Heinä-Elokuu 2022

rennolla otteella hyvästä musiikista nauttien.
Laji soveltuu vasta-alkajille sekä esim. telinetai joukkuevoimistelua aiemmin
harrastaneille. Ohjaajana Karoliina Hievanen.
Hinta 10 €.
Skeitti-ilta 4.8.2022

Naantalin kaupunki tiedottaa

Skeitti-ilta Kuparivuoren skeittiparkissa yli 6vuotiaille torstaina 4.8. klo 17–19. Tule
mukaan tutustumaan skeittailun alkeisiin ja
oppimaan uusia temppuja. Vanhemmat ovat
tervetulleita mukaan! Tapahtuma on
osallistujille maksuton. Ohjaajina 7sb:n
koulutetut ohjaajat. Toteutetaan mikäli
osallistujia on vähintään 5.
Harrasteseikkailuleiri 8.-9.8.2022

Maija Puolakanaho
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi
Koululaisten kesäloman 2022 toiminnat
Uimakoulut Teersalon rannassa 11.–15.7.
yli 5-vuotiaille
Alkeisuimakoulu klo 11–11.40.
Alkeisuimakoulussa tutustutaan veteen eri
tavoin liikkumalla, harjoitellaan vesirohkeutta,
alkeisuimataitoja ja pidetään hauskaa.
Alkeisuimakoulu sopii uimataidottomille.
Jatkouimakoulu klo 11.45–12.45.
Jatkouimakoulussa edetään alkeistaidoista
eteenpäin. Uusien taitojen lisäksi kerrataan
alkeisuimakoulun taitoja. Jatkouimakoulussa
harjoitellaan jo varsinaisia uintitekniikoita
leikkimistä unohtamatta. Jatkouimakoulussa
uimataitovaatimus vähintään 10 metriä.
Uimakoulun hinta 15 e. Ohjaajana JaniMarkus Sula.
Teamgym 3.8.2022
Teamgym yli 9-vuotiaille keskiviikkona 3.8.
klo 10–13 Maijamäen koulun tatamisalissa.
Teamgym on voimistelulaji, jota voi harrastaa

Yhteistyössä naantalilaisten seurojen ja
kaupungin liikuntapalveluiden kanssa
toteutettava seikkailuntäyteinen päiväleiri mati 8.-9.8.2022 klo 9–16 kouluikäisille. Soveltuu
myös erityistä tukea tarvitseville osallistujille.
Toimintaa on Maijamäen liikuntahallilla ja sen
ympäristössä sekä Kuparivuorella. Hinta 40 €
sis. ohjauksen, lounaan, välipalan ja
vakuutuksen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
naantali.fi/loma
Syksyn 2022 toiminnat
Syksyn 2022 kaikki toiminnat päivitetään
sivulle liikkuvanaantali.fi.
Ilmoittautuminen toimintoihin alkaa
torstaina 4.8. klo 9.00.
Lasten ja nuorten toiminnat alkavat viikolla
35.
Aikuisten toiminnat alkavat viikolla 36.
Soveltavan liikunnan toiminnat alkavat viikolla
37.

•
•
•

20.6.–3.7. maanantaisin ja
keskiviikkoisin
27.6.–31.7. torstaisin
1.–14.8. maanantaisin ja
keskiviikkoisin

Puhelinaika klo 12.00–13.00 p. 02 436 2790,
muina aikoina Naantalin terveyskeskuksessa
arkisin klo 11.00–12.00

KOTIPIHATOIMIKUNTA

p. 02 436 2665
TEE EHDOTUS
NAANTALIN KAUNEIMMAKSI PIHAKSI!

Laboratorionäytteitä ei oteta 27.6.–
31.7. Laboratorio palvelee Naantalissa
ajanvarauksella.

Jätä ehdotuksesi viimeistään heinäkuun 25.
päivänä

Lääkärin vastaanotto ajanvarauksella.

Ehdotuksen voi tehdä joko sähköpostin
välityksellä, kirjeenä
tai kaupungin asiointipisteissä
• Sähköpostilla:
tekniset.palvelut@naantali.fi - otsikoksi
Kotipihatoimikunta
• Kirjeenä:
Naantalin kaupunki/Kotipihatoimikunta, PL
43, 21101 Naantali
• Kaupungintalon, Teersalon ja
Rymättylän asiointipisteissä

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA
Sunnuntai 3.7. Messu klo 10.00, Aino Vesti
ja Iina Kivimäki.
Sunnuntai 10.7. Messu klo 10.00, Eivor
Pitkänen ja Iina Kivimäki.
Sunnuntai 17.7. Kansanlaulukirkko klo 11.00
pitäjäntalo Aahollin pihalla, Petri Sirén ja Esa
Vähämäki.

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi seuraavat
asiat:
• Pihan osoite (pakollinen)
• Pihan omistaja (jos tiedossa)
• Ilmoittajan nimi ja yhteystieto
(vapaaehtoinen; tarvitaan,
jos ilmoittaja haluaa osallistua
palkintoarvontaan)

Sunnuntai 24.7. Messu klo 10.00. Petri Sirén
ja Esa Vähämäki.
Sunnuntai 31.7. Sanajumalanpalvelus klo
10.00, Petri Sirén ja Esa Vähämäki.
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvi
kirkon pihalla.

