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Naantalin kaupunki tiedottaa 

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

Lasten ja nuorten toiminnat syksy 2022 

Toiminnat kouluilla ovat viikoilla 35–50 (ei 

koulujen loma-aikoina eikä arkipyhinä). 

Kouluilla olevat toiminnat ovat osallistujille 

maksuttomia. Kaikki toiminnat ja 

ilmoittautumislinkit löytyvät sivulta 

naantali.fi/sunharrastus 

 Merimaskun koulu 

Liikuntaklubi 1.–6.-luokkalaisille 

keskiviikkoisin klo 13–14.  

Taide- ja luontokerho Merimaskun koululla 

tiistaisin klo 13–14.30. Luovaa toimintaa ja 

luontokokemuksia. Kerhossa kokeillaan ja 

toteutetaan syksyn aikana erilaisia juttuja; 

mm. sarjakuvaa, askartelua (pahvilaatikosta 

nukkekodiksi/autotalliksi), animaatio- ja 

mediataidetta lähiluontoa havainnoiden. 

Kerhon ohjaajana ammattitaiteilija Niina 

Suominen.  

 Rymättylän koulu 

Liikuntaseikkailu 3.–6.-luokkalaisille 

maanantaisin klo 13.30–14.30.   

Kokkkikerho 1.–6.-luokkalaisille maanantaisin 

klo 16.30–18 Rymättylän seurakuntatalon 

keittiössä. Kokkikerhossa tehdään helppoja ja 

terveellisiä välipaloja.   

Harrastekerho 1.–6.-luokkalaisille torstaisin 

klo 14.30–15.30.  

Velkuan koulu 

Liikuntakerho alakoululaisille maanantaisin 

klo 13–14. 

Kuvataide/kädentaidot tiistaisin klo 12–13. 

Liikuntakerho alakoululaisille tiistaisin klo 13–

14. 

Musiikkikerho torstaisin klo 13-14. 

Liikuntakerho perjantaisin klo 9–10. 

Etäkoodikerho perjantaisin klo 12–13. 

Biljardikerho perjantaisin klo 12–14. 

Kokkikerho perjantaisin klo 13–15. 

Jalkapallokerho perjantaisin klo 14–15. 

Muut toiminnat 

Mindcraft-kerho 3.–6.luokkalaisille tiistaisin 

klo 16–17. Minecraft-ryhmässä pääset 

rakentamaan mielenkiintoisia maailmoja 

uusien kavereiden kanssa, ratkomaan 

erilaisia haasteita ja opettelemaan hyödyllisiä 

tulevaisuuden taitoja mukavassa porukassa. 

Harrastuksessa jokainen pääsee 

toteuttamaan itseään ja takaammekin kaikille 

monipuolisia onnistumisia. Liity mukaan 

positiiviseen peliporukkaan ja hyppää 

Minecraftin syvään päätyyn! Kerho 

toteutetaan etänä kotona omilla koneilla. 

Toiminta on osallistujille maksutonta. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

www.naantali.fi/sunharrastus 

JunnuCross 10-15 vuotiaille keskiviikkoisin 

klo 18.45-19.30 Taimon koululla. Tunnit 

sisältävät voimisteluliikkeitä, 

kehonpainoliikkeitä sekä jonkin verran 

erilaisilla välineillä tehtäviä liikkeitä. Tunneilla 

pelataan pelejä ja harjoitellaan erilaisia 

taitoja, kehitetään lihasvoimaa ja kuntoa. 

Toteutetaan yhteistyössä NVO:n kanssa. 

mailto:Etunimi.sukunimi@naantali.fi%E2%80%AF%E2%80%AF
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Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

www.naantali.fi/sunharrastus 

Showtanssi 9-15 vuotiaille maanantaisin klo 

17.15-18.15 Suopellon koululla. 

Showtanssissa innostutaan musiikin 

ilmaisuun yhdistäen liikekieleen eri 

tanssilajeja. Tunti on energinen ja 

monipuolinen yhdistelmä elementtejä jazz-, 

nykytansseista, hip hopista sekä baletista. 

