• Naantalin apteekissa to 20.1.

Tammikuu 2022

klo 12.00–14.00
• Rymättylän apteekissa to 3.2.
klo 15.00–16.30
Ryhmäliikuntaa aikuisille keväällä 2022:

Rymättylä, Merimasku ja VelkuaLivonsaari:
Uusi vuosi ja uudet kujeet! Naantalin
saaristotiedotteet on tästä lähtien
koottu yksiin kansiin. Näin tapahtumat
saavat laajempaa huomiota, ja
saaristolaisuus vahvistuu entisestään.
Hyvää vuotta 2022 kaikille!
Naantalin kaupunki tiedottaa
Liikkuva Naantali
Maija Puolakanaho
Puh 0400 638 398
Etunimi.sukunimi@naantali.fi
Aikuisten liikuntatapahtumia keväällä
2022
Kuntosaliohjausta tammikuussa
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla paikalla
ohjaaja opastamassa laitteiden käytössä,
jonka lisäksi aloittelevilla kävijöillä
mahdollisuus saada oma kuntosaliohjelma.
Ohjaaja salilla tiistaina 11.1. klo 16.00–18.00
ja torstaina 27.1. klo 16.00–18.00.
Liikkujan apteekki -päivät
Tapahtuma-aikana saa tietoa liikunnasta ja
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä
mahdollisuuden
kehonkoostumusmittaukseen.

Kesti-Maarian ulkoilevat tasapainoryhmät
Aikuisille suunnattujen tasapainoryhmien
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon
tarvittavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat
Kesti-Maarian yläpihalle (Maariankatu 2),
josta siirrymme lähimaastoon
harjoittelemaan. Toiminta järjestetään, mikäli
osallistujia on vähintään 8 hlö/ryhmä.
Kevätkauden hinta on 30 €/ryhmä.
(Seniorikortilla ei erillistä maksua, mutta
ryhmään tulee ilmoittautua). Ilmoittautumiset
osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi.
• Tiistain

ulkoilun tasapainoryhmä 11.1.–
10.5. (ei vko 8) klo 9.00–10.00
• Keskiviikon ulkoilun
tasapainoryhmä 12.1.–11.5. (ei
vko 8) klo 10.00–11.00
Merimaskun voimaa ja tasapainoa -ryhmä
Ikääntyville suunnattu ryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin 12.1.2022 alkaen klo 15.00–
16.00 Merimaskun koulun
liikuntasalissa (Iskolantie 9). Ohjaajana Eliisa
Ansamaa. Merimaskun tasapainoryhmään
osallistuminen on maksutonta, ei
ilmoittautumisia.
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.
Tuolijumppa alkaa tiistaina 11.1. ja kauden
viimeinen kerta on 17.5. Toiminta on
maksutonta, ei ilmoittautumisia.
Päiväliikunnalla pirteäksi, kevät 2022
Suosittu päiväliikunnalla pirteäksi -ryhmä
torstaisin 27.1.–5.5. (ei vko 8 ja 15) klo 11.00
Naantalin eri ulkoliikuntapaikoilla.

• Harrastekerho

Ryhmä on tarkoitettu yli 40-vuotiaille, jotka
ovat innostuneita tutustumaan eri lajeihin
sekä pitävät ulkoilusta. Hinta 25
€. Ilmoittautumiset osoitteessa
www.liikkuvanaantali.fi

keskiviikkoisin klo 13.30–14.30
Velkuan koulu
• Futiskerho 3.–9.-luokkalaisille
tiistaisin klo 14.00–15.00
• Liikuntakerho 3.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 11.00–11.45
• Liikuntakerho 4.–6.luokkalaisille keskiviikkoisin klo
13.00–14.00
• Liikuntakerho esi-2.luokkalaisille torstaisin klo 13.00–
14.00

Telmon talli -miesten liikuntaryhmä, kevät
2022
Telmon tallin toiminta on miesten
liikuntaryhmä. Kokoontuminen KestiMaariassa (Maariankatu 2) torstaisin klo
12.30–13.30 13.1.2022
alkaen. Telmon tallissa liikutaan
monipuolisesti tehden lihaskuntoa,
tasapainoa ja liikkuvuutta. Toiminta
pääasiassa sisätiloissa.
Ohjaajana Telmo Manninen. Ilmoittautumiset
osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi

Ipanarieha
Ipanariehassa liikutaan yhdessä aikuisen ja
lapsen kanssa muun muassa temppuradalla,
kiipeillään ja hypitään jätti-ilmatrampoliinilla.
Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille
ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen.