Ilmoittajien kesken arvotaan lahjakortteja
paikallisiin yrityksiin.

Sunnuntai 7.8. Konfirmaatiomessu klo
10.00, Petri Sirén, Esa Vähämäki ja Irma
Hauska.

Rymättylä

Sunnuntai 14.8. Messu klo 10.00, Lassi
Rajamäki ja Esa Vähämäki.

TERVEYSPALVELUT

Sunnuntai 21.8. Messu klo 10.00, Petri Sirén
ja Esa Vähämäki.

Terveydenhoitajan vastaanotto
ajanvarauksella
•

Sunnuntai 28.8. Sanajumalanpalvelus, Petri
Sirén ja Esa Vähämäki.

13.–19.6. maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin
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Kirkko on auki 27.6.–14.8. joka päivä klo
12–16, ei sunnuntaina 17.7. Opastetut
kierrokset keskiviikkoisin ja perjantaisin klo
12.30.

Lähetyskirppis ja Rymättylästä
löytyneiden historiallisten esineiden
näyttely lauantaina seurakuntakodilla 16.7.
klo 10–14. Niko Åkesson esittelee
Rymättylästä löytämiään esineitä. Tavaraa
kirpputorille otetaan vastaan perjantaina
seurakuntakodilla 15.7. klo 17–19.

PERHEKERHO
Keskiviikkoisin klo 10 seurakuntakodilla.
Tervetuloa äiti, isä, mummi, vaari, yhdessä
kotona olevan lapsen kanssa, viettämään
hetki leikkien, juttelujen ja eväitten kanssa.
Yhdessä jaetut murheet puolittuvat ja
yhdessä jaetut ilot kaksinkertaistuvat!

Kouluun lähtevien siunaamiskirkko
sunnuntaina 7.8. klo 18.00.
Seurakunnan retki Uuteenkaupunkiin
tervetuloa mukaan seurakunnan retkelle
perjantaina 26.8. klo 9.00–15.30.

Perhekerho jatkuu syksyllä keskiviikkoisin
24.8. alkaen, ohjaajina Päivi ja diakoni Irma.

Retki suuntautuu Pyhämaahan ja
Uuteenkaupunkiin. Vierailu Pyhämaan
uhrikirkossa ja Bonk-museossa. Lounas,
vierailut ja kuljetus kuuluu hintaan. Retken
hinta on 40 €/hlö. Retkelle mahtuu mukaan
max. 18 hlöä. Mukana Petri Sirén ja Irma
Hauska.

ÄITI TERESA PIIRI
Kokoontuu taas syksyllä torstaisin klo 12–15,
alkaen 8.9.
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30,
13.30 tai 14.30. Koottavien pienoismallien
rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä.

Ilmoittautumiset 18.8. mennessä diakoni Irma
Hauska p. 040 130 8384. tai
irma.hauska@evl.fi
KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380

Tule suoraan koulupäivän päätyttyä
seurakuntakodille, kerhohuoneeseen.
Tervetuloa kerhoon!

Avoinna tiistaisin 9–12 sekä keskiviikkoisin
klo 9–12.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
tilataan 1.1.2022 alkaen Turun
alueellisesta keskusrekisteristä.
Puhelinpalveluaika on klo 9–15 numerosta
040 341 7222.

Jatkuu syksyllä torstaisin 25.8. alkaen
KULTAISENIÄNKERHO kokoontuu
seuraavan kerran tiistaina 13.9. klo 13.
Ohjaajana diakoni Irma. Seurakunnan
tarjoama kuljetus kerhoon ja takaisin järjestyy
Päivölä Oy:ltä. Jos tarvitset kyytiä, ole
yhteydessä viimeistään kerhoa edeltävänä
päivänä Päivölään, p. 0400 787 101.
Muistathan myös peruuttaa kyydin, jos et
tarvitse sitä.

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

NAISTEN KESKUSTELUILLAT jatkuvat
jälleen syksyllä parittomilla viikoilla tiistaisin
klo 18–20, alkaen 23.8.

JÄSENMAKSU

RAAMATTUPIIRI jatkaa toimintaansa
seurakuntakodilla keskiviikkona 17.8. klo 18–
19.30, jatkuen joka 2. pariton keskiviikko.

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

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla
klo 18.00. Tervetuloa!

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

MUUTA
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Ilmoittautuminen toimintoihin
www.soihtu.sporttisaitti.com -kautta.
Valitse etusivulta ilmoittautuminen.
Huomaathan, että ilmoittautuminen tapahtuu
HOIKA-järjestelmän kautta ja voit
ilmoittautumisen yhteydessä sinulle luodaan
osallistumisestasi lasku, joka tulee
ilmoittamaasi sähköpostiin. Tarkista
roskaposti, sillä joskus lasku voi mennä myös
sinne.