Toteutetaan yhteistyössä NVO:n kanssa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

www.naantali.fi/sunharrastus 

Kepparikerho alakouluikäisille keskiviikkoisin 

klo 15-16 Lietsalan koululla. Kerhossa 

opetellaan lajia, liikutaan monipuolisesti ja 

saadaan uusia kavereita. Kerho sopii kaikille 

vasta-alkajista kokeneisiin harrastajiin. 

Toteutetaan yhteistyössä LiiNa:n kanssa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

www.naantali.fi/sunharrastus 

Ponipäivät 18.9. ja 25.9. Sariolan 

elämystallilla 7-12-vuotiaille klo 10-17. 

Ponipäivät sisältävät ponien hoitoa, 

ratsastusta, lounaan ja välipalan. Päivän 

hinta 35 €. Voit osallistua vain toiseen 

päivään, jotta mahdollisimman moni halukas 

pääsee osallistumaan. Ilmoittaudu 18.9. 

ponipäivään www.naantali.fi/sunharrastus 

Soveltava liikunta 

Soveltava liikuntakerho 

Soveltavan liikunnan monilajikerho on 

tarkoitettu tukea tarvitseville, alakouluikäisille 

lapsille. Maksuttomassa kerhossa kokeillaan 

eri lajeja ja liikuntamuotoja. Toimintaa 

ohjaavat naantalilaisten liikuntaseurojen 

ohjaajat sisällöstä riippuen. Ryhmä 

kokoontuu maanantaisin 5.9.- 31.10.22 klo 

18.00-19.00. Paikka vaihtelee lajin mukaan. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

naantali.fi/soveltavaliikunta. 

Aikuisten toimintaa ja tapahtumia 

Kävely- ja cooper- testit 

UKK- kävelytestissä kävellään kahden 

kilometrin matka ja Cooperin testijuoksussa 

juostaan 12 minuuttia. Tervetuloa testaamaan 

kuntosi sekä saamaan liikuntavinkkejä. 

Maksuton. 

Testit Kuparivuoren urheilukentällä 

• lauantaina 3.9. klo 11.00-12.30  

• keskiviikkona 7.9. klo 18.00-.19.30 

Testipäivien jälkeen on testiin osallistuneilla 

mahdollisuus ilmoittautua kävely- tai 

juoksukouluun. Koulu on maksuton testiin 

osallistuneille ja sen järjestävät naantalilaiset 

urheiluseurat yhteistyössä liikuntapalveluiden 

kanssa.   

Liikkujan apteekki  

Tervetuloa maksuttomaan kehonkoostumus- 

ja puristusvoimamittaukseen sekä kuulemaan 

liikuntapalveluiden syksyn toimintatarjonnasta  

• Naantalin keskustan apteekkiin 

(Luostarinkatu 25) ma 5.9. klo 15-18   

• Rymättylän apteekkiin (Viluntie 3) to 

8.9. klo 14-16.30   

Kuntosalin ABC  

Rymättylän kuntosalissa 1.9.-6.10. torstaisin 

klo 16.00-17.00 ja 17.00-18.00. Kuntosalin 

ABC- kurssilla käydään ohjaajan kanssa läpi 

kuntosalilaitteet ja niiden toiminta sekä 

harjoitellaan niiden käyttöä. Kurssin 

tavoitteena on, että osallistuja pystyy kurssin 

käytyään itse kehittämään omaa 

harjoitusohjelmaansa. Kurssi on maksuton, 

mutta siihen tulee ilmoittautua. Molempiin 

ryhmiin mahtuu 6 osallistujaa.  

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 
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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). 

Lisätiedot, ilmoittautuminen sekä 

kantakaupungin alueella toimivat ryhmät 

nettisivuilla 

naantali.fi/aikuistenliikuntatarjonta. 

