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KESÄKUU 2019 
 

 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
KEPEIN ASKELIN KESÄÄN 
Tule viettämään liikunnallista maanantai-
iltapäivää Kirkkopuistoon! Kepein askelin 
kesään –tapahtuma maanantaina 
3.6.2019 klo 13.30. Ohjelmassa on yhteis-
tä liikuntaa Heidi Suomisen johdolla, lii-
kunnallisia pisteitä ja mehu- ja pullatarjoi-
lu. 
Tule mukaan ja ota mukaasi myös kaveri. 
 
UUTTA! LEIKKIPUISTOJUMPPA KIRK-
KOPUISTOSSA  
Leikkipuistojumppaa keskiviikkoisin 12.6.-
3.7.19 klo 10:00-10:45 Kirkkopuisto (Maa-
riankatu 3). Jumppa on maksuton eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tule 
jumppaamaan ja tapaamaan muita pien-
ten lasten vanhempia!  
 
KÄVELYTESTI 
Ikäihmisten kävelytesti järjestetään Kupa-
rivuoren urheilukentällä maanantaina 
11.6. klo 10.00-11.30 välisenä aikana. 
Tervetuloa mukaan! 
 
IKÄIHMISTEN OLYMPIALAISET 
Ikäihmisten olympialaiset Kuparivuoren 
urheilukentällä maanantaina 26.8.2019 
klo 13.00. Luvassa liikunnan riemua ja 
itsensä haastamista, tule mukaan ja tuo 
myös kaveri. Olympialaisten avauspuheen 
pitää perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen. 

 

 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN 
Koko Naantali on tänä vuonna mukana 
Haastepyöräily-kampanjassa vapusta ju-
hannukseen (1.5.–23.6.2019). Haastepyö-
räily kannustaa lounaissuomalaisia koulu- 
ja työmatkapyöräilyyn sekä harraste- ja 
vapaa-ajanpyöräilyyn. Naantalin saaristo-
osat ovat jo pitkään liikkuneet haastepyö-
räilyn merkeissä, ja tänä kesänä toiminta 
laajentuu koko Naantalin alueelle. 
 
Pyöräilemällä voit kerätä kilometrejä 
Naantalin kunnan yhteispottiin! 
 
Säännöt haastepyöräilyyn osallistumiseen: 
• kirjaus edellyttää 10 km yhtä-
jaksoista pyöräilyä 
• työmatkapyöräilyssä kriteeriä 

on ”höllennetty” siten, että 
jos yhteen suuntaan matkaa 
on 5 km ja takaisintulo 5 km, 
voi kokonaismäärän 10 km 
merkitä yhdeksi suorituksek-
si 

• samalla reissulla voi merkitä 
useammankin kirjauksen ku-
takin 10 kilometriä kohden 

• pyöräilykilometrit voi ilmoit-
taa joko saariston kohteissa 
oleviin vihkoihin tai Lounais-
Suomen liikunta ja urheilu 
ry:n nettisivuilla 
(www.liiku.fi/haastepyoraily) 
tai mobiilisovelluksen 
https://m.tarzani.com/haaste
pyoraily kautta. 
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Kaikkien pyöräilykirjauksia tehneiden kes-
ken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja. 
Palkinnot toimitetaan kampanjan päätyttyä 
siihen Naantalin palvelupisteeseen, jonka 
alueella kirjaus on tehty. 
 
Saariston kirjauslaatikot sijaitsevat: 
Velkua Livonsaaren kauppa ja Kummeli 
Merimasku Osuuspankin luona oleva vaja 
ja palvelupiste 
Rymättylä Tanilantie, Nurvalantie 6 (lato), 
Poikko (Rymättyläntie ja Ruokonraumantie 
risteys), Kurala (Ylttistentien ja Kuralan 
rantatien risteys), vanha vesilaitos (Taipa-
leentie 11), Kärysniementien ja Kanka-
reentien risteys (lato), Heinäinen (Pelto-
lantien ja Heinäistentien risteys), Salonky-
lä (Kinttalanrauman sillanluona), Salonky-
län ja Tammihaantien risteys, Airismaa 
(Maanpäätie ja Luotojentien risteys), Aasla 
(Luotojentie 859) ja Kuivainen. 
 