5–6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00–18.45
Perhesähly
Perhesähly liikuntasalissa torstaisin klo
18.00–18.55. Mukaan lapset
(neljäsluokkalaiset ja vanhemmat pelurit,
myös yläkouluikäiset), äidit, isät, kummit,
mummit. Tärkeää on, että lapsella on
mukana oma aikuinen, sillä pelaaminen
perheen voimin on hauskaa. Kaikille löytyy
tilaa ja luodaan perhesählystä iloinen ja
liikunnan riemua täynnä oleva hetki.
Perhesähly järjestetään, mikäli mukaan
ilmoittautuu vähintään kolme perhettä
(aikuisia ja lapsia). Riittävä määrä osallistujia
takaa hyvät pelit! Ensimmäinen perhepeli to
8.9.2022.

Jos haluat liittyä Soihdun jäseneksi, voit
tehdä liittymisen Soihdun verkkosivun kautta
tai lähettämällä omat tiedot Soihdun
sähköpostiin.
Tarkista toiminta Soidun kotisivuilta, sieltä
löytyy myös toimintojen hinnat!

Ipanarieha
Ipanarieha alkaa jälleen alle kouluikäisille
lapsille ja heidän perheilleen. Perheen
kouluikäiset lapset voivat tulla mukaan.
Ipanariehassa ei ole ohjausta, lapsista
huolehtii Ipanariehan aikana lapsen oma
aikuinen. Tarkista Ipanariehan aikataulu
Soihdun sivuilta.

SYYSKAUSI
LAPSET
Liikuntakerho
Monipuolinen liikuntakerho eskarikolmosluokkalaisille tytöille ja pojille koulun
pihalla ja liikuntasalissa keskiviikkoisin klo
17.00–17.50. Syyskauden ensimmäinen kerta
7.9.2022.

Nuorten palloilu
Nuorten oma palloiluvuoro sunnuntaisin klo
18.00–19.00 liikuntasalissa. Vuoro on
tarkoitettu sekä tytöille että pojille.
Ensimmäinen kerta su 4.9.

Lasten tanssi
Lasten tanssin tiedot päivittyvät kotisivuille
myöhemmin.
Sählyt
Eskari-kolmosluokkalaisten sähly
keskiviikkoisin klo 18.00–18.50
liikuntasalissa. Syyskauden ensimmäinen
kerta 7.9.2022. Myös tytöt ovat sählykerhoon
tervetulleita!

AIKUISET
Lenkkikaverit
Lenkkikaverit kokoontuvat maanantaisin
yhteisen liikunnan pariin. Liikumme ulkona
niin paljon kuin mahdollista, huonon sään
vallitessa siirrymme sisätilaan.
Kokoontuminen pääsääntöisesti klo 18.00.
Lenkkikavereiden kausi alkaa maanantaina
29.8.2028 klo 18.00 kokoontumisella koulun
pihalle. Ilmoittautumisen yhteydessä, kerro
liikuntalajit, joista olet kiinnostunut.

3-6-luokkalaisten sähly
keskiviikkoisin klo 16.00–17.00
liikuntasalissa. Ensimmäinen kerta 7.9.2022.
Marraskuussa on tulossa saaristosähly, nyt
on hyvä aika ruveta harjoittelemaan, joten
tule mukaan pelaamaan. Tervetuloa sekä
tytöt että pojat!

Yhteislenkit
Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko,
lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo
19.00. Tule mukaan iloiseen porukkaan.
Ensimmäinen kerta ke 7.9.

Liikuntaleikkikoulu
Liikuntaleikkikoulun toimintakausi on 30.8.29.11.2022 (18.10. syyslomalla ei ole
liikkaria)
3–4-vuotiaat tiistaisin klo 17.00–17.45
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Pilates
Pilateksen tiedot päivittyvät Soihdun
kotisivuille kesäkuun aikana.

RYMÄTTYLÄ SEURA

Naisten ja miesten Treenimix
Aikuisten treenimix torstaisin klo 19.00–
20.00 Rymättylän koulun liikuntasalissa.
Treenimix- tunnit ovat monipuolista
peruskuntoliikuntaa. Kunnon kohotusta ja
lihaskuntoharjoittelua oman kehon painolla
sekä erilaisin välinein. Tunneilla pystyt itse
määrittelemään tehon ja vauhdin oman
kuntotasosi mukaan. Tunti sisältää
alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden sekä
loppuvenyttelyn.

Runokirja
”Kotisaarten Runonuotta” on
antologia, jota myydään kirjaston
palvelupisteessä maksutositetta
vastaan à 20 €.
Kirjatili FI 265 4050 82 0021 988.
Viitteenä: Runonuotta tai oma nimi.
Myynti myös yhteislauluissa su 3.7.,
Jaakonmarkkinoilla la 16 7 sekä
kotiseutujuhlassa su 17.7.
Kirja on myös lainattavissa kirjastosta
Tiedustelut 044 0436776
harri.raikka@netti.fi

Treenimixin aikataulu 1.9.–24.11., (ei vko 42).
Ohjaajana Marika Lineri.