Soveltava liikunta 

Soveltava palloilu  

Maanantaisin 5.9.2022 alkaen klo 15.30- 

16.30 Suopellon kentällä. Myöhemmin 

syksyllä sään kylmetessä siirrytään sisälle 

Suopellon koulun saliin. Ryhmä on tarkoitettu 

eri-ikäisille henkilöille, joilla on 

erityisohjauksen tai sovellutusten tarve 

liikunnassa sairauden, liikuntarajoitteen, 

vamman tai toimintakyvyn heikentymisen 

takia. Mukana saa maksutta olla tarvittaessa 

oma avustaja. Hinta 30 €/henkilö. 

Vastuuohjaajana Telmo Manninen (VG-62).  

Soveltava vesijumppa 

Aurinkosäätiön palvelutalon altaassa, 

Myllykiventie 5. keskiviikkoisin 14.9.-

30.11.22. Vesijumpat on tarkoitettu 

henkilöille, joilla on esim. neurologinen 

sairaus, lihassairaus tai tapaturman jälkeinen 

vamma, josta on pysyvä haitta eikä henkilö 

pysty osallistumaan yleisesti tarjolla oleviin tai 

yhdistysten järjestämiin vesijumppiin.  

• 1. ryhmä klo 12.30-13.00  (30€/hlö)  

• 2. ryhmä klo 13.15-14.00 (35€/hlö, 

sopii myös omaishoitajille- ja 

hoidettaville)  

Soveltava tasapaino, ryhmä 1 

Maanantaisin 12.9.-28.11.22 klo 12-12.45 

Kesti-Maariassa (Maariankatu 2). Ryhmä on 

tarkoitettu henkilöille, joiden heikentyneen 

tasapainon kehittämisessä tarvitaan 

sovellettua harjoittelua, mutta jotka pystyvät 

kulkemaan ilman apuvälineitä eivätkä tarvitse 

omaa avustajaa liikkumisen tueksi. 

Ryhmässä keskitytään tasapainon 

harjoittamiseen ja lihaskunnon 

vahvistamiseen. Vastuuohjaajana soveltavan 

liikunnan ohjaaja. Hinta 15€/hlö. 

Soveltava tasapaino, ryhmä 2 

Tiistaisin 13.9.-29.11.22 klo 10-10.45. Ryhmä 

on tarkoitettu henkilöille, joiden heikentyneen 

tasapainon kehittämisessä tarvitaan 

sovellettua harjoittelua ja joilla on kulkemisen 

apuväline käytössä tai oma avustaja 

harjoittelun tukena. Ryhmässä keskitytään 

tasapainon harjoittamiseen ja lihaskunnon 

vahvistamiseen. Hinta 15€/hlö (avustaja saa 

olla mukana maksutta).  

Lisätiedot ja ilmoittautuminen nettisivuilla 

naantali.fi/soveltavaliikunta 

 

Rohkea uudistaja 

Innostava suunnannäyttäjä 

Vastuullinen tekijä. 
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Rymättylä 

 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 

KIRKOSSA 

Sunnuntai 4.9. Messu klo 10.00, Sirén, 

Vähämäki. 

Sunnuntai 11.9. Messu klo 10.00, Sirén, 

Vähämäki. 

Sunnuntai 18.9. Messu klo 10, Eija Kalliala, 

Esa Vähämäki. 

Sunnuntai 25.9. Sanajumalanpalvelus klo 

10.00. Petri Sirén ja Iina Kivimäki.                             

 

Sunnuntai 11.9 Kävelykirkko 

Herrankukkaroon. Lähtö Röölästä klo 17.30. 

Kävelymatkaa 2,7 km. Jumalanpalvelus 

Herrankukkarossa n. klo 18 jonka päälle 

kirkkokahvi. Järjestäjät Rymättylän 

seurakunta ja urheiluseura Rymättylän 

Soihtu. 

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI  

Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 

13 seurakuntakodissa. Syyskuussa 7.9. 

Tervetuloa! 

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!  

Perhekerho jatkuu syksyllä keskiviikkoisin 

24.8. alkaen, ohjaajina Päivi ja diakoni Irma. 

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.  

Tule suoraan koulupäivän päätyttyä 

seurakuntakodille, kerhohuoneeseen. 

