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Marraskuu 2021 
 

 
 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
 
Pimeäkävelyt metsässä  
Pimeän laskeuduttua suunnataan 
taskulappujen valossa metsäisille reiteille 
kävelylenkille. Mukaan tarvitset säänmukaiset 
ulkoiluvarusteet sekä tasku- tai otsalampun. 
Arvioitu kävelymatka on n. 5 kilometriä ja 
kävelyaika 1,5–2 tuntia. Ulkoiluillat ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua 
liikkuvanaantali.fi  

Ma 22.11. Kokoontuminen klo 18.00 
Rymättylän koulun pihalle, Piimätie 2. Kävely 
suuntaa Kepuisten metsään. 
  
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä   
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 15.00–16.00 Merimaskun 
koulun liikuntasalissa, Iskolantie 9. Ohjaus 
Eliisa Ansamaa. Merimaskun 
tasapainoryhmään osallistuminen on 
maksutonta, ei ilmoittautumisia.  
  
Rymättylän voimaa ja tasapainoa -ryhmä 

Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 15.30–

16.15 Rymättylän koulun liikuntasalissa, 

Piimätie 1. Ohjaus Riina Nummelin. 

Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä. 

(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta 

ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautuminen 

liikkuvanaantali.fi 

Tuolijumppa Rymättylän koulun 
liikuntasalissa   
Tuolijumppa tiistaisin klo 13.00–14.00 
Rymättylän koulun liikuntasalissa, Piimätie 1. 
Tuolijumppaan ovat kaikki tervetulleita. 
Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikuttajat ja 
liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat. 
Tuolijumpan viimeinen kerta on 7.12.2021. 
Toiminta on maksutonta, ei ilmoittautumisia.     
  
Uimakuljetukset uintikeskus Ulpukkaan 
Kaupunki järjestää maksuttomia kuljetuksia 
Raision Ulpukkaan maanantaisin 30.8.-
13.12.2021  
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.   
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä tai Ulpukan 
ollessa suljettuna.  
Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin vain 
huoltajan seurassa.  

  
 
 

 
 
LAPSET JA NUORET SYKSY 2021 
 
Lasten ja nuorten kaikki toiminnat löytyvät 
sivulta naantali.fi/sunharrastus. Toimintoja 
päivitetään sinne säännöllisesti ja sieltä 
löytyvät ilmoittautumislinkit toimintoihin. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi


 2 
 
 

Uusina toimintoina marraskuussa alkavat 
Kädentaidot- ryhmä Rymättylän koululla, 
Musakerho 1.–2.-luokkalaisille Merimaskun 
koululla, Mediakerho – alakoululaisille 
tuleville tubettajille ja striimaajille sekä 
Esports-kerho yläkoululaisille. 
 
Trampoliini-kurssi 8–12-vuotiaille 
naantalilaisille maanantaisin klo 15.30–16.30 
Trampolin Parkissa Turussa 1.11.–22.11. (4 
kertaa). Hinta 25 €. Kuljetus järjestetään 
Rymättylästä, Merimaskusta ja Teersalon 
rannasta, mikäli lähtijöitä on vähintään 3 
kyseisestä paikasta. 
 
SOVELTAVA LIIKUNTA  
 
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää 
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten 
liikuntaa.  
Soveltavan liikunnan ryhmissä oma, 
henkilökohtainen avustaja saa olla mukana 
maksutta toiminnoissa. Lisätietoa soveltavan 
liikunnan ryhmistä sekä tietoa 
avustajatoiminnasta ja saattajakortista 
verkkosivuilta naantali.fi/soveltavaliikunta tai 
soveltavan liikunnan ohjaajalta 
marika.lineri@naantali.fi, p. 040 6837454. 
 
 

 
 

Jumalanpalvelukset Rymättylän kirkossa 
 
Lauantai 6.11. Pyhäinpäivän iltakirkko klo 
18, sytytetään kynttilät vuoden aikana pois 
nukkuneiden muistolle. Petri Sirén, Esa 
Vähämäki, Hannele Keskitalo. Mukana 
kirkkokuoro. 
Huom! Lauantaina 6.11. ei aamulla 
jumalanpalvelusta!! 
Sunnuntai 7.11. Messu klo 10, Petri Sirén ja 
Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 14.11. Isänpäivän Messu klo 10, 
Pertti Ruotsalo ja Aada Wirberg. 
Sunnuntai 21.11. Messu klo 10, Petri Sirén 
ja Esa Vähämäki, sekä Rymättylän 
valtuutetut mukana. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 28.11. 1. adventin Hoosianna 
kirkko klo 10, Petri Sirén ja Esa Vähämäki. 

Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoululaisten 
infotilaisuus seurakuntakodilla. 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 
13 seurakuntakodilla. marraskuussa 3.11. 
Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. 
Marraskuussa 9.11. klo 13.00. 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! 
 
 
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. 
Lisätietoja Hannele Keskitalo p. 040 130 
8384. Tervetuloa kerhoon!  
 
 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12.  
Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peittoja ja 
vaihtamaan kuulumisia. Tehdään yhdessä 
hyvää, mikä lämmittää mieltä lähellä ja 
kaukana! 
 
 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla, 
vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetuloa! 
 
 
MUUTA  
Naisten keskusteluilta seurakuntakodilla 
tiistaina 9.11. sekä 23.11. klo 18.00. 
Tervetuloa! 
Hautausmaan haravointitalkoot torstaina 
4.11.2021 klo 9.00 alkaen. Omat haravat 
mukaan. 
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Hernesoppa tarjoilua talkoolaisille! Tervetuloa 
sankoin joukoin! 
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna 
70 ja 75 täyttäville, keskiviikkona 10.11. 
seurakuntakodilla klo 14.00. Tervetuloa! 
(kutsut lähetetään) 
Valon sävelet kirkkokonsertti Rymättylän 
kirkossa sunnuntaina 21.11. klo 18.00. 
Marianne Maans ja Sofia Lindroos, viulut, 
laulu. Vapaa pääsy, käsiohjelma 15 €. 
Rymättylän seurakunnan rippikoulu alkaa 
sunnuntaina 28.11.2020 klo 11.30. 
rippikouluinfolla seurakuntakodilla. Tervetuloa 
ensi vuoden rippikoululaiset vanhempineen! 
Joulukorttipaja tiistaina 30.11. klo 13.00-
20.00. Toivotaan pieniä ryhmiä kerrallaan, 
ikäihmiset joilla on päivällä aikaa voivat tulla 
vaikka klo 13.00. ja koululaiset ja 
rippikoululaiset n. 15.00-16.30. Ne joille ei 
päiväaika ei sovi n. klo 17.00. lähtien. 
Seurakunta järjestää materiaalit. Tervetuloa 
tekemään kortteja ystävälle, kummilapselle, 
kummeille, mummille ja papalle! 
 
Merimieskirkko organisoi ”joulupaketti 
tuntemattomalle merenkulkijalle”-
perinnettä. Jos sukkapuikot pysyvät 
käsissäsi ja haluat antaa lämpöisen lahjan 
merellä joulunsa viettävälle, välitämme 
lahjasi Turun Merimieskirkon kautta. 
Villasukat voit toimittaa marraskuun 
aikana kirkkoherravirastoon sen 
aukioloaikoina tai lähetyspiiriin (3.11.). 
Lisätietoja Siniltä 050 5408723. 
 
Huom! 
Jos koronatilalle huononee, tilaisuuksiin 
voi tulla muutoksia. Seuraa tilannetta ja 
ilmoituksia 
 

Rymättylä-seura ry 

 
Puottula 
Kotiseutuneuvos päätoimittaja Raino  
Puottulan  (1930 - 2011) mittavasta  
arkistosta on koottu valokuvanäyttely  
Aaholliin. Avajaistilaisuus järjestetään  
 sunnuntaina  7.11. klo 13. Tervetuloa! 
”Camera obscura” 
Aaholliin kerätään pieni kokoelma  
vanhoja kameroita rullafilmien ajalta 
sekä kaitafilmausmateriaalia.  
Toivomme täydennykseksi kaikkea  

valokuvaukseen liittyvää. Erityisesti 
kaipaamme peiliheijastuskameraa 
(esim Rolleiflex). 
Tiedustelut 044 0436776/Räikkä 
Lahjoitus 
Aaholliin on saatu Hannu Teissalan 
lahjoituksena  kahdentoista  rintamalla  
puhdetyönä  tehdyn puukon kokoelma.  
Mukana mm Aarno Karimon suunnittelema 
 ja tekemä puukko tuppeineen.  
Kokoelma on esillä yläaulan vitriinissä. 
Torni  
Aaslan Karhuvuoren Torni   ”Harmaa Karhu” 
Pienen  Rengastien varrella on suosittu koko  
perheen retkikohde  ympäri vuoden. 
Tutustu. 
Tornivastaava  040 5408724/Vehmanen 
Syyskokous  
Rymättylä-Seuran syyskokous Aahollissa 
keskiviikkona 17.11.2021 klo 18.00. 
Tervetuloa! 
 