Iloisia pyöräilykilometrejä Naantalin liikun-
tapalvelut - liikkuvanaantali.fi 
 
SUURI KUNTOTESTAUSILTA RYMÄT-
TYLÄSSÄ 
Kuntotestausilta Rymättylän koulun liikun-
tasalissa torstaina 6.6.2019 klo 16.00-
17.30.  Ohjelmassa on mm. kehonkoos-
tumusmittaus, puristusvoimatesti, tasapai-
notesti, liikuntaneuvontaa ja ohjeistusta. 
Kuntotestausilta on tarkoitettu aikuisille, 
tervetuloa mukaan! 
 
LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAA 
KESÄLLÄ 
Avoimet palloiluvuorot Maijamäen liikun-
tahallissa: sählyä, jalkkista ja korista kah-
della ensimmäisellä lomaviikolla 3.–13.6. 
maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00. 
Omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei 
ohjausta. Vapaa pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Temppupäivät to 4.6. klo 12.00–14.00 ja 
to 13.6. kello 12.00–14.00 Majamäen lii-
kuntahallin tatamisalissa. Temppuilua, 
pelejä, leikkejä sekä jättitrampoliini. Vapaa 
pääsy. Liikuntapalvelut 

 
 
 
Tanssikurssi koululaisille 5.–7.6. kello 
10.00–13.00 Maijamäen liikuntahallin ta-
tamisalissa sekä sään salliessa myös ul-
kona. Tiedossa iloista tanssia, mm. hiphop 
ja breakdance. Tanssileiri sopii vasta-
alkajille ja jo tanssia harrastaneillekin. Hin-
ta 20 €. Max 25 osallistujaa. Ilmoittautumi-
nen. Liikuntapalvelut 
 

 
 
Suppailua ja pelejä Rymättylän uimaran-
nalla to 6.6. klo 12.00–15.00. Tule viettä-
mään mukavaa kesäpäivää. Säävaraus. 
Vapaa pääsy. Liikuntapalvelut 
 
Tenniskurssi aloittelijoille ma-ke 10.6.–
12.6. Kirkkopuiston tenniskentillä. Ryhmä 
1 kello 10.00–12.00 ja ryhmä 2 kello 
12.00–14.00. Leikkien ja pelien avulla 
tenniksen alkeita. Toiminta on suunnattu 
alakouluikäisille. Kurssilta saa lainata mai-
laa, jos omaa ei ole. Hinta 15 €. Max 12 
osallistujaa/ryhmä. Ilmoittautuminen. Lii-
kuntapalvelut 
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Sporttiaamut ti–to 11.6.–13.6. klo 10.00–
12.00, ohjattua maksutonta liikunnallista 
toimintaa koululaisille. Kokoontuminen 
Maijamäen liikuntahallilla. Sään salliessa 
toiminta järjestetään Teljentien kentällä ja 
Kalevanniemen rannalla. Ilmoittautumiset 
liikkuvanaantali.fi-sivuilla. Liikuntapalvelut 
 
Tsekkaa myös rantapäivät Nunnalahdes-
sa, joita järjestetään sään salliessa kesä-
kuussa maanantaisin ja keskiviikkoisin.  
 
Lisätiedot: Petri Helmi puh. 044 733 4611, 
petri.helmi@naantali.fi 
 
NUORTEN SAARISTOSEIKKAILU INGA-
LILL KALJAASILLA 
Naantali-Gullkrona-Utö-Korpoström-
Naantali  
Saaristoseikkailu on 29.7.–1.8.2018, ja se 
on tarkoitettu yli 10-vuotiaille.  
Saaristoseikkailun aikana tutustutaan Tu-
run saaristoon ja yövytään kolmessa eri 
satamassa. Ruokailut ja yöpymiset ovat 
laivassa. Purjehduksella jokainen saa 
osallistua navigointi-, kansi-, keittiötehtä-
viin. Aikaa jää runsaasti myös maisemien 
ihailuun.  
Hinta on 190 € 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.6.2019. 
Saaristoseikkailu järjestetään yhteistyössä 
Naantalin, Raision ja Kaarinan nuorisopal-
veluiden kanssa.  
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
 