Ukkojen ja Akkojen jumppa, kevät 2022
Ukkojen ja Akkojen jumppa urheilutalolla
torstaisin ajalla 13.1.-28.4.2022 klo 15.00–
16.00. Ei ilmoittautumista.

Missä ja milloin?

LAPSET JA NUORET KEVÄT 2022
Kevään kaikki toiminnat ja
ilmoittautumislinkit löytyvät verkkosivulta www
.naantali.fi/sunharrastus
Koulupäivien yhteydessä olevat toiminnat
ovat pääsääntöisesti viikoilla 3–20, muutokset
on mainittu toiminnan yhteydessä
verkkosivuilla. Toiminnat ovat osallistujille
maksuttomia.

•

•

Maijamäen liikuntahallin
Tatamisalissa sunnuntaisin 16.1.20.3.2022 klo 15.00 – 16.45 (10 krt).
Osoite: Venevalkamantie 2, Naantali.
Rymättylän koulun
salissa lauantaisin 15.1.19.3.2022 kello 14.00–15.30. Osoite:
Piimätie 1, Rymättylä.

Toiminta on maksutonta ja se toteutetaan
yhteistyössä Naantalin voimistelijat ry:n ja
Rymättylän Soihtu ry:n kanssa.

Merimaskun koulu
• Musakerho 1.–2.-luokkalaisille
maanantaisin klo 14.05–15.00
• Etäkoodikerho 2.–6.luokkalaisille tiistaisin klo 14.00–
15.00
• Liikuntakerho 1.–6.luokkalaisille keskiviikkoisin klo
13.00–14.00
• Kokkikerho 3.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 13.30–15.00

SOVELTAVA LIIKUNTA
Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää
tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten
liikuntaa. Kevään 2022
toiminnot löytyvät verkkosivuilta osoitteesta
www.naantali.fi/soveltavaliikunta.
Lisätietoa soveltavan liikunnan
ryhmistä soveltavan liikunnan
ohjaajalta, marika.lineri@naantali.fi, p. 040
6837454.

Rymättylän koulu
• Parkourkerho maanantaisin klo
14.30–15.30
• Kokkikerho maanantaisin klo
15.00–16.30 Rymättylän
seurakuntatalolla
• Etäkoodikerho 2.–6.luokkalaisille tiistaisin klo 14.00–
15.00

Talviliikkuja kampanja
Lounais-Suomen ensimmäinen Talviliikkuja
kampanja järjestetään 10.1.-31.3.2022.
Naantali on kampanjassa mukana!
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seinässä, kuntoradalla, Rymättylässä
Tanilantie, Nurvalantie, Poikko
(Kari Ojalan talon luona),
Kurala Antti Pesannon talon luona,
vesilaitoksella, Heinäinen
Vienolan tienristeyksessä,
Monolassa ns. hiihtoladun
varrella olevassa punaisessa
rakennuksessa, Salonkylä
Kinttalanrauman sillan luona,
Aasla,
Salonkyläntien ja Tammihaantien
risteyksessä sekä Kuivaisten
saaressa.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan
palkintoja!

Kampanjan tavoitteena on
haastaa ja motivoida liikkumaan Voit
osallistua kampanjaan omien
kilometritavoitteiden mukaan.
Liikuntamuotoina ovat mm. hiihto, kävely,
sauvakävely, juoksu, lumikenkäily,
potkukelkkailu ja luistelu/retkiluistelu, eli
huonokaan lumitilanne ei siis estä liikkumista!
Kuntakisassa on kolme sarjaa, alle 5000
asukkaan, sekä alle ja yli 10 000 asukkaan
sarjat. Saaristossa on käytössä myös
kuntolaatikoissa olevat vihko, joka toimii
hyvänä vaihtoehtona, jos mobiilisovelluksen
kokee haasteellisena.

Aikuisten luistelu
Aikuisten oma ohjattu luistelu järjestetään
jäähallissa keskiviikkoisin klo 12.00-13.00
12.1.-9.2.2022. Ohjattua luistelu on viisi
kertaa, jonka jälkeen vuoro on käytettävissä
aikuisten omaan harjoitteluun maaliskuun
loppuun saakka.

Talviliikkuja -kampanja järjestetään
yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan
osallistuvien kuntien liikuntatoimien kanssa.
LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien
kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille
erikseen.