Tervetuloa kerhoon!  

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. 

NAISTEN KESKUSTELUILLAT jatkuvat 

jälleen syksyllä parillisilla viikoilla tiistaisin klo 

18-20, alkaen 23.8. 

RAAMATTUPIIRI jatkaa toimintaansa 

seurakuntakodilla keskiviikkona 17.8. klo 18-

19.30, jatkuen joka 2. pariton keskiviikko. 

KIRKKOKUORO torstaisin seurakuntakodilla 

klo 18.00. Tervetuloa! 

MUUTA 

Urkukonsertti ja yhteislaulutilaisuus 

Rymättylän kirkossa torstaina 8.9. klo 19.00. 

Yhteisvastuun hyväksi, vapaa pääsy. 

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu 

asehuoneessa. 

KIRKKOHERRANVIRASTO p. 040 130 8380 

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. 
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RYMÄTTYLÄ SEURA 

Runokirja 

”Kotisaarten Runonuotta” on 

antologia, jossa on 16 kirjoittajan   

tekstejä Agricolasta Anja Erämajaan. 

Kirjaa myydään kirjaston  

palvelupisteessä maksutositetta  

vastaan à 20 €. 

Kirjatili FI 265 4050 82 0021 988. 

Viitteenä: Runonuotta tai oma nimi. 

Kirja on myös lainattavissa kirjastosta 

Tiedustelut  044 0436776 

Päivikki Koskinen 

Aahollin syyskauden avaa Päivikki 

Koskisen pastellitöiden näyttely.  

Näyttelyn motto: ” Kesän hedelmiä, 

kesän puheita, kevään ja syksynkin…” 

Avajaiset pidetään la 3.9. klo 14. 

Tervetuloa! 

Torni  ”Harmaa Karhu” 

Aaslan Karhuvuoren  torni  Pienen 

Rengastien varrella on suosittu  

retkikohde  koko perheelle ihailla  

maisemia, tehdä lintuhavaintoja sekä 

tutustua lottien sodanaikaiseen työhön.  

Aahollin kokoelmat 

Pitäjätalon kokoelmia kartutetaan 

jatkuvasti itsenäisyytemme vuosien 

kuvilla, teksteillä ja esineillä. Aineiston 

lahjoitus Aaholliin varmistaa sinulle tai 

suvullesi tärkeiden asioiden  säilymisen. 

 Soita, kun aihetta ilmenee.  

R-S/Perinne:  

0505501455/ Maija Vuorenala, 

0400570513 / Jarmo Juvakka,  

0400745492 / Seija Lindström 

0405408724 / Pekka Vehmanen   tai 

harri.raikka@netti.fi 

Kotiseutumuseo 

Kiitos kaikille kesän aikana museolla 

vierailleille. Vielä syksylläkin on mahdollista 

tutustua museoon, tiedustelut 050-3459318 

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 

tiistaina 13.9 ja 27.9 klo 16.00 - 18.00 

Akkojen käsityökerho Aahollissa. 

keskiviikkona 14.9 klo 14.00 - 16.00 

Äijäkerho Seurakuntakodilla 

maanantaina 19.9 klo 12.00 - 14.00 

Maanantaikerho Seurakuntakodilla 

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 
 
 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/rymattyla
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RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja 

Satu Laine, puh 040 7616601 

rymattylan.soihtu@gmail.com 

www.soihtu.sporttisaitti.com 

soihtu.talous@gmail.com (tähän 

sähköpostiin vain talouteen liittyvät asiat) 

 

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 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! 

