
 
 

 

Lokakuu 2022 

 

Naantalin kaupunki tiedottaa 

LIIKUNTAPALVELUT 
 
Maija Puolakanaho    
Puh 0400 638 398    
Etunimi.sukunimi@naantali.fi    

Uimakuljetukset  

Kaupunki järjestää maksuttomia 
uimakuljetuksia Raision Ulpukkaan 
maanantaisin aikavälillä 5.9.- 
28.11.2022. Uimakuljetuksia ei ole 
arkipyhinä, kesäaikaan tai Ulpukan ollessa 
suljettuna. Uimataitoinen nelosluokkalainen 
voi tulla mukaan yksin, nuoremmat aikuisen 
seurassa. Uimakuljetuksissa ja hallilla on 
mukana henkilö liikuntapalveluista. 

Linja-auton aikataulu   

• klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan 
linja-autopysäkki  

• klo 17.10 Merimaskun kirkon 
parkkipaikka  

• 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.   

Jäähallien yleisöluisteluvuorot  

Aurinkoareena 20.9.2022 -  28.3.2023 

• Tiistaisin klo 16.00 – 17.40. Yleinen 
luistelu. 

Kuparivuoriareena 19.9.2022 – 2.4.2023 

• Maanantai klo 15.00 – 16.40. Yleinen 
mailavuoro alle 12-vuotiaat 

• Keskiviikko klo 15.00 – 16.40. Yleinen 
mailavuoro yli 12-vuotiaat 

• Perjantai klo 15.00 – 16.40. Yleinen 
mailavuoro parillisilla viikoilla alle 12-
vuotiaat, parittomilla viikoilla yli 12-
vuotiaat 

• Lauantai klo 10.00-11.40. Yleinen 
luistelu 

• Sunnuntai klo 10.10-12.10. Yleinen 
luistelu 

Lapset ja nuoret 

Kaikki lasten ja nuorten toiminnat löytyvät 
sivulta naantali.fi/sunharrastus 

Jäälajikerho  

Jäälajikerho 3.–6.-luokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 14–14.50 Aurinkoareenalla 
ja Kuparivuorihallilla. Jäälajikerhossa pääset 
pelailemaan rentoa höntsäkiekkoa ja 
luistelemaan vapaasti erilaisten leikkien 
avulla. Ohjauksesta vastaa VG-62 ry. 
Kuljetus halleille Velkualta, Merimaskusta ja 
Rymättylästä (mikäli osallistujia vähintään 5). 

Rymättylä 

Uutta! Kepparikerho kouluikäisille 6.10.–
1.12. välisenä aikana (8 kertaa) torstaisin klo 
17-17.45. Tule liikkumaan ja leikkimään 
monipuolisesti erilaisten esteratojen 
muodossa. Hinta 10 €. 

Liikuntaseikkailu 3.6.-luokkalaisille 
maanantaisin klo 13.30–14.30. 

mailto:Etunimi.sukunimi@naantali.fi%E2%80%AF%E2%80%AF
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Harrastekerho 1.–6.-luokkalaisille torstaisin 
klo 14.30–15.30. 

Merimasku 

Etäkoodikerho 3.–6.-luokkalaisille tiistaisin 
klo 14–15. 

Liikuntaklubi 1.–6.-luokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 13–14. 

Syysloman (vko 42) toimintaa 
kouluikäisille 

Ma 17.10.   

• Haijaisten ja liikunta- ja luontopäivä, 
Haijainen klo 10–13 

• Uimakuljetus Ulpukkaan klo 17-20 
välillä (4 lk.-> itsenäisesti, 1–3 lk. 
aikuisen    seurassa)                  

 Ti 18.10.  

• Avoin palloilu, Maijamäen liikuntahalli 
klo 10–12 

• Jäädisco, Kuparivuori-halli klo 13–
14.30 

Ke 19.10.  

• Avoin palloilu, Maijamäen liikuntahalli 
klo 10–12 

To 20.10.  

• Liikunnallinen ulkoilupäivä 
Kuparivuorella klo 10–13 

Pe 21.10 

• Temppurata Rymättylän koululla klo 
13.30–15. 

Koko viikon (42) Haijaisten luontopolulla 
mahdollisuus pelata luontobingoa 
omatoimisesti. Kts. lisätiedot 
Naantali.fi/sunharrastuslomalla. 

Ipanariehat 

Ipanariehat on tarkoitettu alle 7-vuotiaille 

lapsille ja heidän täysikäiselle 

liikuntakaverilleen. Ipanariehassa liikutaan 

yhdessä aikuisen ja lapsen kanssa muun 

muassa temppuradalla sekä kiipeillään ja 

hypitään ilmatrampoliinilla. Toiminta on 

maksutonta ja se toteutetaan yhteistyössä 

Naantalin Voimistelijat ry:n, Rymättylän 

Soihtu ry:n ja Merimaskun Ahto ry:n kanssa. 

Syksyn ipanariehat 17.9.–20.11. Ei 

ilmoittautumista. 