Vanhat Rymättylä-postikortit
Aahollin kesänäyttelyssä esitellään
juhannuksesta elokuulle vanhoja
Rymättylä-aiheisia postikortteja
Pekka Vehmasen kokoelmasta Matti
Rinteen valmistamina. Näyttely on
avoinna talon tapahtumien aikana.
Muulloinkin sopimalla maksuton
esittely p 044 0436776.

Remonttireiskojen ja Remonttiraijojen
sulkapallo
tiistaisin klo 19.00–20.00 liikuntasalissa.
Ensimmäinen kerta 30.8.
Sähly
aikuisille maanantaisin klo 20.00
liikuntasalissa. Tarkista alkamisaika Soihdun
kotisivuilta.

Yhteislaulua
Perinteisen Aahollin pihapuiston
yhteislaulutapahtuman, su 3.7.
klo 13, teemana on Reino Helismaan
tuotanto. Säestäjänä Taina Laiho.
Jaossa on jälleen tilaisuutta varten
toimitettu painotuote.

Soihdun kirkkopyhä
Soihdun perinteistä kirkkopyhää vietetään
jälleen syksyllä. Tarkista päivämäärä Soihdun
sivuilta.
Koko perheen tapahtuma
la 3.9. klo 13.00–15.00 koulun liikuntasalissa
ja ympäristössä. Toimintaa on tarjolla koko
perheelle. Tarkemmat tiedot löytyvät Soihdun
sivuilta, mutta laita päivämäärä muistiin ja
tule mukaan viettämään mukava iltapäivää
koko perheen voimin.

Päivikki Koskinen
Viikolla 35 eli syyskuun alussa saamme
Aaholliin Päivikki Koskisen maalausten
näyttelyn ”Vielä minä maalaan”.
Avajaiset la 3.9. klo 14. Tervetuloa!
Torni ”Harmaa Karhu”
Aaslan Karhuvuoren torni Pienen
Rengastien varrella on oivallinen
retkikohde koko perheelle ihailla
maisemia, tehdä lintuhavaintoja sekä
tutustua lottien sodanaikaiseen työhön.

Jaakonmarkkinahölkkä
Perinteinen Jaakonmarkkinahölkkä hölkätään
perjantaina 15.7.2022 klo 20.00. Lähtö ja
maali on koulun pihalla. Liikuntasalin
pukuhuoneissa voit vaihtaa vaatteet ja hölkän
jälkeen on koululla myös suihkumahdollisuus.
Ilmoittautuminen Soihdun kotisivujen kautta.
Jaakonmarkkinahölkän pituus on noin 11 km.
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Kotiseutumuseo

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN
YHDISTYS RY

Museo on avoinna kesäsunnuntaisin 11.30–
14.30, muina aikoina sopimuksen mukaan
puh. 050 345 9318. Kirjalan kirkkotie 2,
Rymättylä. Kesänäyttely ”Käytössä kulunut”.
Museo auki myös Jaakonmarkkinapäivänä
16.7. klo 11–14. Museoretki Saloon pe 12.8.
Käydään mm. Meritalon museossa ja
Elektroniikkamuseossa. Matkan hinta 30
euroa (sisältää lounaan). Ilmoittautua voi
Jaakonmarkkinoilla seuran teltalla tai 16.7.–
22.7. välisenä aikana puh. 050 345 9318. V-S
museopäivää vietetään museolla 28.8.,
kahvitarjoilu.

la 2.7. "Plätei hillol" klo 11–14 PikkuVihreän
parkkipaikalla.
ke 13.7. "Mitä kuuluu Marja-Leena?"
Hämeenlinnan uudessa kesäteatterissa.
Lähtö Rymättylän keskustasta klo 9.
Tarkempi aikataulu ilmoittautuneille.

Kotiseutujuhla

la 6.8. Röölässä iloinen kesäilta klo 18:30.
Röölän lavalla Sonja Lumme. Illan järjestelyt
yhdessä Röölän kylätoimikunnan kanssa.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit, arpajaiset.
Vapaa pääsy.

Aahollin pihalla 17.7. klo 12.30. Teemana
koulutoimi Rymättylässä 140 vuotta. Ennen
juhlaa Kansanlaulukirkko klo 11, väliajalla
tarjolla keittolounas (vapaaehtoinen
ruokaraha).

su 14.8. Eläkeliiton V-S piirin Hengellinen
päivä Taivassalossa. Ohjelma alkaa klo 10:00
Taivassalon kirkossa. Ilm. Marjalle 12.7.
mennessä puh.040-8294468 tai
marja.h.haavisto@gmail.com

Rymättylän historia

29.–30.8. Kauan toivottu Tallinnan matka.
Matkaan lähdetään maanantaiaamuna,
tarkempi aikataulu lähempänä ajankohtaa.
Matkan hinta on 195 euroa/hlö. Ilmoittautumiset Esalle puh. 050 4034123 tai s-posti
esa.alasmaa@gmail.com 20.07. mennessä

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa
Rymättylän historia kirjoja alennettuun
hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25
euroa. Yhteys sähköpostilla.
Kotiseutuviiri

Kotisivut:
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla

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
3,5m. Molempien hinta on 55 euroa.