 

Käy katsomassa Soihdun kotisivut ja 

ilmoittautumassa toimintoihin: 

 

LAPSET 

• Liikuntakerho keskiviikkoisin klo 

17.00-17.50 

• Eskari-kolmosluokkalaisten sähly 

keskiviikkoisin klo 18.00-18.50  

• 3-6-luokkalaisten sähly keskiviikkoisin 

klo 16.00-17.00  

• Liikuntaleikkikoulu  3-4-vuotiaat 

tiistaisin klo 17.00-17.45 ja 5-6-

vuotiaat tiistaisin klo 18.00-18.45 

• Perhesähly torstaisin klo 18.00-18.55 

• Ipanarieha lauantaisin klo 14.00-15.30 

7.9.-19.11.2022 

• Nuorten palloilu sunnuntaisin klo 

18.00-19.00  

AIKUISET 

• Lenkkikaverit maanantaisin klo 18.00 

• Yhteislenkit joka keskiviikko, lähtö on 

pääsääntöisesti koulun pihalta klo 

19.00. 

• Pilates lauantaisin klo 11.00-12.00 

27.8.-3.12 (viikolla 42 ei tuntia) 

• Naisten ja miesten Treenimix 

torstaisin klo 19.00-20.00  

• Remonttireiskojen ja Remonttiraijojen 

sulkapallo tiistaisin klo 19.00-20.00  

• sähly aikuisille maanantaisin klo 20.00 

liikuntasalissa 

 

Soihdun kirkkopyhä 

Soihdun perinteistä kirkkopyhää sunnuntaina 

11.9.2022.  Lähtö Röölästä kävellen klo 

17.30, voit tulla kävellen tai pyörällä (tai 

autolla, jos liikkuminen on hankalaa).  

Iltahartaus alkaa klo 18.00. Kahvitarjoilu! 

 

Koko perheen tapahtuma 

la 3.9. klo 13.00- 15.00 koulun liikuntasalissa 

ja ympäristössä. Toimintaa on tarjolla koko 

perheelle. 

Tarkemmat tiedot löytyy Soihdun sivuilta, 

mutta laita päivämäärä muistiin ja tule 

mukaan 

viettämään mukava iltapäivää koko perheen 

voimin. 

SPR RYMÄTTYLÄN KÄSITYÖKERHO 

Käsityökerho kokoontuu tiistaisin klo 15.45 – 

17.45 kuukauden parittomilla viikoilla 

Katavakodin alakerran kerhohuoneessa.  

 Kerhopäivät syyskaudella ovat 13.9, 27.9. 

11.10. 25.10. 8.11. 22. 

RYMÄTTYLÄN MLL 

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.  
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Pääsymaksu (sis.ruokailun): Aikuiset 20€ ja 

lapset 10€. Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.  

Liput ennakkoon Heidi Virkki 0453466576 

RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN 

PIENKIINTEISTÖYHDISTYS 

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 
 
 
NAANTALIN ALUEEN 
OMAKOTIYHDISTYKSET 
järjestävät kaikille avoimen  
KIRPPUTORITAPAHTUMAN 18.9.2022 klo 
11-15 
Muumimaailman parkkipaikalla 
 
Kirpputoripaikka on Omakotiliiton 
jäsenyhdistysten jäsenille ilmainen, muilta 
veloitetaan 10€. Myyntipaikat rakennetaan klo 
10-11. Kaikki tavarat  ja roskat pitää olla 
poiskorjattuina klo 16:een nennessä. 
Myyntipaikkana voi toimia myös auto tai 
perävaunu, mutta sitä ei saa siirtää pois 
ennen kuin tapahtuma on ohi. 
Kirpputorin lisäksi paikalla on Kirppiskafe’ ja 
pelastuslaitoksen info esityksineen. 
Suunnitteilla on myös lapsille ohjelmaa ym. 
 
Myyntipaikan varaukset 
merja.h.leino(at)gmail.com 
 
TERVETULOA! 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA ry 

27.8. Muinaistulet Röölässä. 

Klo 18.00 Barbora Xu musiikkia Dikselin 

Näyttämöllä. Vapaa pääsy. 

http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kes

a_2022/Muinaistulet_Roolassa_2022.html 

17.9. klo 10-15.00 Sadonkorjuujuhlat 

Röölässä! 

Tervetuloa Röölään, jossa vietetään 

neljännen kerran sadonkorjuumarkkinoita, 

juhlitaan saariston ahertajia, maanantimia ja 

kädentaitotuotteita, kotituvassa tehtyjä! 