• Maijamäen liikuntahallin tatamisali 

(Venevalkamantie 2) su klo 15.00–

16.30 

• Rymättylän koulun liikuntasalissa 

(Piimätie 1) la klo 14.00–15.30  

• Merimaskun koulun liikuntasalissa 

(Iskolantie 9) su 13.00–14.30  

 

Aikuiset 

Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä    

Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 

keskiviikkoisin 17.8.2022 alkaen klo 15.00–

16.00 Merimaskun koulun liikuntasalissa, 

Iskolantie 9. Ohjaus Eliisa Ansamaa. 

Merimaskun tasapainoryhmään 

osallistuminen on maksutonta, ei 

ilmoittautumisia.   

Tuolijumppa Rymättylän koulun 

liikuntasalissa    

Tuolijumppa tiistaisin klo 11.30–12.30 

Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. 

Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita. 

Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja 

liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 

Tuolijumppa alkaa tiistaina 6.9. ja kauden 

viimeinen kerta on 29.11. Toiminta on 

maksutonta, ei ilmoittautumisia.     

Rymättylän voimaa ja tasapainoa- ryhmä 

Aikuisten tasapainoryhmän tavoitteena on 

lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvittavaa 

lihasvoimaa. Ryhmä kokoontuu maanantaisin 

12.9.-28.11. klo 15.30-16.15 Rymättylän 

koulun liikuntasalissa (Piimätie 1). Toiminta 

järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 8 

hlöä/ryhmä. Ohjaus liikuntapalvelut. Hinta 

30€/ hlö. (Seniorikortilla ei erillistä maksua, 

mutta toimintaan tulee ilmoittautua). 
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Lisätiedot, ilmoittautuminen sekä muut 

kaupungin aikuisten ryhmät nettisivuilla 

naantali.fi. 

 

Rymättylä 

 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 

KIRKOSSA 

Sunnuntai 2.10. klo 11. Perhemessu khra 

Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki, diakoni 

Irma Hauska, mukana myös lapsikuoro.  

Jumalanpalveluksen jälkeen lounas, kahvit ja 

mehut seurakuntakodilla. 

Sunnuntai 9.10. klo 10, Messu, vanhusten 

kirkkopyhä, Petri Sirén, Esa Vähämäki, Irma 

Hauska ja Päivi Lehtinen. Messun jälkeen 

kirkkokahvit ja juhla seurakuntakodilla. Mikäli 

tarvitset kyytiä, otathan yhteyttä kuljetusyritys 

Päivölään viim. perjantaina 7.10. klo 16 

mennessä, p. 0400 787 101. Muistathan 

myös peruuttaa kyydin jos et tarvitse sitä. 

Seurakunta tarjoaa kyydin. 

Sunnuntai 16.10. klo 10, Messu, rovasti 

Pertti Ruotsalo ja kanttori Aada Wirberg. 

Sunnuntai 23.10. klo 10, Messu, khra Petri 

Sirén ja kanttori Aada Wirberg. 

Sunnuntai 30.10. klo 10, 

Sanajumalanpalvelus khra Petri Sirén ja 

kanttori Esa Vähämäki. 

Huom! Kesäaika päättyy! 

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 

Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 

13-15 seurakuntakodilla. Lokakuussa 5.10. 

Tervetuloa! 

Elojuhla seurakuntakodilla lauantaina 29.10 

klo 13 kahvit ja 13.30. huutokauppa. 

Tervetuloa!  

KULTAISEN IÄN KERHO 

Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13-

14.30 seurakuntakodilla. Mikäli tarvitset 

kyytiä, ota yhteys Päivölään, puh. 0400 

787 101, edelliseen päivään mennessä. 

Muistathan myös perua kyydin, mikäli et 

tarvitse sitä. Seurakunta tarjoaa kyydin. 

Lokakuussa kultaiseniänkerho tiistaina 11.10. 

ja marraskuussa 8.11. Tervetuloa! 

PERHEKERHO 

Keskiviikkoisin, klo 10-12 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! 

Syyslomaviikolla ei kerhoja! 

PIENOISMALLIKERHO 

Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin 

seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30, 

13.30 tai 14.30. Koottavien pienoismallien 

rakentelua, tarinoita ja yhdessä tekemistä, 

vetäjänä Anna Suhonen. Syyslomaviikolla 

ei kerhoja! 

ÄITI TERESA PIIRI 

Torstaisin seurakuntakodilla klo 12-14.30. 

Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja 

vaihtamaan kuulumisia. Tehdään yhdessä 

hyvää, mikä lämmittää mieltä lähellä ja 

kaukana. 

 

KIRKKOKUORO 

Torstaisin klo 18.00. seurakuntakodilla, 

vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa! 

MUUTA 

NAISTEN KESKUSTELUILTA 

Rymättylän seurakuntakodilla kuukauden 

parilliset tiistait klo 18.00. Lokakuussa 4.10. ja 
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18.10. Mielenkiintoiset vaihtuvat aiheet, 

yhdessä keskustelua aiheista, noin kerran 

kuukaudessa joku vierailija mukana. 

Tervetuloa! 

RAAMATTUPIIRI 

Seurakuntakodilla parittomina keskiviikkoina 

klo 18-19.30. 