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 
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Rymättylän Soihtu 

 
 
JÄSENMAKSU 

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

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

Ilmoittautuminen toimintoihin 
www.soihtu.sporttisaitti.com -kautta.  
Käytämme Hoika -ilmoittautumisjärjestelmää, 
jonka kautta viestimme osallistujille 
toiminnasta. Muista käydä ilmoittautumassa 
toimintaan! 

Jäsenmaksut, osallistumismaksut; 
soihtu.talous@gmail.com 

Toimintojen hinnat 

Osallistumismaksut/kausi (syys- ja 
kevätkausi erikseen) 

*  liikuntaleikkikoulu 50€/kausi/lapsi 

*  lasten tanssitunti 60€ 

*  pilates 60€/henkilö 

*  kahvakuula 60€ 

*  lenkkikaverit 45€/henkilö 

*  lasten liikuntakerho 50€/henkilö 

*  lasten sählyt 40€/henkilö 

*  aikuisten sähly, lentopallo, sulkapallo, 
yhteislenkki10€ 

*  perhemailis 30€/perhe 

 

LAPSET 
Ipanarieha alle kouluikäisille lapsille 
Ipanarieha liikuntasalissa lauantaisin klo 
14.00 - 15.30 25.9.-27.11.2021. 
Ipanariehaan ovat tervetulleita alle 
kouluikäiset lapset vanhempiensa (tai muun 
huoltajan) seurassa. Myös perheen 
kouluikäiset lapset voivat tulla, mikäli tilaa on. 
Ipanariehassa on kaikki välineet käytössä; 
köydet, renkaat, iso pomppupatja, airtrack, 
pallot, pehmopalat jne. 

 

Perhemailista 

Mailista perheille alkaa ! Mukavaa pelailua 
lapsille oman vanhemman kanssa 
perjantaisin koulun salissa  klo 18.00-19.30. 
Tarjolla pingispöytiä ja sulkapallokenttiä sekä 
lainavälineitä pelailuun.                        Elias 
0500-225726 

AIKUISET 
Lenkkikaverit 
Tule mukaan lenkkikavereiden mahtavaan 
porukkaan! Lenkkikaverit kokoontuu 
maanantaisin yhteisen liikunnan pariin. 
Liikumme ulkona niin paljon kuin mahdollista, 
huonon sään vallitessa siirrymme sisätilaan. 
Kokoontuminen pääsääntöisesti klo 18.00.   
 
Yhteislenkit 
Yhteislenkillä voit joko hölkätä tai kävellä 
mukavassa seurassa. Yhteislenkeillä 
hölkötellään joka keskiviikko, lähtö on 
pääsääntöisesti koulun pihalta klo 19.00. Tule 
mukaan iloiseen porukkaan!  
 
Remonttireiskojen sulkapallo 
tiistaisin klo 19.00 -20.00 liikuntasalissa.  
 
Lentopallo 
aikuisille tiistaisin klo 20.00-22.00 
liikuntasalissa. Tarkista alkamisaika 
kotisivuilta 
 
Sähly 
aikuisille maanantaisin klo 20.00 
liikuntasalissa. Tarkista alkamisaika Soihdun 
kotisivuilta. 

 
 
Joulunavaus 
Perinteinen koko perheen joulunavaus 
seurakuntakodin pihalla sunnuntaina 28.11. 
klo 17.00 
Myös joulupukki vierailee paikalla. 
Tarjolla joulupuuroa ja glogiä, joista 
vapaaehtoinen maksu Soihdun toiminnan 
tukemiseen ja kulujen kattamiseen. 
 
Syyskokous 
Soihdun syyskokous perjantaina 19.11.2021 
klo 19.00 Veluisissa Annika ja Marko 
Urpolahdella. 

http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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Rymättylän MLL 

 
MLL Rymättylän paikallisyhdistys Ry:n 
sääntömääräinen syyskokous siirretään 
pidettäväksi 25.11 klo 17.30.  
 
Paikka Rymättylän koulun nuorisotila. 
Kokoukseen mahdollisuus osallistua myös 
etänä Zoom-sovelluksen kautta.  
 