Sanoin ei voi kuvata syksyisen saariston 

tunnelmaa! 

Syksyn odotetuin tapahtuma, jossa viihtyy 

yleisö ja myyjätkin! 

JANNE RAUTIO, Villikalan tuntija 

Kalatalousministeri  Janne  

näyttää ja kokkailee villikalasta herkkuja - 

mitä suomalaisesta   

villikalasta voi tehdä sekä myy tuotteitaan!  

Ruokakummi Lassi Lähteenmäki juontaa 

sekä tuttuun tapaan kylän muusikot loihtii 

hyväntuulenmusiikkia; Kaitsu, Ella ja Tapsa. 

Pääosassa on myynnissä olevat 

sadonkorjuutuotteet!  

Juhlitaan saariston ahertajia ja vähän 

muualtakin! 

Vielä ehdit varata myyntipaikkasi…. 

roola@roola.fi, 0449748711 tuulamaria 

http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kes
a_2022/Sadonkorjuujuhlat_Roolassa_2022.ht
ml 
 
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 

 

http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kesa_2022/Muinaistulet_Roolassa_2022.html
http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kesa_2022/Muinaistulet_Roolassa_2022.html
mailto:roola@roola.fi
http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kesa_2022/Sadonkorjuujuhlat_Roolassa_2022.html
http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kesa_2022/Sadonkorjuujuhlat_Roolassa_2022.html
http://roola.fi/Roolan_kesa_2022/Roolan_kesa_2022/Sadonkorjuujuhlat_Roolassa_2022.html
http://www.roola.fi/
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RYMÄTTYLÄN KIRJASTO JA 

PALVELUPISTE 

Rymättylän lähikirjasto ja palvelupiste 

Metsätie 1, 21140 Rymättylä puh:  02 

4345521 

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  

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 

tiistaina 13.9.2022 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 4.9. klo 10 Messu  
Sunnuntai 11.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Sunnuntai 18.9. klo 10 Messu 
Sunnuntai 25.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
 
Seurakuntakodilla: 
Avoin perhekerho kokoontuu maanantaisin ja 
tiistaisin klo 10-12. 
Luvassa on alkuhetki, ohjattua toimintaa, 
yhdessäoloa sekä leikkiä. 
Tarjolla kahvia, mehua, keksejä ja suolaista. 
Tervetuloa mukaan aikuiset ja alle 
kouluikäiset lapset! 
 
Käsityöpiiri. To 1.9.2022 13:00.  
Käsityöpiiri seurakuntatalolla kahvin ja 
juttuseuran lomassa. Käsityöpiirissä 
neulotaan tilkkupeittoja lahjoitettavaksi 
hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta. 
Tervetuloa vanhat ja uudet!. 
 
Avoin rukouspiiri. Ke 7.9.2022 17:00.  
Kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko. Rukouspiirissä kannamme 
rukouksessa Herralle omia ja toistemme 
kuormia.  
 
Avoin raamattupiiri. Ke 21.9.2022 17:00.  
Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja 
vaihtamaan ajatuksia. 
 
Merimaskun seurakunnan päiväpiiri. To 
29.9.2022 12:30.  
kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma klo 13.00. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! 
 
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. 
Virkatodistus ym. tilaukset 2022 alkaen: 
Turun alueellinen keskusrekisteri. 
Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand 

p. 040 130 8391, diakoni Katja Zidbeck p. 

040 130 8392 

https://www.google.com/search?q=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&oq=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirja&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.7159j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirjasto&rlz=1C1GCEB_enFI893FI893&oq=rym%C3%A4ttyl%C3%A4n+kirja&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.7159j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
http://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
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MERIMASKU-SEURA RY  

 

Kokeilu Kollolan uusista kesäaukioloajoista 

sai suuren suosion ja tuttuja ja vieraita kävi 

runsaasti tutustumassa kotiseututaloomme. 

Kiitos kaikille kävijöille, tutustujille 

kahvittelijoille ja muistelijoille! Oli kiva tavata. 