YHTEISSYNTYMÄPÄIVÄT 

70- ja 75-vuotiaille seurakuntakodilla 

keskiviikkona 12.10. klo 14.00. 

Ilmoittautumiset diakoni Irma Hauskalle puh. 

040 130 8384 maanantaina 3.10. mennessä. 

Kutsut lähetetään kotiin. 

ELOJUHLAT 

Elojuhlat 29.10.2021 klo 13.00. Tapahtuma 

alkaa hartaudella ja kahvituksella 

seurakuntakodilla, jonka jälkeen perinteinen 

huutokauppa entisen Siwan pihalla! 

Huutokaupataan hirven- ja peuran lihaa ym. 

LUX GRATIAE 

Perinteinen Jaakobin kävely starttaa 

lauantaina 29.10. klo 10 Naantalin kirkolta 

matkalle kohti Rymättylän kirkkoa. Matkaa 

kertyy noin 25 km. Reitti polveilee syrjässä 

valtaväylältä, jolloin kulkija voi ihailla 

syksyistä maalaisluontoa. Perillä 

Rymättylässä on seurakunta järjestänyt 

kahvitusta. Kävelijöille on tarjolla 

paluukuljetus n. klo 16.30. 

Ilmoittautumiset 24.10. 

mennessä etukäteen: armonlaaksonvaeltajat

@gmail.com Osallistumismaksu 10 €. 

Rymättylän kirkko sunnuntaina 30.10. klo 

16, Turun tuomiokirkon käsikelloyhtye HUPS! 

Rymättylän kirkko, Taipaleentie. 
Käsikelloyhtye HUPS! soittaa harvemmin 
nähtyjä ja kuultuja käsikelloja. Käsikellot on 
soitin, jossa yhdessä tekeminen korostuu ja 
sekä kellojen kuuntelu että soittamisen 
katselu on elämys: juhlavasti kiillotetut, 
hohtavat kellot tuntuvat kajahtelevan kuin 
itsestään taitavien soittajien käsitellessä niitä 
eri tekniikoin. 

Urkutaiteilija Markku Hietaharju 
Musiikin johto Anu Åberg  

Turun tuomiokirkon käsikellot on valettu 
pronssiseoksesta ja ne on valmistanut 
Malmarkin käsikellotehdas Yhdysvalloista, 
missä kellomusiikki on vielä yleisempää kuin 
Suomessa. Liput 15 €. 

RYMÄTTYLÄ SEURA 

Runokirja 

Runoantologia ”Kotisaarten  

Runonuotta”  on myynnissä kirjaston  

palvelupisteessä maksutositetta  

vastaan. Tili: FI 265 4050 82 0021 988. 

Viitteenä  oma nimi. Hinta 20€. 

Kirja on nyt myös myynnissä  Naantalin 

Pienessä Kirjapuodissa  ja se on 

lainattavissa kirjastosta. 

Tiedustelut  044 0436776 

Päivikki Koskinen 

Aahollin syysnäyttelynä on Päivikki 

Koskisen pastellitöitä vielä lokakuun  

loppuun. Näyttelyn motto: ” Kesän  

hedelmiä, kesän puheita, kevään ja  

syksynkin…” 

Sovi maksuton esittely 044 0436776. 

Avoin palaveri 
R-S Perinnetoimikunnan seuraava 

palaveri to 6.10. klo 18 pidetään 

avoimin ovin Aahollissa.  Kutsumme 

paikallisuudesta  kiinnostuneita  

kuulemaan ja keskustelemaan.  

Kokousrutiinien jälkeen on sana vapaa 

ja trahteerina kahvittelu. 

Mukaan vaan! 

Torni  ”Harmaa Karhu” 
Aaslan Karhuvuoren  torni  Pienen 

Rengastien varrella on suosittu  

retkikohde  koko perheelle ihailla  

maisemia, tehdä lintuhavaintoja sekä 

tutustua lottien sodanaikaiseen työhön.  

Kaitafilmaajat huom. 
Mikäli hallussasi on vanhoja filmejä, 

mutta ei toimivaa projektoria, saat 

helpotusta ongelmaasi  Aahollissa. 

Järjestämme näyttömahdollisuuden 

mailto:armonlaaksonvaeltajat@gmail.com
mailto:armonlaaksonvaeltajat@gmail.com
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to 27.10. iltapimeällä klo 18 – 20. 

Nyt penkomaan filmit esille ja  

Aaholliin. Voit varmistaa sopivan ajan 

(ruuhkan välttämiseksi!!) förskottiin. 

044 0436776. 

Rymättylän historia 

Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa 

Rymättylän historia-kirjoja alennettuun 

hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25 

euroa. Yhteys sähköpostilla. 

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 on 55 euroa. 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu on 10 euroa henkilö/vuosi, jonka 

voit maksaa seuran tilille Rymättylän 

Osuuspankki FI62 5405 0840 0102 27. 

Kirjoita osoitteesi viestiriville, myös 

sähköpostiosoite, jos sellainen on. 