Liikkuva Naantali
•
•

Rohkea uudistaja
Innostava
suunnannäyttäjä
•
Vastuullinen
tekijä

Talviliikuntakampanja järjestetään 10.1.31.3.2022 välisenä aikana. Koska
talviliikuntakampanjan verkkosivut eivät vielä
ole valmiit, käy katsomassa ohjeet
mobiilisovelluksen lataamiseen Naantalin
kaupungin verkkosivuilta.

Rymättylä

Saaristo liikkuu -kampanja

Rymättylän seurakunta
Perinteinen saaristokuntien Saaristo liikkuu
-kampanja järjestetään lauantaina 22.1.sunnuntaina 30.1.2022. Kuntolaatikoissa on
kirjausvihot, joihin voit merkitä liikkumasi
kilometrit tai käyttää Talviliikunta -kampanjan
mobiilisovellusta. Liikutut kilometrit voidaan
poimia sovelluksesta.

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA
SUNNUNTAISIN KLO 10
Lauantai 1.1.2022 Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus klo 10, Sirén,
Vähämäki.

Kirjauslaatikoita on Velkualla Kummelin ulkooven vieressä, Livonsaaren
kaupalla,
Merimaskussa palvelupisteen oven vieressä,
entisen Osuuspankin pihassa
olevan varaston

Sunnuntai 2.1. Messu klo 10, Sirén,
Vähämäki.
Torstai 6.1. Messu, loppiaisen iltakirkko klo
18, Sirén, Vähämäki. Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Huom! Aamulla ei jumalanpalvelusta!
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Sunnuntai 9.1. Messu klo 10, Sirén,
Vähämäki.

Torstaisin seurakuntakodilla klo 18.00.
Tervetuloa laulamaan.

Sunnuntai 16.1. Messu klo 10, rovasti Pertti
Ruotsalo ja kanttori Aada Wirberg.

KAAMOSKONSERTIT RYMÄTTYLÄN
KIRKOSSA

Sunnuntai 23.1. Messu, klo 10,
rippikoulusunnuntai Sirén, Vähämäki,
jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodilla
rippikoululaisten kokoontuminen.

Sunnuntaina 30.1.2022 klo 18.00
Kaamoskonsertti I

Sunnuntai 30.1. Sanajumalanpalvelus klo
10, Sirén, Vähämäki.

Kitarataiteilija Santeri Rautiainen esiintyy.
Hän soittaa upeassa ohjelmassaan klassisen
musiikin mestariteoksia alkaen renessanssin
kappaleilla.

LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI

Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelma 15 e.

Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko,
tammikuussa 5.1. klo 13, seurakuntakodilla.
Tervetuloa!

Sunnuntai 27.2.2022 klo 18.00
Kaamoskonsertti II
Tällöin kuullaan Kreeta-Maria Kentalan
viulusooloja. Luvassa mm. kaustislaista
kansanmusiikkia, sekä barokin kappaleita.

KULTAISENIÄNKERHO
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai,
tammikuussa 11.1. klo 13, seurakuntakodilla.
Tervetuloa!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
MUUTA

PERHEKERHO

Diakoni Hannele Keskitalo jää vapaille
24.1.2022. Töissä vielä 21.3.-31.3.2022 ja
Hannele eläköityy 1.4.2022.

Keskiviikkoisin seurakuntakodilla klo 10.
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!

Kaikenlaisissa murheissa voi olla yhteydessä
khra Petri Siréniin p. 0401308381 tai
petri.siren@evl.fi

Tammikuussa jatketaan 12.1. Tervetuloa!

RYMÄTTYLÄ SEURA
ÄITI TERESA PIIRI

Sylvesterin ilta
Uuden vuoden 2022 vastaanotto
Aahollin pihapuistossa pe 31.12.
alkaen klo 18.
Kuumaa glögiä, elävää musiikkia
MarKat-duo ja pieni puhetervehdys
Tiina Rinne-Kylänpää. Ohjelman
jälkeen pitäjätalossa Avoimet Ovet.
Tervetuloa!
Ei ilotulitusta.

Torstaisin seurakuntakodilla klo 12.
Tammikuussa alkaa 13.1. Tervetuloa
kutomaan ja ompelemaan peittoja ja
vaihtamaan kuulumisia!
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstaisin
seurakuntakodilla, koulun jälkeen 12.30,
13.30, tai 14.30. Koottavien pienoismallien
rakentelua, yhdessä tekemistä. Kerhoa pitää
Esa Suhonen, tiedustelut p. 0401773155.

Puottula
Kotiseutuneuvos päätoimittaja Raino
Puottulan (1930 - 2011) mittavasta
arkistosta on koottu valokuvanäyttely
1970-luvun elämänmenosta Rymättylässä.
Näyttely on esillä Aahollissa helmikuulle.
Varaa maksuton esittely 044 0436776.