3.9.  SYYSRETKI PAIMIOON 

- lähtö Merimaskusta klo 9 

- opastettu kierros Paimion Parantolassa 

- ostosaikaa keskustassa, ruokailu 

- Pyhän Mikaelin kirkko 

- Sallan paja 

- Kuusiston Taidekartano 

- n. klo 19 takaisin Merimaskussa 

Retken hinta on jäsenille 35 €/henkilö ja 

muille 45 €/henkilö. Hintaan kuuluu bussi, 

kahdet kahvit, sisäänpääsyt ja opastukset.  

Kysy mahdollisista jäljellä olevista paikoista: 

Anne-Maj Palmgren p. 040 7372 779 tai 

annemajpalmgren@gmail.com   

10.9.  SADONKORJUUMARKKINAT 

klo 11-14 

- viime syksyiseen tapaan sadonkorjuun 

hedelmät ovat myynnissä Kollolan 

pihalla.Paikalliset myyjät tuovat tarjolle 

ihanat, tuoreet tuotteensa. 

Myyntipöydiltä löydät kurpitsat, juurekset, 

tyrnituotteet, omenat ja hunajaa. 

Kotiin vietäväksi tai kyläreissulle voit ostaa 

maukkaita leivonnaisia, lahjatavaroita tai 

kukkia. 

Myös penkojan aarreaitta Riston rompetori on 

lupautunut paikalle. 

Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja 

nauttimaan kahvion herkuista  

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 KOTITALOUSNAISTEN 
Kerhoilla alkavat taas kesätauon jälkeen 
Maamiesseurantalolla tiistai 27.7  klo 18.00 
Kahvin ja pienen purtavan kera. 
Olette sydänmellisesti tervetulleita. 

MERIMASKUN AHTO 

Syksyn liikuntatarjonta 

Lapset ja nuoret                          

Vauhtiviikarit (4-6v.) ma 18.00-19.00 

Junnuboxing (10-14v.) ma 19.00-20.00 

Tenavapalloilu (6-7v.) ke 17.00-18.00  

Skidipalloilu (8-11v.) ke 18.00- 19.00 

Lasten tanssiliikunta (5-8v.) to 17.15-18.00 

Ipanarieha (alle 7v. yhdessä aikuisen kanssa) 

su 13-14.30  

Aikuiset                                                 

Ohjatut ryhmät 

Pilates ma 19.15-20.15 

Treenimix ke 19.00-20.30  

Jooga to 18.15-19.30 

Omatoimiset harrasteryhmät 

Sähly ti 19.30-21.00  

Koripallo to 19.30-20.30 

Lentopallo su 18.00-20.00 

mailto:annemajpalmgren@gmail.com
http://www.merimasku.fi/
http://www.merimasku.fi/
mailto:mikkola.irmeli@gmail.com
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Tarkemmat tuntikuvaukset, ryhmien 

aloitusajat ym. lisätiedot sekä 

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 

Partiosyksy on taas pyörähtänyt käyntiin ja 

viikottaiset koloillat vanhalla rukoushuoneella 

(Vanha Ahteentaantie 7) pyörivät normaalisti.  

Ikäkausiryhmät kokoontuvat seuraavasti:  

Sudenpennut (2013-2015) maanantaisin klo 

18:00-19:15 

Seikkailijat, nuoremmat (20112) torstaisin klo 

18:00-19:15 

Seikkailijat, vanhemmat (2010-2011) tiistaisin 

klo 18:00-19:15 

Tarpojat (2009) keskiviikkoisin klo 18:00-

19:15 

Samoajat (2008 ja sitä vanhemmat) erillisen 

aikataulun mukaan  

Kaikissa ryhmissä on tilaa, tervetuloa mukaan 

toimintaan!  

Koko lippukunnan yhteinen syysretki 

järjestetään 30.9.-2.10. Salorannan 

leirikeskuksessa. Sudenpennuille retki 

järjestetään päiväretkenä, joka päättyy 

lupauksen antoon yhteiselle iltanuotiolla, 

johon myös vanhemmat ovat tervetulleita 

osallistumaan. Lisätietoa tulossa lähiaikoina.  