Ilmoittautuminen 25.11 mennessä! 
P.0453466576/ Heidi Virkki 

 
 

Rymättylän 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 7€/tunti ja 
matkakulut 0,44€/km. 
Voit kokeilla palvelua myös ennen jäsenyyttä. 
Työtilaukset suoraan talkkari Kauko 
Kojoselle, p. 045 871 5126. 
 
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki p.050 4542 245 
 
SYYSKOKOUS 
Rymättylän pienkiinteistöyhdistyksen 
syyskokous ti 16.11.2021 klo 18 Aahollissa. 
Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille 
tulevat asiat. 
Tervetuloa!                  Kahvitarjoilu 
Hallitus 
 

Rymättylän VPK 

 
Vallitsevien Korona rajoitusten puitteissa 
järjestetään 
27.11-21 klo 10-14 Päivä paloasemalla 
tapahtuma Rymättylän uudella paloasemalla 
Vanhatie 14, Rymättylä. 
 
Oheisesta linkistä voi ennakkoon tutustua 
tapahtumaan. 
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-
paloasemalla/ 

 
Joulukuussa 
18.12-21 klo 11-14 Rymättylän VPKn 
perinteiset joulumyyjäiset järjestetään 
Rymättylän VPKn talolla Maskulaistentie 2,  
Mikäli korona rajoitukset sen sallivat. 
 
Lisätiedot ja paikka varaukset p.040-
7156069/ Nina Päivölä Laita tekstiviestillä 
varaus 12.12-21 mennessä, jossa on 
seuraavat tiedot. 
- Nimesi 
- Montako pöytää (n.120x 70, pyöreä halk 
n.1m a`15€) 
- Mitä myyt 
 
Mikäli myyjäiset joudutaan jostain syystä 
peruuttamaan saat siitä tekstiviestin. 
Joulukuusi myynti kuitenkin tuona päivä klo 
10-14  ja mahdollista oheistoimintaa ulkona 
rajoitusten puitteissa. 
 

Röölän kylätoimikunta ry 

4.12 klo 12–15.00 Röölän joulutori, 
ulkotapahtuma- säävarauksella. 

Varaa paikkasi roola@roola.fi, 0449748711 
tuulamaria 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo Dikseli, 
Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö 
 
Rööläsivusto: www.roola.fi 
Röölä 
Fasessa: www.facebook.com/rantapiha  
 

Eläkeliitto Rymättylän yhdistys ry 

 
 
Maanantaikerho seurakuntakodilla 15.11. klo 
13, jonka yhteydessä pidetään syyskokous. 
 
Äijäkerho seurakuntakodilla ke 17.11. 
HUOM! klo 13. 
 
Jumppa keskiviikkoisin klo 16:00 – 17:00 
koulun liikuntasalissa. 
Sauvakävelyt maanantaisin lähtö klo 10 
torilta 

https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
http://roola.fi/Roola/2021_Joulutori.html
mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/
http://www.facebook.com/rantapiha
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Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin 
nettisivuilta, vanhusneuvosto. 
 
Hautausmaan haravointitalkoot to 04.11.    
klo 9 alkaen, omat välineet mukaan. 
Seurakunta tarjoaa talkoorokan. 
 
Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 
 
Yhteystiedot 
Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin 
puh: 044 354 7754 
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 
kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen 
piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 

 
 

Saariston hirvimiehet 

 

 
HIRVIPEIJAISET 
 
Saariston hirvimiehet järjestää hirvipeijaiset 
Rymättylän VPK-talolla lauantaina 20.11 klo 
18.00.  
Tervetuloa Saariston hirvimiesten jahtimaiden 
maanomistajat sekä naapuriseurojen jäsenet.  
Ethän tule paikalle, jos sinulla on flunssan 
oireita. 
 
 
 

 
 
 

Merimaskussa tapahtuu 

 
JOULU SAAPUU MERIMASKUUN 
lauantaina 20.11.2021 klo 11.00 -15.00 
Merimaskun maamiesseurantalolla 
 
Tuttu, tunnelmallinen, jouluntuoksuinen 
tapahtuma, jonka myyntipöydiltä voit löytää 
paikallisia herkkuja kuten joululeivonnaisia, 
joululaatikoita, tyrnituotteita, omenoita ja 
omenamehua ja taidokkaita käsitöitä; 
kransseja, joulukoristeita, linnunpönttöjä, 
keppihevosia, puulyhtyjä, keramiikkaa, 
kukkasia, villasukkia ja töppösiä - itselle tai 
lahjaksi! 