Tervetuloa kerhoon!
NAISTEN KESKUSTELUILLAT
Tiistaina 18.1. klo 18, seurakuntakodilla,
mukana Katja Kolehmainen.
KIRKKOKUORO
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Rymättylä-Seuran kautta voit ostaa
Rymättylän historia kirjoja alennettuun
hintaan. Koko sarja (3 kirjaa) maksaa 25
euroa. Yhteys sähköpostilla.

Runoantologia
R-S/Perinne on toimittanut kirjan
”Kotisaarten Runonuotta”. Antologia
on 144-sivuinen kotimaassa painettu
kovakantinen runo- ja lahjakirja, jossa
on tekstejä kuudeltatoista kirjoittajalta
Agricolasta (käsikirjoituslöytö) Tanssiva
Karhu palkittuun Anja Erämajaan.
Kaikkien runoilijoiden elämä sivuaa
tavalla tai toisella Rymättylää.
Kirja julkistetaan Aahollissa Topeliuksen
päivänä perjantaina 14.1.2022 klo 18.
jolloin on 100 vuotta yhden kirjan
runoilijan, Hilla Laakson, syntymästä.
Mikäli yleisötilaisuutta ei kokoontumisrajoituksista johtuen voida järjestää,
on paikalla Aahollissa klo 16 – 19
esittely- ja myyntipäivystys.
Tiedustelut ja varaukset 044 0436776
harri.raikka@netti.fi

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

”Camera obscura”
Aahollin pieni kokoelma esittelee kameroita
lasinegatiivien ja rullafilmien ajalta. Vielä
kaipaamme täydennyksiä niin laitteissa
kuin materiaaleissakin. Löytyykö ?
Tiedustelut 044 0436776

RYMÄTTYLÄN SOIHTU

Usein kysytään
Milloin se Pitäjätalo Aaholli on avoinna?
Talossa ei ole säännöllisiä aukioloaikoja.
Aahollin näyttelyt ovat kuitenkin vapaasti
nähtävillä aina kun talossa tapahtuu.
Osallistumalla paikallisten yhdistysten
toimintaan saat bonuksena kulloisenkin
näyttelyn tai mahdollisuuden tutustua
perinnehuoneeseen. Sama toteutuu,
jos varaat Aahollin perhejuhliin.
Uudenvuoden vastaanoton yhteydessä
31.12. klo 18 on tilaisuus tutustua
muun ohjelman jälkeen Aahollin ja
Puottula-kuvien näyttelyyn.
Ja vielä. Aaholliin pääsee soittamalla
044 0436776 milloin vaan Sinulle sopii.
Aahollin osoite on Kirjalan kirkkotie 2.

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

JÄSENMAKSU

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

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€

Rymättylän historia
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* pilates 60€/henkilö

Ipanariehassa on kaikki välineet käytössä;
köydet, renkaat, iso pomppupatja, airtrack,
pallot, pehmopalat jne.

* kahvakuula 60€
* lenkkikaverit 45€/henkilö

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.

* lasten liikuntakerho 50€/henkilö
* lasten sählyt 40€/henkilö
* aikuisten sähly, lentopallo, sulkapallo,
yhteislenkki10€
* perhemailis 30€/perhe ja perhesähly
30€/perhe

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!

Soihdun kevätkausi pyörähtää käyntiin
viikolla 2 ellei jonkin toiminnan kohdalla ole
erikseen muuta mainittu.
LAPSET
SÄHLYT Pallo haltuun
Eskari-kolmosluokkalaisten Pallo haltuun sähly keskiviikkoisin klo 18.00-18.50
liikuntasalissa. Pallo haltuun -kerhossa
liikutaan monipuolisesti, harjoitellaan ja
ennen kaikkea pelataan.

Pilates
kehonhallintaa, jossa vahvistetaan kehoa
erilaisin liikkein. Tunti lisää voimaa,
liikkuvuutta ja tasapainoa. Tunti myös
vahvistaa erityisesti syviä keskivartalon
lihaksia sekä parantaa ryhtiä. Pilates sopii
kaikille!
Hanna Viljanmaan Pilates -ryhmä kokoontuu
lauantaisin klo 12.00-13.00. Pilateksen
kausi on 8.1.-23.4.2022! Kevään aikana
ohjaaja pitää yhden viikon lomaa, joten
lomaviikko ilmoitetaan erikseen.