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT
Rymättylän Märssyvahtien partiosyksy
pyörähtää käyntiin koko lippukunnan
yhteisellä iltanuotiolla tiistaina 16.8. klo 18
Majakalla. Tervetuloa kaikki mukaan, uudet
ja vanhat partiolaiset, lapset, nuoret ja
vanhemmat!

Jäsenmaksu
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

Syksyn koloillat alkavat viikolla 34.
Tarkemmat tiedot päivitetään facebooksivuille.
Syksyllä aloitamme uutena toimintana myös
perhepartiotoiminnan, jossa alle kouluikäiset
lapset ja vanhemmat harrastavat partiota
yhdessä! Tervetuloa mukaan myös tähän
toimintaan!

kotisivut: www.rymattyla-seura.fi
sähköposti: rymattylaseura@gmail.com
facebook: Rymättylä-Seura ry
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Lisätietoja toiminnasta voi kysellä Miralta:
mira.kuusikko@gmail.com, puh. 0400 701
265

1.7. klo 18.00 KUUN VAIKUTUS Dikselin
Näyttämöllä Kuun vaikutus puutarhaan,
rakentamiseen ja terveyteen. Luennolla
käydään läpi kuunkierron perusteet ja
kerrotaan käytännönläheisin neuvoin, miten
oikealla ajoituksen taidolla voi saada aikaan
parhaan lopputuloksen niin puutarhassa kuin
kodin muissakin töissä omaa terveyttä
unohtamatta. Puutarhuri Petra Hintikainen
on luennoinut aiheesta vuosien ajan ja
noudattaa kuunkiertoa omilla
luomuviljelyksillään. Vapaa pääsy.

RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN
PIENKIINTEISTÖYHDISTYS
Omakotitalkkari – apua asumiseen
Tarvitsetko apua kodin ja/tai vapaa-ajan
asunnon askareisiin, joita et itse ehdi tai jaksa
tehdä ja olet yhdistyksemme jäsen, apuun
tulee omakotitalkkari.
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 9 €/tunti ja
matkakulut 0,46 €/km.
Voit kokeilla palvelua myös ennen jäsenyyttä.
Työtilaukset suoraan talkkari Kauko
Kojoselle, p. 045 871 5126.
Omakotitalkkarin palvelut saatavilla
Rymättylässä, Merimaskussa ja
Naantalissa.

2.7. klo 18–22.00 Seijan Karaoke Röölän
Lavalla! Vapaa pääsy. Tule laulamaan
meren rannalla ja nauttimaan kesästä!
MERITEATTERI JA TEATTERI STRÖÖMI
Sally Salmisen KATRINA DIKSELIN
NÄYTTÄMÖLLÄ 12.7. klo 19.00 Unohdettu
klassikko kaksikielisenä pienoisnäytelmänä!
Ahvenanmaalainen Sally Salminen kirjoitti
vahvan ruumiillisen romaanin saariston
naisesta, joka taistelee herroja vastaan ja
lunastaa paikkansa kyläyhteisössä. Rikkaan
talon tyttö Katrina (Inkeri Raittila) nai köyhän
ahvenanmaalaisen merimiehen Johanin (Antti
Autio) ja käy kamppailuun saaristopitäjän
luokkaeroja vastaan. Voimanaan Katrinalla
on oikeudentunto, elämänilo, huumorintaju ja rakkaus. Katrina sai ensi-iltansa kesällä
2021 Volter Kilpi Kustavissa kirjallisuusviikolla, jossa se saavutti suuren
suosion. Nyt Katrina seilaa Meriteatterin
kotisatamaan Röölään! Katrina on
musiikillinen ja leikkisä esitys, jossa kuullaan
Antti Aution ja Inkeri Raittilan säveltämiä
kappaleita sekä kansanlauluja. Anni
Mikkelsonin dramatisoima ja ohjaama esitys
pohjaa sekä ruotsinkieliseen
alkuperäisteokseen että Juha Hurmeen
uuteen käännökseen. Esitys on tuotettu ja
toteutettu Svenska Kulturfondenin Hallåohjelman myöntämällä apurahalla. Liput
loppuunmyyty

Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys
Pirkka Turkki p.050 4542 245

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA ry

RÖÖLÄN MUSEOT Silliperinnemuseo ja
Myllymuseo Dikseli avoinna 10.6.–14.8. klo
12–18.00 tiistai - sunnuntai. Maanantaisin
kiinni. Röölän Myllymuseossa kesän
näyttelyt: Kylätaiteilija Anne Laitisen
tekstiilityöt ja Kuvataiteilija Hanna Järvenpää
Installaatio. Kylähuone (yläpihalla) avoinna
kesälauantaisin klo 12–15.00.
Heinäkuussa 2, 9, 16, 23, 30.7.
18.6.-14.8 m/s VIDSKÄR alus seilaa RööläSeili-Nauvo-Röölä Autolautta M/s Vidskär
liikennöi Pienen regastien-linjalla Röölä–
Seili–Nauvo kesäkuusta elokuuhun.
Liput/ennakkovaraukset www.vitharun.fi
Varaa autopaikka ennakkoon. Alukselle
mahtuu 10 autoa ja 99 polkupyörää. Koirat on
sallittu.