Yhteystiedot 

kotisivut: www.rymattyla-seura.fi 

sähköposti: rymattylaseura@gmail.com 

facebook: Rymättylä-Seura ry 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDISTYS 

RY 

Maanantaikerho ma 17.10. klo12 seura-

kuntakodilla. "Näin meitä huijataan" ; 

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling- 

Pomoell. 

Tiistaina 25.10 klo 12:00 – 14:00 

seurakuntakodilla Markku Toivola: " 

Tietoturva ja nettihuijaukset". 

Voit ottaa mukaan tietokoneen, tabletin, 
puhelimen tai tulla vain kuuntelemaan 

Äijäkerho 19.10. klo 14 alkaen seurakunta-

kodilla. HUOM! päivän muutos! 

Akkojen käsityökerho Aahollissa 
11.10. ja 25.10. klo 16 – 18. 
 
Sauvakävelyt maanantaisin klo 10 alkaen 
keskustasta. 
 
Boccia torstaisin klo 15:30 – 17:00 koulun 

liikuntasalissa, aloitus torstaina 13.10. 

 
RYMEL- kuoron 40v-juhlatilaisuus 27.10. klo 
16:30 alkaen seurakuntakodilla. Kahvia 
tarjolla. 
 
”Perinnönjakajat” Rauman teatterissa 23.11. 
klo 14 näytös. Matkan hinta 48 euroa, joka 
sisältää kuljetuksen, lipun ja välipalakahvin. 
Ilmoittautuminen sekä maksu viimeistään 
20.10. mennessä. 

Matkalle ilmoittautuminen Esalle puh.  

050 4034123 tai sähköpostilla 

esa.alasmaa@gmail.com . 

Kotisivut:  

www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla 

Yhteystiedot 
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 
Kotisivut: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla 
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

JÄSENMAKSU 

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

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

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 

mailto:esa.alasmaa@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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roskaposti, sillä joskus lasku voi mennä myös 
sinne. 
 
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! 

 

SYYSKAUSI 

LAPSET 

Liikuntakerho 

Eskari-kolmosluokkalaisille tytöille ja pojille 

keskiviikkoisin klo 17.00-17.50.  

 

Sählyt 

Eskari-kolmosluokkalaisten sähly 

keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 

liikuntasalissa.  

 

3-6-luokkalaisten sähly 

keskiviikkoisin klo 16.00-17.00 liikuntasalissa.  

Ryhmä ei ole vielä alkanut, tarvitaan lisää 

pelureita, joten ilmoittaudu mukaan 

 

Liikuntaleikkikoulu 

Liikuntaleikkikoulun toimintakausi on 30.8.-

29.11.2022 (18.10. syyslomalla ei ole 

liikkaria) 

3-4-vuotiaat tiistaisin klo 17.00-17.45 

5-6-vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 

 

Perhesähly 

Perhesählyyn ei valitettavasti olet tullut 

yhtään ilmoittautunutta, joten vuoro annetaan 

pois. 

 

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. Ipanarieha lauantaisin klo 14.00-

15.30 liikuntasalissa 17.9.-19.11.2022 

 

   

 

Nuorten palloilu 

Nuorten oma palloiluvuoro sunnuntaisin klo 

18.00-19.00 liikuntasalissa. Vuoro on 

tarkoitettu sekä tytöille että pojille.   

 

AIKUISET 

Lenkkikaverit 

Lenkkikaverit kokoontuvat maanantaisin 

yhteisen liikunnan pariin. Liikumme ulkona 

niin paljon kuin mahdollista, huonon sään 

vallitessa siirrymme sisätilaan. 

Kokoontuminen  pääsääntöisesti klo 18.00.   

 

Yhteislenkit 

Yhteislenkeillä hölkötellään joka keskiviikko, 

lähtö on pääsääntöisesti koulun pihalta klo 

19.00.  

 

Pilates 

lauantaisin liikuntasalissa klo 11.00-12.00. 

Viikolla 42 ei ole tuntia, viimeinen kerta 3.12. 

 

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.  

Treenimixin aikataulu 1.9. -24.11., (ei vko 42).  

Ohjaajana Marika Lineri. 

 

Remonttireiskojen ja Remonttiraijojen 

sulkapallo 

tiistaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa.  

 

Sähly 

aikuisille maanantaisin klo 20.00 

liikuntasalissa. Tarkista alkamisaika Soihdun 

kotisivuilta. 

 

Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja 

Satu Laine, puh 040 7616601 

rymattylan.soihtu@gmail.com 

www.soihtu.sporttisaitti.com 
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RYMÄTTYLÄN VPK 

Mikäli rajoituksia tapahtumien järjestämiseen 
ei tule niin Rymättylän VPK järjestää 
seuraavat tapahtumat. 
 