Perhesähly
torstaisin klo 18.00-18.50 liikuntasalissa.
Tervetuloa pelaamaan äidit, isät ja lapset,
jotka ovat vähintään kolmannella luokalla.
Liikkari
Liikuntaleikkikoulun (Liikkarin) tunneilla
liikutaan monipuolisesti käyttäen apuna omaa
kehoa, telineitä, välineitä ja palloa.
Monipuolisen sisällön kautta lapsi saa hyvän
pohjan monien lajitaitojen oppimiseen.
Liikuntaleikkikoulu ei ole mihinkään lajiin
sidottu, eikä siellä harjoitella mihinkään
tiettyyn lajiin.
Liikkarin toimintakausi on 11.1.-26.4.2022
(viikolla 8 ei ole liikkaria)
• 3-4-vuotiaat liikkarilaiset tiistaisin klo
17.00-17.45
• 5-6-vuotiaat liikkarilaiset tiistaisin klo
18.00-18.45
•
Ipanarieha alle kouluikäisille lapsille
Ipanarieha liikuntasalissa lauantaisin klo
14.00 - 15.30 15.1.-19.3.2022
Ipanariehaan ovat tervetulleita alle
kouluikäiset lapset vanhempiensa (tai muun
huoltajan) seurassa. Myös perheen
kouluikäiset lapset voivat tulla, mikäli tilaa on.

Naisten ja miesten kahvakuulatunti
Suuren suosion saanut kahvakuulatunti,
jossa tehdään selkeitä, tehokkaita ja
yksinkertaisia kuulapattereita.
Kahvakuulaharjoittelu sopii kaikille, ikään tai
sukupuoleen katsomatta. Kuulan aloituspaino
riippuu lähtötasosta ja taustasta. Naisilla
yleisin aloituspaino on 4–8 kiloa ja miehillä 8–
12 kiloa. Kahvakuulalla tehdään mm.
heilautuksia, nostoja, työntöjä. Kahvakuula
edistää kehonhallintaa ja liikkuvuutta sekä
lisää voimaa. Tunnilla käytetään
pääasiallisesti omaa kuulaa (seuralla
muutamia lainakuulia).
Kahvakuula järjestetään, mikäli vähintään 10
henkilöä ilmoittautuu mukaan.
Hanna Viljanmaan ohjaaja kahvakuula
torstaisin klo 19.00-19.55 liikuntasalissa,
mutta ohjaajan aikataulu ei kevään osalta
ole vielä selvinnyt, joten
kahvakuulatuntien päivämäärät
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ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa Soihdun
kotisivuja ja facebook -sivua.

aiemmasta. Lahjakorttien summa määrittyi
perheiden lapsiluvun mukaan.

Käy katsomassa Soihdun facebook -sivuilta
kahvakuulan esittelyvideo ja tule rohkeasti
mukaan erittäin hyvään ja tehokkaaseen
harjoitteluun.

-MLL Rymättylän paikallisyhdistys ryKiitokset: Huiskula Oy ,Rymiksen Mummola,
Tuulisolmu, Mauste Sallinen, Boatswain,,
Pumppaamo&imu, Plus katsastus,
Merimaskun Rantamakasiini, Forsport,
Pohjakulma, Naantalin Apteekki, Sirkka
Järvinen, Kuppari Hanna, I/T Päivölä
Oy/Merimaskunmurske, Sale, Puutarha
Jaanto, Tammistontila, Sydänapteekki,
Luontaistuote Jasmin, AquaKem Oy, Orkla,
Naantalin kylpylä, Farmersgolf, Sari PohjoisKoivisto, Röölän kylätoimikunta, Meriteatteri,
Ojalan tila, Naantalin Aurinkoinen

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.

RYMÄTTYLÄN
PIENKIINTEISTÖYHDISTYS

MML - RYMÄTTYLÄ

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.
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys
Pirkka Turkki p.050 4542 24

Valtaisat kiitokset kaikille
arpajaisvoittotalkoisiimme osallistuneille,
olette tärkeitä!
Koronarajoituksista johtuen jouduimme
valitettavasti tinkimään
myyntitavoitteestamme ja muuttamaan
hieman arpajaisten luonnetta siirtämällä
arpajaiset Hirvipeijaisten sijaan Röölän
joulutorille.

JAAKONMARKKINAT 16.7.2022
Teemana: LÄHIRUOKA
Kaikki lähialueen maataloustuottajat ovat
tervetulleita Jaakonmarkkinat-infotilaisuuteen
lauantaina 15.1.2022 Ravintola Rymättylän
Mummolaan klo 12-14 kuulemaan ensi kesän
suunnitelmista sekä myös kertomaan omista
toiveista markkinoiden täydellisesti
onnistumiseksi!