6.8. klo 19.00 SONJA LUMME KESÄILLAN
KONSERTISSA RÖÖLÄN LAVALLA Vapaa
pääsy. Järj. Röölän Kylätoimikunta yhdessä
Eläkeliiton Rymättylän yhdistyksen kanssa,
joka tarjoaa myös kahvit ja pullat
konserttivieraille

MUUT RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNNAN
JÄRJESTÄMÄT KESÄN TAPAHTUMAT
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27.8. MUINAISTULIEN YÖ RÖÖLÄSSÄ!
Saaristomeren ja sen ympäristön suurimpiin
tapahtumiin kuuluu muinaistulien yö, joka
järjestetään kaikkialla saaristossa elokuun
viimeisenä lauantaina. Mereltä päin
katseltuna saaristossa voi tuolloin nähdä
rannoilla tulia ja kokkoja lähes
katkeamattomana nauhana ja joillakin jopa
taivaalla ilotulitusrakettien räiskettä elämys,
joka kannattaa kokea! Röölän satamassa,
isolla laiturilla naantalilainen shamaani
Jouko Kontturi saapuu tänäkin vuonna
rummuttamaan merelle, valolle ja tuulille
ja panee hyvät voimat liikkeelle ja
suopeiksi kylälle.

Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13–19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9–15
arkipyhäaatot klo 10-15

Dikselin Näyttämöllä Barbora Xu:n
konsertti klo 18–19.00. Vapaa pääsy.
Barbora luo kanteleella ja äänellään
uskomattomia sointuja ja lauluja niin
Suomesta kuin kotimaastaankin.

Sunnuntaisin klo 10

Omatoimiaika arkisin 7–20, viikonloppuisin ja
pyhinä 7–17.

Merimasku
MERIMASKUN SEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa

Kerhot ja piirit ovat kesätauolla syyskuun
alkuun.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja
tutustumista varten ke-su klo 12–16 elokuun
14. saakka

Ravintola Röölänrannassa musiikkia ja
ilotulitusta (säävarauksella)
SADONKORJUUJUHLAT RÖÖLÄSSÄ 17.9
klo 10–15.00 Tervetuloa Röölään, jossa
vietetään neljännen kerran
sadonkorjuumarkkinoita, juhlitaan saariston
ahertajia, maanantimia ja kädentaitotuotteita,
kotituvassa tehtyjä! Sanoin ei voi kuvata
syksyisen saariston tunnelmaa! Varaa jo
paikkasi

Merimaskun seurakunnan kirkkoherranvirasto
palvelee puhelimitse p. 040 130 8301
tiistaista torstaihin
klo 9–13. Lisäksi maanantaisin (4.7.,
8.8.,15.8.,22.8.) klo 9-13 on lähipalvelupäivä,
jolloin Merimaskun virastolla on
virastohenkilökuntaa paikalla.

Röölän Kylätoimikunta ry Silliperinnemuseo
Dikseli, Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö
Rööläntie 394, 21150 Röölä. Röölän
Kylähuone Rööläntie 375, 21150 Röölä.
www.roola.fi, roola@roola.fi puh. 044 974
8711 Röölä Fasessa:
www.facebook.com/rantapiha

MERIMASKU-SEURA RY

3.7. JUHLAVASTAANOTTO
Merimasku-Seuran 30 v juhlavuosi

RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE

6.7.-14.8. KE – SU klo 12 - 16
Kollola kutsuu, ovet ovat auki.

Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste
Metsätie 1, 21140 Rymättylä puh: 02
4345521

Silloin pääsee tutustumaan kotiseututalon
rakennuksiin, ja avoinna on myös
navettakahvio ja merimaskuaiheisia tuotteita
myyvä puoti. Sieltä löytyy esimerkiksi
isännänviirejä, reimareita, postikortteja ja merkkejä, avaimenperiä, lasinalusia…

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto
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23.7. klo 12-16 KIRPPUTORI

10.9. SADONKORJUUMARKKINAT

kentällä. Tapahtumassa pääset tutustumaan
yhdistyksiin, niiden toimintaan ja
harrastustarjontaan. Mukana olevat
yhdistykset sekä tapahtuman tarkempi sisältö
tarkentuvat vielä kesän aikana. Yhdistysten
nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla
ilmoittelemme tapahtumasta tarkemmin
elokuun alussa, mutta nyt jo kannattaa laittaa
ajankohta kalenteriin.

- tarjolla lähialueen ihanat, tuoreet tuotteet

MLL-MERIMASKU

Kollolan parkkipaikalla, vapaa pääsy kuten
keväälläkin
14.8. YHTEISLAULUTILAISUUS
Pertti Virtanen laulattaa väkeä klo 14. All
sång på Otava…

- seuraa ilmoittelua kotisivulla tai Facbookissa

MLL Merimaskun yhdistys järjestää
perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä
muita lapsiperheille

Muita tapahtumia:
28.8. klo 15 Lastenkonsertti Taattisten
vintillä

suunnattuja tapahtumia Merimaskussa
läpi vuoden!