 
 
FRISBEEGOLF-OPETUSTA JA TUR-
NAUS 
Suopellon frisbeegolfradalla 

Opetuspäivät: ma 5.8. klo 13.00–15.00 ja 
ti 6.8. klo 16.00–18.00 
Turnaus: to 8.8. klo 13.00–17.00 välisenä 
aikana. 
Opettajina toimivat koulutetut frisbeegol-
fohjaajat. 
Sekä opetus, että turnaus ovat maksutto-
mia eikä tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 
Välineitä on mahdollisuus lainata. 
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton. 
Lisätiedot: Jari Kaulio puh. 044 733 4635 
 
Koululaisten kesäleirit Salorannassa  
• 1. leiri 10.–13.6. 2008–2009 syntyneille* 
• 2. leiri 3.–6.6. 2006–2007 syntyneille* 
• 3. leiri 17.–19.6. 2010–2011 syntyneille 
* leirien ikäluokkien järjestys on muuttunut 
 
TunneSeikkailu -päivätoiminta 
ti-ke 4.-5.6. klo 9-15 eskari-2.luokkalaisille 
Pro Sinervon talo, Velkua 
ma 10.6. klo 9-15 1.-3.luokkalaisille Per-
hehuvila Kuin koti, Luonnonmaa 
Liikuntapainoitteinen päivätoiminta 
on tarkoitettu lapselle, jolla on korostu-
neen yksilöllisen tuen tarvetta esimerkiksi 
elämäntilanteen, herkkyyden tai jonkinlai-
sen toimintarajoitteen takia. Ilmoittautumi-
nen aukeaa 28.3.2019. Toteutetaan pien-
ryhmässä ja moniammattilisena yhteistyö-
nä. Lisätietoja Soveltavan liikunnan ohjaa-
jalta heidisusanna.suominen@naantali.fi 
 
Retki Fazerin makeistehtaalle ja Heure-
kaan 11.6. / lisätiedot: nuorisopalvelut 
 
Retki Linnanmäelle 18.6. /lisätiedot: nuo-
risopalvelut 
 
Teatterileiri Rymättylässä alakouluikäisil-
le 18.-20.6. klo 10-15  
 
Nuorten Saaristoseikkailu Inga-Lill kal-
jaasilla 29.7.–1.8. yli 10-vuotiaille 
Katso lisätietoja verkossa liikkuvanaanta-
li.fi ja www.naantali.fi/nuoret viikosta 10 
alkaen. Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 
28.3. klo 18. 
 
Harrasteseikkailuleiri kouluikäisille 12.–
13.8.2019 
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Naantalin kylpylän alennukset naantali-
laisille 
Naantalin kylpylä tarjoaa vuonna 2019 
seuraavat alennukset naantalilaisille: 
Sauna- ja allasosaston käyttö – 40 % hin-
noista. Alennus on voimassa kaikkina päi-
vinä pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinä-
kuu sekä viikot 8 ja 52.  
Eläkeläiset 10,00 €. Alennettu hinta on 
voimassa ma–pe klo 8–15 pois lukien aa-
tot ja juhlapyhät sekä heinäkuu. 
Tarjoushinnat ovat voimassa 2019 oikeu-
den lunastaneille. Alennusoikeuden voi 
noutaa kaupungin palvelupisteistä, jossa 
tarkistetaan samalla hakijan kotipaikkatie-
to. Oikeus on henkilökohtainen. 
Palvelupisteet: Kaupungintalon asiointipis-
te (Käsityöläiskatu 2), Merimaskun palve-
lupiste/kirjasto (Iskolantie 9), Rymättylän 
palvelupiste/kirjasto (Metsätie 1) ja Velku-
an palvelupiste/Kummeli (Sauniementie 
3). 
 