Isot kiitokset myös arpoja ostaneille! Jäljelle
jääneet palkinnot arvoimme pois kaikkien
osallistujien kesken.
Saadulla summalla, 702 euroa hankimme
ennakkoon ilmoittautuneille perheille (5kpl)
lahjakortit Myllyyn. Iloksemme huomasimme
ilmoittautuneita olleen reilusti vähemmän kuin
viimevuonna, josta toivottavasti voimme
päätellä perheiden tilanteiden parantuneen

Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumiset
11.1. mennessä sähköpostilla:
info.jaakonmarkkinat@gmail.com
terveisin Järjestelytoimikunta
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hyväntekeväisyyteen SPR:n kautta.
Tervetuloa vanhat ja uudet!

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

Torstai 27.1. klo 12:30 Merimaskun
seurakunnan päiväpiiri.
kahvitarjoilu klo 12.30, ohjelma klo 13.00.
Ohjelma ja mahdolliset vierailijat tarkentuvat
lähempänä ajankohtaa. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita!

sähköposti kirjasto.rymattyla@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto

Yhteystietoja: kirkkoherra Markku Ahlstrand
p. 040 130 8391, kirkolliset toimitukset Rauno
Vesti p. 040 130 8396, diakoni
Katja Zidbeck p. 040 130 8392.

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

Virasto palvelee toistaiseksi ma klo 15-17 ja
ke 9-12 p. 02 436 9654 ja muina aikoina
sähköpostilla merimaskun.seurakunta@evl.fi.
(muutokset todennäköisiä)

ke 5.1. klo 10-15
to 6.1. suljettu (loppiainen)

Virkatodistus ym. tilaukset 2022 alkaen:
Turun alueellinen keskusrekisteri, Avoinna:
arkisin ma-pe klo 9-14, Puhelinpalveluaika
(sukuselvitys- ja virkatodistusasiat): klo 9-15,
Puhelin: 040 341 7111 vaihde, Sähköposti:
turku.keskusrekisteri@evl.fi
Postiosoite: Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä, Turun alueellinen
keskusrekisteri, PL 922 20101 Turku
Käyntiosoite: Palvelupiste, Eerikinkatu 3,
Turku (katutaso)

Merimasku
Merimaskun seurakunta
Jumalanpalvelukset Merimaskun kirkossa
Lauantai 1.1. klo 18 Uudenvuodenpäivän
iltakirkko
Sunnuntai 2.1. klo 10 Messu
Torstai 6.1. klo 18 Loppiaisen iltakirkko
Sunnuntai 9.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 16.1. klo 10 Messu
Sunnuntai 23.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Sunnuntai 30.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Kirkolliset toimitukset, kuten kasteet,
vihkiminen ja hautaan siunaaminen,
varataan edelleen Merimaskun seurakunnan
kirkkoherranvirastosta.

Seurakuntakodilla

MERIMASKUN AHTO

Perhekahvila maanantaisin klo 13.30.
Aloituspäivä 17.1.

Kevät 2022

Perhekerho tiistaisin klo 10. Aloituspäivä
18.1.

Lapset ja nuoret
Merimaskun koulu

Keskiviikko 19.1. klo 17:00 - 18:30. Avoin
raamattupiiri
Tervetuloa vahvistumaan Sanan parissa ja
vaihtamaan ajatuksia.

Vauhtiviikarit (2015-2017 -synt.)
Ma 18.00-19.00

Torstai 20.1.klo 13:00 - 15:00. Käsityöpiiri
seurakuntatalolla kahvin ja juttuseuran
lomassa. Käsityöpiirissä neulotaan
tilkkupeittoja lahjoitettavaksi

Tenavapalloilu (2015-2016. synt.)
Ke 17.00-18.00

Junnuboxing (2007-2011 -synt.)
Ma 19.00-20.00
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Skidipalloilu (2011-2014 synt.)
Ke 18.00-19.00

Merimasku-Seuran jäsenmaksu vuodelle
2022 on 15 €. Maksamalla jäsenmaksun
varmistat jäsenyytesi voimassaolon ja olet
mukana tukemassa Merimasku-Seura ry:n
kotiseututyötä.

Pesisliikkari (3-6v.)
Ti 17.00-17.45
Pesäpallo, D-pojat. Yhteisjoukkue Paimion
pesiksen ja Ruskon pallon kanssa.

Jäsenmaksun voit maksaa OP Turun Seudun
tilille FI62 5265 0440 0039 28. Käytä
viitenumeroa 221009.