Marraskuussa 
Päivä paloasemalla tapahtuma Rymättylän 
uudella paloasemalla 26.11 Oheisesta linkistä 
voi ennakkoon tutustua tapahtumaan. 
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-
paloasemalla/ 
 
Joulukuussa 
Perinteiset Rymättylän VPKn joulumyyjäiset 
17.12. 
Lisätiedot p.040-7156069/ Nina Päivölä 
 
Kummastakin tapahtumasta tarkemmat tiedot 
marraskuun saaristotiedotteessa 
 
www.rymattylanvpk.fi 
 

MLL RYMÄTTYLÄ 

 

Perinteinen koko perheen sadonkorjuujuhla 

Kekri järjestetään jälleen tauon jälkeen VPK:n 

talolla 1.10.2022 kello 14:30-18. 

Pitopöydässä on tarjolla runsaasti paikallisia 

herkkuja. Ohjelmaa kaiken ikäisille. Samalla 

juhlitaan 70-vuotiasta MLL Rymättylän 

paikallisyhdistystä.  

Pääsymaksu (sis.ruokailun): Aikuiset 20€ ja 

lapset 10€. Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.  

Liput ennakkoon Heidi Virkki 0453466576 

 

 

PIENOISMALLIKERHO 

 

Tervetuloa Pienoismallikerhoon!  

Kerho kokoontuu torstaisin Rymättylän 

seurakuntakodin kerhohuoneessa, 

osoitteessa Viluntie 2. Koottavien 

pienoismallien rakentelua, tarinoita ja 

yhdessä tekemistä. Tule kerhoon suoraan 

koulusta! Kerhossa on tilaa 1-6. luokkalaisille. 

Aikaisempaa kokemusta pienoismalleista ja 

niiden kokoamisesta ei tarvitse olla, hyvänä 

katsotaan pieni näpertely, iloinen ja reipas 

mieli!  

Ilmoittautumiset kerhonohjaaja Anna 

Suhoselle, puh. 0400801155  

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA ry 

 
Katso tarkemmat tiedot www.roola.fi 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja 
Dikselin Näyttämö 
Rööläntie 394, 21150 Röölä 
Röölän Kylähuone, 
Rööläntie 375, 21150 Röölä Puh. 044 974 

8711 roola@roola.fi www.roola.fi 

 

 

 

https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
http://www.rymattylanvpk.fi/
http://www.roola.fi/
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RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Rymättylän kirjasto ja palvelupiste 

Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste 

Metsätie 1 

21140 Rymättylä 

puh: 02 434 5521 

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi 

www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-

aika/kirjasto 

Aukioloajat 

maanantai, torstai klo 13-19 

tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15 

arkipyhäaatot klo 10-15 

Omatoimiaika arkisin 7-20, viikonloppuisin ja 

pyhinä 7-17 

Rymättylän kirjaston Kirjapiiri 

Kirjapiiri kokoontuu syksyllä entiseen tapaan, 

joka kuukauden toinen tiistai klo 17.30.-19.30. 

Lokakuun kokoontuminen on tiistaina 

11.10.2022 klo 17.30-19.30. Kirjapiirissä 

jokainen kertoo viimeksi lukemistaan kirjoista 

(kuitenkin juonta paljastamatta).  

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu kirjaston 

henkilökunnalle tai kirjapiirin vetäjälle hyvissä 

ajoin. Kun nimesi ja puhelinnumerosi on 

osallistujalistalla, saat aina kutsuviestin ja 

mahdolliset lisätiedot muutamaa päivää 

ennen tapaamista.  

Kirjapiirin vetäjänä toimii FM Soili Nurmi, puh. 

044 0712460 

Merimasku 

MERIMASKUN SEURAKUNTA  

JUMALANPALVELUKSET: Sunnuntai 02.10. 
klo 10 Messu  
Sunnuntai 09.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Sunnuntai 16.10. klo 10 Messu 
Sunnuntai 23.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Sunnuntai 30.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Seurakuntakodilla: 

Avoin perhekerho kokoontuu maanantaisin ja 
tiistaisin klo 10-12. 
(Perhekerho on lomalla viikon 41) 
Luvassa on alkuhetki, ohjattua toimintaa, 
yhdessäoloa sekä leikkiä. 
Tarjolla kahvia, mehua, keksejä ja suolaista. 
Tervetuloa mukaan aikuiset ja alle 
kouluikäiset lapset! 
 
Käsityöpiiri. To 6.10.2022 klo 13:00.  
Käsityöpiiri seurakuntatalolla kahvin ja 
juttuseuran lomassa. Käsityöpiirissä 
neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi 
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta. 
Tervetuloa vanhat ja uudet! 
 
Avoin rukouspiiri. To 6.10.2022 klo 15:00 
(Huom! ajankohta muuttunut) 
Rukouspiirissä kannamme rukouksessa 
Herralle omia ja toistemme kuormia.  
 
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri. To 
27.10. klo 12:30.  
kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma klo 13.00. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! 
 
Ennakkotieto: Seurakuntavaalien 
ennakkoäänestys 8.11.-12.11. 
seurakuntakodilla 
 
Merimaskun seurakunnan kirkkoherranvirasto 
palvelee puhelimitse ma-pe klo 9-13 p. 
040 130 8301 sekä sähköpostilla 
merimaskun.seurakunta@evl.fi.  
Lisäksi keskiviikkoisin klo 9-13 on 
lähipalvelupäivä, jolloin Merimaskun virastolla 
on virastohenkilökuntaa paikalla.  
Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand 

p. 040 130 8391, diakoni Katja Zidbeck p. 