 
Merimaskun Reimarit paistavat lettuja pihalla. 
(Säävaraus) 

 
Joulupukki vierailee klo 12.00 ja klo 14.00. 
Flikat laulavat joululauluja klo 12.30.  
Kahvio palvelee koko tapahtuman ajan. 
Tiedustelut Kaija Roiha, 
kaija.roiha@gmail.com tai 044 5707 499 
Tervetuloa iloisille ostoksille ja etsimään 
joulun tunnelmaa! 
Järjestäjänä on Merimaskun Hynttyyt yhteen 
–ryhmä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
mailto:kaija.roiha@gmail.com
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Valonia tiedottaa 

 
Tervetuloa kuulemaan uudenlaisesta 
lähijakelupistekonseptista ja sen 
mahdollistamista lisäpalveluista! 

 
Yleisötilaisuus keskiviikkona 24.10.2021 klo 
17.30.-19.30 Velkualla Sinervon talolla 
(Sauniementie 5, Velkua) 
 
Kuntalainen, vapaa-ajan asukas, paikallinen 
yrittäjä tai yhdistystoimija – tervetuloa 
tutustumaan lähijakelupistekonseptiin ja 
keskustelemaan ajankohtaisista 
palvelutarpeista. 
 
Yleisötilaisuuden tarkoituksena on kuulla, 
millaisia logistiikkaan ja pakettipalveluihin 
liittyviä toiveita Naantalin saaristoisilla 
haja-asutusalueilla on tällä hetkellä. 
Myöhemmin tänä vuonna tehdään 
sähköinen kysely, jonka avulla selvitetään 
tarkemmin muun muassa tässä 
tilaisuudessa esiin nousseita kysymyksiä.  
 
Alustava ohjelma: 
Lähijakelupistekonseptin ja hankkeen esittely  
Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen 
liitto 
Työpaja-osio kahvitarjoilun merkeissä 
Keskustelua ja tilaisuuden yhteenveto 
 
Mukana keskustelemassa ovat Naantalin 
kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-
Kylänpää sekä elinkeinoasiamies Lassi 
Rosala. Tilaisuus järjestetään 
terveysturvallisuuteen liittyvät määräykset 

huomioiden. 
 
Tilaisuuden järjestävät Naantalin kaupunki 
sekä Valonia ja se osa Lähijakelupisteiden 
esiselvitys- ja kokeiluhanketta 2021–2022.  
 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
Unionin Maaseuturahastosta, osana 
kansallista Leader-ohjelmaa. Hankkeella 
pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin 
tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden 
kehittämiseksi sekä kansalliset ja 
kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen 
leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan 
palveluita kehittämällä. Lisätietoja osoitteesta: 
www.valonia.fi/lähijakelu_naantali   
 

Tiedustelut:  
Paula Väisänen, kestävän liikkumisen 
asiantuntija  
Valonia/Varsinais-Suomen liitto 
044 907 5986 | paula.vaisanen@valonia.fi 
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Rymättylän kirjasto ja palvelupiste 

ma ja to 13-19,  
ti, ke ja pe 9-15 
 
Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 
 

Naantalin kaupungin yhteystiedot 

  
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali 
 
Puhelinvaihde 02 4345 111 
 
Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:  

 
kirjaamo@naantali.fi 
etunimi.sukunimi@naantali 
 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja 
pidättää oikeuden tehdä toimituksellisia 
muutoksia, esim. lyhentää tekstiä. 
 
Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin 
asiakaspalveluun p. 0200-710 000 
(pvm/mpm) tai 
asiakaspalvelu@posti.fi  (nimi, 
yhteystiedot, päivämäärä) 
 
 
 
 
 

Muistathan tarkistaa, että kaikki sinulle 
tärkeät ihmiset ja eläimet on varustettu 
kunnon heijastimilla! 
 

 
 

Nasta – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

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

4/2021: Aineistopäivä 29.10., jakelu 
25.11. 

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

 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Joulukuun tiedotteen materiaali 
viimeistään 15.11.2021 (Word-
muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  puh. 
040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
mailto:kirjaamo@naantali.fi
mailto:etunimi.sukunimi@naantali
mailto:asiakaspalvelu@posti.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
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