Ti 18-19.30 Merimaskun koulu
To 19-20.30 Rusko

Mikäli olet uusi jäsen, ilmoita yhteystietosi
sähköpostilla merimaskuseura@merimasku.fi
tai soittamalla rahastonhoitajalle puh.0400
822988. Näin voimme lähettää uutisemme
sinulle suoraan.

La 17-18.30 Suopellon koulu, Naantali
Su 17.30-19.00 Paimio
Aikuiset
Pilates Ma 19.00-20.00 Merimaskun
maamiesseurantalo

Myöskin Merimaskun Teatteri on
käynnistämässä koronarajoitusten
keskeyttämän toimintansa uudelleen.

Treenimix Ke 19.00-20.30 Merimaskun koulu

Mikäli olet kiinnostunut teatterin tekemisestä
(kaikenlaisia tekijöitä kahvinkeittäjistä
äänimiehiin ja lavastajiin tarvitaan), niin ota
yhteyttä maikku.tuomi@gmail.com.

Jooga To 19.00-20.15 Merimaskun
maamiesseurantalo
Harrastesähly Ti 19.30-21.00 Merimaskun
koulu

Lisää tietoa Merimasku-Seurasta löydät
kotisivuiltamme www.merimasku.fi

Harrastekoripallo To 19.30-20.30
Merimaskun koulu
Harrastelentopallo Su 18.00-20.00
Merimaskun koulu

MLL - MERIMASKU

Lisätiedot nettisivuiltamme
http://merimaskunahto.sporttisaitti.com/.

Mysteeri maatilalla -lastenmusiikkinäytelmä
Naantalin Birgittasalissa 16.1.2022 klo 15:00.
Varmista paikkasi ja varaa lippu etukäteen
osoitteessa
www.ideaticket.fi/servlet/ideaticket/it/?p=85!

MERIMASKU-SEURA RY
Merimasku-Seura ry toivottaa kaikille oikein
hyvää vuotta 2022. Alkanut vuosi on
seuramme juhlavuosi. Seura täyttää 30
vuotta ja vuoden varrelle on suunniteltu
juhlavuoteen sopivaa ohjelmaa. Seuratkaa
ilmoitteluamme kotisivuillamme,
Facebookissa ja tietenkin täällä
Saaristotiedotteessa.
Varmaankin moni kaipasi Myötätuulta
Merimaskussa lehteä joulun aikaan.
Siirsimme ilmestymistä tälle vuodelle ja
Merimasku-Seuran juhlavuoden lehti
ilmestyykin alkuvuodesta 2022. Jakelu, kuten
ennenkin, jokaiseen merimaskulaiseen
talouteen ja muualla asuville jäsenille lehti
postitetaan.

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

PERHETAPAHTUMA
TAATTISTENJÄRVELLÄ

Palvelupiste – kirjasto KUMMELI

Perinteinen perhetapahtuma järjestetään
sunnuntaina 27.2. klo 12.00-15.00 jos sää- ja
koronatilanne sen sallivat. Ohjelma
julkaistaan helmikuun tiedotteessa.

Sauniementie 3, 21195 Velkua
puh: 040 9000863
Aukioloajat:

Järjestäjät: Merimaskun Omakotiyhdistys,
Ahto, Taattistenjärven suojeluyhdistys,
Luonnonsuojeluyhdistys

maanantai-perjantai 9.00-15.00

Lisätietoja: Seppo Ansamaa 0400 522974,
Marika Lineri 040 7090153

Satu Rokka Velkuan palvelupisteestä
pääsee ansaitulle vapaalle; ensin lomalle ja
siitä suoraan eläkettä nauttimaan.
3.1.2022 alkaen Anna Kortelainen on teidän
velkualaisten palveluksessa.

Merimaskun kirjasto ja palvelupiste
Merimaskun lähikirjasto ja palvelupiste
Iskolantie 9, 21160 Merimasku
Puh. 02 4345 545

Kiitos Satulle hyvästä ja lämpimästä
asiakaspalvelusta ja yhteistyöstä. Iloa ja
terveyttä vapaarouvan elämään!

sähköposti kirjasto.merimasku@naantali.fi
www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kirjasto
Aukioloajat
maanantai, torstai klo 13-19
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 9-15
arkipyhäaatot klo 10-15
ke 5.1. klo 10-15
to 6.1. suljettu (loppiainen)
Lukupiiri
Merimaskun kirjaston lukupiiri kokoontuu
tiistaina 25.1.2022 klo 19-20.
Keskustelemme Niklas Ahnbergin kirjasta
”Isät jäävät merelle”.
Lukupiiriin ei tarvitse ilmoittautua ja
osallistuminen ei maksa mitään. Lukupiirin
vetäjänä toimii tietokirjailija Anne Pentti.
Tervetuloa!
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Naantalin kaupunki tiedottaa