040 130 8392. 

MERIMASKU-SEURA RY  

 

Tapahtumarikas juhlavuoden kesä on 

onnistuneesti takana, suuren suosion saanut 

Sadonkorjuumarkkinat lopetti Kollolan 

tapahtumat tältä vuodelta. 

Kiitos vielä kerran kaikille kesän kävijöille, 

tutustujille kahvittelijoille ja muistelijoille! Oli 

kiva tavata. 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
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Juhlavuosi ei ole kuitenkaan vielä päättynyt, 

vaikka Kollala hiljenee talveksi. 

29. lokakuuta Kirkonsalmen silta täyttää 20 

vuotta. Merimasku-Seura tulee juhlistamaan 

päivää kuten se juhlisti Särkänsalmen sillan 

vuosipäivääkin pari vuotta sitten. 

”Joulu saapuu Merimaskuun” tilaisuus 

pidetään 19.11. Maamiesseurantalolla. 

La 3. joulukuun pidämme Merimaskun 

Maamiesseurantalolla ”Merin päivän iltamat”. 

Yksi iltamien esiintyjistä on riemastuttava 

runoilija Heli Laaksonen. 

Ja tietenkin Kollolaan rakennetaan jouluseimi. 

Seuratkaapa ilmoitteluamme ja tulkaa 

mukaan 

Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät 

kotisivuiltamme  www.merimasku.fi  

sekä Facebookissa Merimasku-Seura ry 

Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät 

kotisivuiltamme  www.merimasku.fi  

 

MERIMASKUN MAA- JA 

KOTITALOUSNAISET 

Vuokraavat astioita juhlatilaisuuksiinne 
Tiedustelut: Irmeli Mikkola puh 0440 854 791 
tai 
sähköposti : mikkola.irmeli@gmail.com 
 
MAA-JA KOTITALOUSNAISET 
Kerhoilta Maamiesseurantalolla tiistai 25.10 
klo 18.00 
Irmeli Vainio tulee pitämään hätäensiapu 
kurssin. 
Tervetuloa 

MERIMASKUN 

MAAMIESSEURANTALON 

KANNATUSYHDISTYS Ry 

Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 

18.10.2022 KLO 16.00 Merimaskun 

maamiesseurantalolla, Killaistentie 41 

Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat. 

Kahvitarjoilu! Tervetuloa! 

MERIMASKUN AHTO 

Pesäpallokauden syysharjoitukset alkavat 

marraskuussa. 

Pienten, 5-7 vuotiaiden pesisliikkari tiistaisin 

klo 17-18 Merimaskun 

koululla. Pesisliikkarissa opitaan erilaisten 

viitepelien ja leikkien avulla pesäpallon 

alkeita.  

Nuorten harjoitukset tiistaisin Merimaskun 

koululla klo 18-19.30 ja aikuisten harjoitukset 

lauantaisin Naantalissa suopellon koululla klo 

17-20. 

Ipanarieha Merimaskun koululla sunnuntaisin 

klo 13-14.30 (20.11. asti). Ipanarieha on alle 

7-vuotiaille tarkoitettu temppuilu- ja 

liikuntahetki. Toiminta on valvottua seuran 

toimesta, mutta lapsella tulee olla mukana 

liikkumassa oma aikuinen. Ipanarieha on 

maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua 

etukäteen. Toiminta järjestetään yhteistyössä 

kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. 

Syksyn liikuntatarjonta kokonaisuudessaan 

sekä lisätiedot ja ilmoittautumislomakkeet 

löytyvät nettisivuiltamme 

www.merimaskunahto.fi. Kaikkiin ryhmiin 

tulee ilmoittautua etukäteen, pl. ipanarieha. 

Seuraa meitä myös Facebookissa, niin saat 

ajantasaisimmat tiedot seuran toiminnasta ja 

tapahtumista. 

MERIMASKUN MÄRSSYVAHDIT 

Lisätietoja ryhmien toiminnasta 

lippukunnajohtaja-Miralta, puh. 0400701265 

tai mira.kuusikko@gmail.com 

MLL MERIMASKU 

MLL Merimaskun yhdistys järjestää 

perhekahvila- ja puistotoimintaa, sekä 

muita lapsiperheille suunnattuja 

tapahtumia Merimaskussa läpi vuoden! 

Perhekahvilat tulevat taas syksyllä!  

To 6.10.2022 klo 17 - 18:30 

seurankuntakodilla 

http://www.merimasku.fi/
http://www.merimasku.fi/
mailto:mikkola.irmeli@gmail.com
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Mikäli kävijöitä riittää, jatkuvat perhekahvilat 

samaan aikaan joka toinen torstai. 

Suosittu Halloween-disco alle kouluikäisille 

ja pienille koululaisille la 29.10 klo 15 - 16:30. 

Myös tänä vuonna leivotaan piparkakkutaloja 

Joulu saapuu Merimaskuun -myyjäisiin! 