Syyskuussa aloitamme myös aivan uuden 

toimintamuodon: perhepartion! Perhepartioon 

alle kouluikäiset lapset osallistuvat oman 

aikuisen (vanhempi, kummi, isovanhempi, 

muu läheinen) kanssa. Ensimmäinen 

kokoontumiskerta on 18.9. klo 12:00 

Majakalla (Majakantie 5), jossa sovitaan 

syksyn tapaamiskerrat. Tervetuloa kaikki alle 

kouluikäisten perheet mukaan!  

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! 

Tarkemmista ajankohdista tulossa tietoa 

lähiaikoina. 

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. 

 
PERUSTOTTELEVAISUUSTREENIT  
Torstaisin 25.8. alkaen, klo 18-19, 5-6 
treenikertaa. Omalla kentällä, ei 
ilmottautumisia, mukaan vaan!  
 
SYYSKOKOUS sunnuntaina 30.10. klo 12:00 
Ravintola Naapurissa – tervetuloa mukaan ! 
 

Hyvä tietää ennen kentälle saapumista: 

• pidetään koirien treenikenttä ja sen 
ympäristö siistinä 
• emme tuo juoksuisia narttuja treeneihin. 

 
Kerhon tulevat koulutukset löydät: 
www.merimaskunkoirakerho.fi sekä 
Facebookissa Merimaskun koirakerho 

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

Tervetuloa toimintaan mukaan ! 

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

PALVELUPISTE 

Merimaskun kirjasto on kiinni 1.5.-30.9.2022 

remontin takia.  

Velkua-Livonsaari  

VELKUAN TERVEYSPALVELUT 

Velkuan terveydenhoitajan vastaanotto  

keskiviikko - perjantai puh. 040 9000 864 

Lääkäripäivät 8.9. ja 26.9. 

YSTÄVÄPIIRI 

Ystäväpiiri kokoontuu  

Paikkana on Sinervon talo, 
Sauniementie 5 
Tiistaisin 
20.9., 18.10, 15.11. ja 13.12   
klo 11.30-13.00 

 

LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY 

Livonsaaren Kyläyhdistys haluaa kiittää 

kuluneesta kesästä ja kesätorista. 

Kiitos kaikille talkoolaisille, myyjille sekä 

tietysti teille asiakkaat, jotka viikko toisensa 

jälkeen olette tulleet torille lettua syömään. 

Toivottavasti tavataan ensi vuonna taas torin 

merkeissä. 

Jumppa alkaa taas Livonsaaren Seurantalolla 

5.9.2022 klo.18.00 Tervetuloa mukaan uudet 

ja vanhat jumppaajat. Sopii niin naisille kuin 

miehillekin. Tervetuloa !! 

www.livonsaari.fi 

 

 

 

 

PRO SINERVO ry 

SINERVON tapahtumia 

 
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 

 

ELÄKELIITTO LEMU-ASKAINEN-

VELKUA ry 

Jumpat alkavat 6.9klo 10.00 samoin boccian 

pelaaminen 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 

29.8. Unelmien liikuntapäivä Naantalissa 

Kuparivuoren kentällä klo 13.00 

10.9 Lemust Leippä-markkinat, lättyjä 

myynnissä 

LUE 

LISÄÄ:ELAKELIITTO.FI/YHDISTYKSET/   

LEMU-ASKAINEN-VELKUA 

 

PALVELUPISTE – KIRJASTO 

KUMMELI 

Sauniementie 3, 21195 Velkua                  

puh: 040 9000863 

Avoinna maanantai-perjantai 9.00-15.00  

http://www.livonsaari.fi/
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
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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. 

Lokakuun yhteistiedotteen aineisto tulee 

toimittaa viimeistään 15.9.2022 mielellään 

sähköpostin liitteenä. 

Word-tiedostona  osoitteeseen 

saaristotiedotteet@naantali.fi, 

puh. 040 4823507  

 

 

mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

