesiensuojeluyhdistyksille ja muille 
kiinnostuneille vesiensuojelu- ja vesistö-
kunnostusneuvontaa. Valoniassa on myös 
käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistö-
kunnostusverkosto -hanke, jossa aktivoi-
daan paikallistoimijoita koko maakunnassa 
vesistökunnostusten tekemiseen ja tarjo-
taan neuvontaa kunnostusten suunnitte-
luun, rahoitushakuun ja toteutukseen. 
Hankkeen puitteissa järjestetään myös 
useita aiheeseen liittyviä yleisötilaisuuksia. 
Hankkeen postituslistalle voi liittyä jättä-
mällä yhteystiedot osoitteessa 
www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto.  
Vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvo-
ja voi kysellä ottamalla yhteyttä Valoniaan: 
Jarkko Leka p. 040 197 2265 (ark. 9-16), 

jarkko.leka@valonia.fi 
Janne Tolonen p. 050 518 7755 (ark. 9-
16), janne.tolonen@valonia.fi 
Varsinais-Suomen vesistökunnostusver-
kosto -hankkeen vetäjänä toimii Valonia ja 
hankekumppanina Lounais-Suomen ve-
siensuojeluyhdistys ry. Hanketta rahoittaa 
ympäristöministeriö hallituksen kärkihan-
kerahoituksella ja hanke jatkuu vuoden 
2020 loppuun asti. Lisätietoja: 
www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto 

 

 

 

 

 

RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN YHTEYSTIEDOT 

Avoinna: 

ma, ti, to  klo 13 - 19 
ke, pe  klo   9 - 15 
Aattopäivinä   klo 10 - 15 
 
Yhteystiedot: 

Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

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

Nro    Aineistopäivä    Jakelu   

3/19    9.8.    5.9. 

4/19    1.11.    28.11. 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Kesäkuun 2019 tiedotteen materiaali vii-
meistään 15.5.2019 osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh: 040 482 3507 

 
 
 

 

http://www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto
mailto:jarkko.leka@valonia.fi
mailto:janne.tolonen@valonia.fi
http://www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto
mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