Ennakkoäänestyspaikat Naantalissa

Aluevaalit 2022

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100
Naantali
12. – 14.1.2022
klo 9.00 – 18.00
15. – 16.1.2022
klo 10.00 – 16.00
17. – 18.1.2022
klo 9.00 – 18.00

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 12. – 18.1.2022 (keskiviikosta
tiistaihin) ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5,
21100 Naantali
12. – 14.1.2022
klo 10.00 – 19.00
15.1.2022
klo 10.00 – 16.00
17. – 18.1.2022
klo 10.00 – 19.00

.
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi
äänestäessäsi.
Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys
Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa:

Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160
Merimasku
12.1.2022
klo 9.00 - 15.00
13.1.2022
klo 13.00 - 19.00
14.1.2022
klo 9.00 - 15.00
17.1.2022
klo 13.00 - 19.00
18.1.2022
klo 9.00 – 15.00

Äänestysalue
Äänestyspaikka ja osoite
1. Keskusta-Luonnonmaa
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu
2, 21100 Naantali
2. Ruona-Viluluoto
Ruonan päiväkoti,
Kurkelankatu 2, 21100 Naantali
3. Karvetti-Tammisto
Karvetin koulu,
Teräskatu 2 A, 21110 Naantali
4. Naantali pohjoinen
Suopellon koulu,
Rimpikuja 4, 21110 Naantali
5. Merimasku
Merimaskun
koulu, Iskolantie 9, 21160 Merimasku
6. Rymättylä
Rymättylän kirjasto, Metsätie
1, 21140 Rymättylä
7. Velkua
Sinervon talo,
Sauniementie 5, 21195 Velkua

Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140
Rymättylä
12.1.2022
klo 9.00 - 15.00
13.1.2022
klo 13.00 - 19.00
14.1.2022
klo 9.00 - 15.00
17.1.2022
klo 13.00 - 19.00
18.1.2022
klo 9.00 – 15.00
Velkuan palvelupiste, Kummeli,
Sauniementie 3, 21195 Velkua
12. – 14.1.2022
klo 9.00 - 15.00
17.-18.1.2022
klo 9.00 - 15.00

Kotiäänestys

Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja
jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan
ennakkoäänestysaikana äänestäjälle
erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Ennakkoäänestys
Aluevaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso
on kotimaassa 12. – 18.1.2022. Naantalissa
ennakkoäänestyspaikkoina toimivat
kaupungintalo, K-Supermarket Ukko-Pekka,
Merimaskun ja Rymättylän kirjastot sekä
Velkuan palvelupiste.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta
kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai
puhelimella viimeistään tiistaina 11.1.2022
ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin
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keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri
Hanna Fagerlundille, puh. 044 417 1237.
Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä
myös hänen valitsemansa henkilö.
Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa
kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin
kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi.

Naantalin kaupungin yhteystiedot
Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali
Puhelinvaihde 02 4345 111
Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:
kirjaamo@naantali.fi
etunimi.sukunimi@naantali

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä

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

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan
kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoitaja voi myös äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä
on, että omaishoitajan kotikunta
äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin
kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin
kanssa omaishoitosopimuksen.
Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava
keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen
ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen
mukaan.

Ilmoita jakeluhäiriöistä Postin
asiakaspalveluun p. 0200 710 000
(pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@posti.fi (nimi,
yhteystiedot, päivämäärä)
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

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Ilmestymisaikataulu:
•
•

Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnan
osoite on PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite
Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali), puhelin
02 434 5111. Lautakunnan sihteerinä toimii
kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh.
044 733 4552.

•
•

1/2022: Aineistopäivä 7.1., jakelu 3.2.
2/2022: Aineistopäivä 1.4., jakelu
28.4.
3/2022: Aineistopäivä 5.8., jakelu 1.9.
4/2022: Aineistopäivä 28.10., jakelu
24.11.

Naantalissa 25.11.2021
Keskusvaalilautakunta

Helmikuun tiedotteen aineisto tulee
toimittaa viimeistään 15.1.2022 mielellään
sähköpostin liitteenä
Word-tiedostona osoitteeseen
saaristotiedotteet@naantali.fi,
puh. 040 4823507

Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin.
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