- tarkempaa tietoa Merimaskun Teatterin
ilmoituksessa

Uimakoulut Apajalla tulevat taas 48.7.2022!

3.9. Syysretki

Alkeis 1 ryhmä 1 (3-5 v) 17:30 – 18
Alkeis 1 ryhmä 2 (3-5 v) 18 - 18:30
Alkeis 2 ryhmä 1 (6-8 v) 13 - 13:30 ja 14:30 –
15
Alkeis 2 ryhmä 2 (6-8 v, toinen ryhmä) 15:30 16 ja 17 - 17:30
Jatko (uimataito yli 10 m) 13:30 - 14:30 ja 16
- 17

- suunniteltu alustavasti Paimion suuntaan
- seuraa ilmoittelua kotisivulla tai
Facebookissa
Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät
kotisivuiltamme www.merimasku.fi
sekä Facebookissa Merimasku-Seura ry

Ilmoittautuminen alkaa pe 10.6 klo 10.
Ilmoittautumiset osoitteeseen
ilmoittautumiset.mllmerimasku@gmail.com

MERIMASKUN AHTO
Merimaskun Ahdon syyskausi alkaa elokuun
lopulla-syyskuun alussa. Toiminnot ja
toiminta-ajat päivittyvät nettisivuillemme
heinäkuun aikana. Ilmoittautuminen
syyskaudelle nettisivun lomakkeiden kautta
8.8. alkaen. www.merimaskunahto.fi.

Kesäkauden ajan vuokraamme myös
pomppulinnaa ja telttaa perheiden
käyttöön.
Lisätiedot uimakouluun sekä pomppulinnan ja
teltan vuokrauksen osalta löytyvät Facebooksivuiltamme.

Olemme mukana yhdistysten harrasteillassa
to 18.8. Tervetuloa tutustumaan seuraamme
ja toimintaamme!

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan
tasalla lapsiperheille suunnatusta
toiminnasta Merimaskussa! Löydät meidät
haulla MLL Merimasku.

Merimaskulaisten yhdistysten yhteinen
ilmoitus:
HARRASTEILTA 18.8.
Merimaskulaisten seurojen ja yhdistysten
järjestämä koko perheen harrasteilta torstaina
18.8. klo 18-20 Merimaskun koulun pihalla ja
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MERIMASKUN
SAARISTOLAISKYLÄYHDISTYS ry
Muinaistulien Yö perheille
Merimaskun Apajalla lauantaina 27.8. klo
19 alkaen.
Ohjelmaa, herkkuja ja komea kokko!
Tervetuloa koko perheen kanssa!

Merimaskun koirakerho järjestää
koulutuksia, luentoja ja muuta
koiramaisen yhteisöllistä toimintaa
jäsenilleen. Kerhon omat koulutukset
sisältyvät jäsenmaksuun. Mahdollisista
ulkopuolisista kouluttajista voidaan periä
korvaus erikseen, joista ilmoitetaan
ennakkoon.
•

Kesällä tulossa omatoimitreenejä!

•

Syksyn suunnittelukokous
keskiviikkona 6.7. klo 18–19 Ravintola
Naapurissa, Tervetuloa mukaan!

MERIMASKUN TEATTERI

Hyvä tietää ennen kentälle saapumista:
• pidetään koirien treenikenttä ja sen
ympäristö siistinä
• emme tuo juoksuisia narttuja treeneihin.

LASTENKONSERTTI
sunnuntaina 28.8.2022 klo 15
Taattisten tilalla Koverintie 23, Merimasku

Kerhon järjestämistä koulutuksista voit
lukea osoitteesta
www.merimaskunkoirakerho.fi
seuraamalla meitä facebookissa
Merimaskun koirakerho tai lähettämällä
kyselyn osoitteeseen
mmkoirakerho@gmail.com

Ammuu! -lastenmusiikkiorkesteri esittää
Piippola -nimisen ohjelman.
kesto noin 45 min.
Tule hyvissä ajoin ja tutustu tilan eläimiin!
Buffetti aukeaa jo klo 14.

Mukaan toimintaan ja kursseille
pääsee ilmoittamalla yhteystietonsa
mmkoirakerho@gmail.com sekä
suorittamalla jäsenmaksun 30€
koirakerhon tilille
FI35 5710 5220 0838 27

Liput esityspaikalta: Aikuiset 10 e ja lapset
alle 12 v aikuisen seurassa ilmaiseksi.
Konsertin järjestää Merimaskun Teatteri

Tervetuloa toimintaan mukaan !

www.merimaskunteatteri.fi
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MERIMASKUN KIRJASTO JA
PALVELUPISTE

Keilailu alkaa syyskuussa Raision
keilahallissa, ilmoittautumiset ja lisätiedot
Harri 0500 782723 tai Timo 040 8261654

Merimaskun kirjasto on kiinni 1.5.-30.9.2022
remontin takia.