Leivontatalkoot 7.11 Naantalissa ja 

koristelutalkoot 11-12.11 Merimaskun 

koululla. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja 

kokeneemmatkin leipojat! :)  

Seuraa meitä Facebookissa ja pysyt ajan 

tasalla lapsiperheille suunnatusta toiminnasta 

Merimaskussa! Löydät meidät haulla MLL 

Merimasku. 

MERIMASKUN KOIRAKERHO  

 

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. 

SYYSKOKOUS sunnuntaina 30.10. klo 12:00 
Ravintola Naapurissa – tervetuloa mukaan! 
 

Kerhon tulevat koulutukset löydät: 
www.merimaskunkoirakerho.fi  
 
Seuraa meitä somessa! 
Facebook: Merimaskun koirakerho 
Instagram: mmkoirakerho 

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

Tervetuloa toimintaan mukaan! 

 

MERIMASKUN JA RYMÄTTYLÄN 

OMAKOTIYHDISTYS RY 

Merimaskun Omakotiyhdistys järjestää 
teatterimatkan yhteistyössä Rymättylän- ja  

Naantalin yhdistyksen kanssa 
Lauantaina 26.11.2022. 

Rauman teatteriin. 

 Teatteriesitys: 
 

PERINNÖNJAKAJAT  
 

Perinnönjakajat on uusi kotimainen komedia. 

Sukulaisjoukko kokoontuu hautajaisten 

jälkeen perheen lapsuuden kotiin. Mitä sitten 

tapahtuukaan:  

Tulkaa katsomaan.  

Näytelmän ovat kirjoittaneet Reidar Palmgren 

ja Tapio Liinoja.                                        

Matkan hinta: 47 € (yhdistyksen jäsenet 40 
€) myös Naantalin omakotiyhdistyksen ja 
Rymättylän pienkiinteistöyhdistyksen 
jäsenet. (Sisältää matkan, teatterilipun, 
väliaikatarjoilun) 
Kuljetus: Klo 18.00 alkavaan näytökseen. 
Rymättylä linja-auto pysäkki klo 15.45 
Merimasku Osuuspankin piha klo 16.00 
Naantali linja-auto pysäkki klo 16.15 
Ilmoittautumiset: 20.11 mennessä Anja 
Virtanen 0440150255. 
anja.virtanen15@gmail.com 
 
Maksu: Merimaskun Omakotiyhdistyksen 
tilille no FI45 5265 1840 0112 48 
 

Omakotitalkkaripalvelu on tauolla 
toistaiseksi. 
 
Sinustako omakotitalkkari? 
Rymättylän,Merimaskun ja Naantalin 
omakotiyhdistykset etsivät uutta yhteistä 
omakotitalkkaria. Jos olet ollut 2 vuotta 
työttömänä ja koet olevasi sopiva 
omakotitalkkarin työhön, ota yhteyttä 
Rymättylän pienkiinteistöyhdistyksen 
puheenjohtajaan Pirkka Turkkiin saadaksesi 
lisätietoja. 
 
Pirkka Turkki p.050 4542 245 
pirkka.turkki(at)pp1.inet.fi 

http://www.merimaskunkoirakerho.fi/
mailto:mmkoirakerho@gmail.com
mailto:anja.virtanen15@gmail.com
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MERIMASKUN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Merimaskun kirjasto on kiinni 1.5.-vuoden 

2022 loppuun, remontin takia.  

Velkua-Livonsaari  

VELKUAN TERVEYSPALVELUT 

Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto  

keskiviikko - perjantai puh. 040 9000 864 

Lääkäripäivät 10.10. ja 27.10. 

NAANTALIN SEURAKUNTA 

TOIMINTAA VELKUALLA JA 

LIVONSAARESSA 

Ti 18.10. klo 11.30 Ystäväpiiri Sinervon talolla 

To 20.10. klo 18.30 Toivevirsien ilta Sinervon 

talolla 

Ennakkotieto: 

Ke 9.11. klo 12–14 seurakuntavaalien 

ennakkoäänestys Kummelissa 

Ke 9.11. klo 15-17 seurakuntavaalien 

ennakkoäänestys Livonsaaren Seurantalolla 

Ystäväpiiri kokoontuu  

Paikkana on Sinervon talo, 
Sauniementie 5 
Tiistaisin 
18.10, 15.11. ja 13.12   
klo 11.30-13.00 
 

 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY 

Seurantalolla jumpataan joka maanantai 
alkaen klo. 18.00 
Keppijumppaa, kahvakuulaa ym. toivomusten 
mukaan. 
Tervetuloa! 
 
Viimevuotinen Joulukonsertti Sydämeni Joulu 
jouduttiin peruuttamaan, joten nyt tänä 

vuonna yritetään uudestaan. Joulukonsertti 
on Seurantalolla 15.12.2022 klo. 19.00 
Laittakaa päivä ajoissa muistiin!! 
 

Ruovikkohankkeen tiedotustilaisuus 
sunnuntaina 30.10.2022 klo 17–20 

Livonsaaren seurantalolla (osoite Velkuantie 
987). 

Kyläyhdistys tiedottaa toisen kerran ruovikko- 
ja vesistönkunnostushankkeesta, 
ruovikkojen korjuun luvitustilanteesta, 
suunnitelmista Mynälahdella tehtävästä 
yhteistyöstä sekä ruovikkojen hyötykäytön 
suunnitelmista. Tilaisuuden toivotaan 
kiinnostavan erityisesti maanomistajia ja 
kesäasukkaita. 

Tilaisuudessa esiintyvät mm. hankkeen 
koordinaattori FT Juha Kääriä, Turun AMK, 
Naantalin kaupungin saaristolautakunnan 
puheenjohtaja Lasse Valtonen 
ja hankeaktiivit Virve Myllymäki ja Anders 
Blom.  

Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymyksille 
ja keskustelulle. 

Tilaisuus on avoin yleisölle. Kahvitarjoilu. 

Järjestäjänä Livonsaaren Kyläyhdistys ry   

Tarkempi ohjelma löytyy www.livonsaari.fi 

 

PRO SINERVO ry  

Kuntohuone Sinervolla käytössä, huomioithan 
hygieniamääräykset. 
Jos sinulla on Sinervon avain, mutta et käytä 
avainta, voitko ystävällisesti palauttaa 
avaimen Kummelin palvelupisteeseen. 
 
Lue lisää tapahtumista 

prosinervo.com tai 

facebook.com/sinervontalo 

 

http://www.livonsaari.fi/
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ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-

VELKUAN YHDISTYS RY 

Jumpat ovat alkaneet tiistaisin klo 10 ja 

jatkuen boccian pelaamisella Lemun 

urheilutalolla ja bocciaa Askaisten koululla 

alkaen 26.8. klo 15.00–17.00 (aika voi 

muuttua) 

Keilailu Raision keilahallissa, ilmoittautumiset 

ja lisätiedot                Harri 0500 782723 tai 

Timo 040 8261654 

19.10 Naantalissa on messut joissa aiheena 

on ruoka, yhdistyksellä oma piste 

26.10 Kuukausikahvitus Livosaaren 

Seurantalolla klo 11.30, arpajaiset ja 

ohjelmaa 

8.11. Yhdistyksen vuosikokous Lemun 

Urheilutalolla klo 11.30 alkaen kahvitus 

LUE LISÄÄ:  

ELAKELIITTO.FI/YHDISTYKSET/ 

LEMU-ASKAINEN-VELKUALUE  

PALVELUPISTE – KIRJASTO 

KUMMELI 

Sauniementie 3, 21195 Velkua                  

puh: 040 9000863 

Avoinna maanantai-perjantai 9.00-15.00  

Naantalin Seudun 

Luonnonsuojeluyhdistys ry 

Laita jo ylös kalenteriin! 

Tervetuloa katsomaan upeaa suomalaista 

luontodokumenttia 

Tunturin tarina  

sunnuntaina 6.11.2022 klo 14 alkaen 

Kristoffer-salissa (Opintie 2, Naantali). 

Vapaa pääsy, soveltuu koko perheelle. Kesto 

72 min. 

Näytöksen jälkeen pidetään yhdistyksen 

sääntömääräinen syyskokous klo 15.45 

alkaen samassa paikassa. 

Naantalin kaupungin yhteystiedot 

Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali    

Puhelinvaihde 02 4345 111 

kirjaamo@naantali.fi 

etunimi.sukunimi@naantali 

Nasta – Naantalin kaupungin 

tiedotuslehti 

Ilmestymisaikataulu: 

• 4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu 

24.11. 

• Huom! Viimeisessä Nasta lehdessä 

nämä päivämäärät olivat menneet 

nurinperin. 

Marraskuun yhteistiedotteen aineisto tulee 

toimittaa viimeistään 21.10.2022 mielellään 

sähköpostin liitteenä. 

Word-tiedostona  osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi, 

puh. 040 4823507  

 

 

 

MUISTUTUS PUUTARHAN SIIVOUKSEEN: 

 

ÄLÄ KIPPAA OMENIA YM. HEDELMIÄ 

METSIIN. NE HOUKUTTELEVAT ROTTIA, 

HIIRIÄ JA MUITA EI TOIVOTTUJA 

VIERAITA ASUTUKSEN LÄHELLE! 

 

 

https://www.google.com/search?q=velkuan+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&sxsrf=AOaemvJ9UJPUKPE9G3H3mNB_QTYhp_auyA%3A1639726866608&ei=Ej-8YbW-JJLJ1sQPu_iXmAQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsMzTLqyxINmC0UjWoMDGzSLJMNDGyNDJINjQ2MrUyqDC2SDUyt7RMMjQwtTQwMkz0EihLzckuTcxTyM4sykosLskHAJ5wFDE&oq=velkuan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUILhCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BAgAEEM6AggmOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOgcIIxDqAhAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgQILhBDOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAgAEIAEEMkDOgUIABCSA0oECEEYAEoECEYYAFCwB1jDgQRghpAEaANwAngCgAF8iAHDDpIBBDIzLjKYAQCgAQGwAQrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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