Kirkkopyhä 31.7. Askaisten kirkossa klo
11.00, kirkkokahvit

Lisätietoja Naantalin pääkirjastosta puh. 040
194 2096 tai 044 417 1218 /
kirjasto@naantali.fi

Rantapäivä Mannerlahdessa 16.8.
29.8. Unelmien liikuntapäivä Naantalissa
Kuparivuoren kentällä

Palvelupisteasiat kuten Apajan avainten
luovutus hoidetaan remontin ajan
Kaupungintalon asiointipisteessä, puh. 02
434 5211 / palvelupiste@naantali.fi

LUE LISÄÄ:
ELAKELIITTO.FI/YHDISTYKSET/
LEMU-ASKAINEN-VELKUA

Velkua-Livonsaari
VELKUAN TERVEYSPALVELUT
Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto
SINERVON KESÄ

Vastaanotot ajanvarauksella puh 040 900
0864. Heinä-Elokuussa vastaanotto
perjantaisin. Kannattaa soittaa ja varmistaa,
että th on paikalla.

velkua päivä 9.7.2022 klo 11.00
tule kirpparille myymään tuotteitasi,
mielellään omalla pöydällä. arpajaiset,
leikkimielisiä kilpailuja. viirin nosto 11.30 ja
naantalin kaupungin tervehdys, jonka tuo
lasse valtonen
buffetissa kahvia ja leivonnaisia myynnissä.
hyvän tuulen saaristolainen, ehdota henkilöä,
joka saa sinut hyvälle tuulelle, on avulias ja
hymyileväinen, laita ehdotus s-postiin
prosinervo@gmail.com, 5.7. mennessä

Lääkäripäivät:
to 28.7
ma 15.8
ma 29.8
to 8.9
ma 26.9

Velkua soi 15.7-17.7
perjantaina 15.7. Sinervolla klo 20.00
”romantic evening with summer baritones of
Velkua – Velkuan kesäbaritonit romattisina”
liput 15 €
lauantaina 16.7. kirkossa klo 18.00
”fantastista runoilijarakkautta saariston
illassa”
liput 15 €
sunnuntaina 17.7 kirkossa
liput 15 €

klo 9.40.

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINENVELKUAN YHDISTYS RY

Velkuan kouluun voi tutustua sunnuntaina
17.7. klo 14.00–17.30

Jumpat alkavat syyskuussa samoin boccian
pelaaminen Lemun urheilutalolla
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PALVELUPISTE – KIRJASTO
KUMMELI

Jazz-konsertti 30.7. klo 14.00 Velkuan
koululla
Antti Sarpila ja 7-henkinen jazzorkesteri
esiintyy. lippuja voi varata ennakkoon 20.7.
asti, laita viestiä s-postiin
prosinervo@gmail.com
konsertin tuotto menee Tyksin
lastensyöpäosaston hyväksi.
katso hinnat Sinervon kotisivuilta

Sauniementie 3, 21195 Velkua
puh: 040 9000863
Avoinna maanantai - perjantai 9.00–15.00
Naantalin kaupungin yhteystiedot

virtaa taiteesta
aikuisten taidekurssi Sinervolla
13–14.8. klo 10–15 yht 10h
kurssin hinta 80 €, sis opetuksen, materiaalit
ja aamukahvin sämpylän kanssa, opettajana
toimii kuvataiteilija/kuvataiteen opettaja Seija
Honkanen. ilmoittautumiset 27.7 mennessä spostiin prosinervo@gmail.com.
voit halutessasi käyttää myös omia
lempimateriaalejasi vesiliukoisia värejä

Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali
Puhelinvaihde 02 4345 111
kirjaamo@naantali.fi
etunimi.sukunimi@naantali

Nasta – Naantalin kaupungin
tiedotuslehti
Ilmestymisaikataulu:

Kuntohuone Sinervolla käytössä, huomioithan
hygieniamääräykset

•
•

lue lisää tapahtumista
prosinervo.com tai
facebook.com/sinervontalo

3/2022: Aineistopäivä 5.8., jakelu 1.9.
4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu
24.11.

Syyskuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.8.2022 mielellään
sähköpostin liitteenä.
Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi,
puh. 040 4823507

YSTÄVÄPIIRI KOKOONTUU paikkana on
Sinervon talo, Sauniementie 5.tavataan
elokuussa23.8. klo 11.30–13.00

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY
UPEAA KESÄÄ KAIKILLE
SAARISTOTIEDOTTEEN LUKIJOILLE!

Kyläyhdistys jatkaa perinteisiä joka kesäisiä
torejaan heinä- ja elokuussa lauantaisin klo.
10–13.00
Runosaari tapahtuma 22.7 on Livonsaaren
osalta peruuntunut.
Livonsaaren kyläyhdistys on käynnistämässä
Mynälahden vesien kunnostuksen
esisuunnittelu hanketta, jossa kumppaneina
ovat Naantalin kaupunki, Metsähallitus ja
Green Industry Park Oy. Elokuussa
tiedotetaan maanomistajia ja kesäasukkaita
hankkeesta. Lisätietoja kaikista
tapahtumistamme on saatavissa
kyläyhdistyksen verkkosivuilta
www.livonsaari.fi
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