TIEDOTE: SENIORIKORTTI +65 SYKSY  
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset 
ovat oikeutettuja lunastamaan seniorikor-
tin. Seniorikortti +65 oikeuttaa monenlai-
siin liikunta- ja kulttuuritoimintoihin. Syys-
kauden etuudet julkaistaan liikkuvanaanta-
li.fi-verkkosivuilla toukokuun lopulla. Hen-
kilökohtaisen kortin voi lunastaa kaupun-
gintalon asiointipisteestä tai saariston pal-
velupisteistä 3.6. alkaen. Syyskauden 
etuudet tulevat voimaan elokuussa 2019. 
Naantalin kaupungin liikunta- ja kulttuuri-
palvelut 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla ti 18.6. ja ke 
19.6. Soita ja varaa aikasi Paula 050 3000 
903. 
 
Rymättylän terveysaseman toiminta kesäl-
lä 2019 
Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle, puh. 02 
436 2760 kiireettömissä asioissa arkipäivi-
sin klo 11.00 - 15.00, arkipäivisin päivys-
tysaikoja tarvitsevat potilaat klo 8.00 - 
11.00. 
Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot 
supistetusti ajalla 1.-28.7.2019, Naantalin 
terveyskeskus avoinna normaalisti 

1.-28.7.2019 terveydenhoitajan vas-
taanotot tiistaisin ja torstaisin Rymätty-
län terveysasemalla 

 tiistaisin klo 10–11, puhelinaika 

klo 12–13 p. 02 436 2790 

 torstaisin klo 9-11, puhelinaika klo 

12–13 p. 02 436 2790 

 muut ajat ajanvarauksella 

 terveydenhoitajan tavoittaa puhe-

limitse muina aikoina Naantalin 

terveyskeskuksessa arkisin klo 

11–12 p. 02 436 2665 

Naantalin laboratorio palvelee normaalisti 
ajanvarauksella, p. 02 436 2630 arkisin 
klo 12.00 - 14.30 tai sähköisten terveys-
palveluiden kautta (www.naantali.fi). 
Rymättylässä laboratorionäytteitä ei oteta 
1.-28.7. eikä 28.8. 
 
Äitiys- sekä lastenneuvolat toimivat ajan-
varauksella. 
                                                                                           

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYHDIS-
TYS 

 
 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. Talkkari te-
kee tarpeesi mukaan pihatyöt, lumityöt, 
puunhakkuut ym. kiinteistöön ja kodinhoi-
toon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen pii-
riin. Voit myös kokeilla palvelua ennen 
jäsenyyttä!  
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti 
ja matkakulut 0.42€/km. Talkkarin työaika 
ma - pe klo 9.00 -15.00  
Työtilaukset: Omakotitalkkari Rainer 
Ruohola puh. 045 8715126.  
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdis-
tys Pirkka Turkki 050 4542245 
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RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Iltapurjehduksia lippukunnan veneillä jär-
jestetään koko kesäkuun ajan joka tiistai-
ilta: 4.6, 11.6, 18.6. ja 25.6. Iltapurjehduk-
set alkavat Ajolan rannasta klo 18 kestä-
vät klo 21 asti, ellei etukäteen toisin infota. 
Jokaiselle purjehdukselle on ilmottaudut-
tava erikseen kuksassa. Purjehduksille 
saavat osallistua kaikenikäiset purjehduk-
sesta kiinnostuneet Märssyvahdit. Mukaan 
tarvitset omat pelastusliivit (mikäli löytyy) 
sekä säänmukaiset vaatteet. 
 
-6-9.6. sudenpentujen Tammileiri Sauvon 
Ahtelassa 
-8.6. Silli ja uussi perunoi Röölässä, 
ScoutOut21 -ryhmä myymässä tuotteitaan 
-15.6. Merimaskun Suvilystit, ScoutOut21 
-ryhmä myymässä tuotteitaan 
-15.-16.6. Jukolan viesti, Kangasala. Ven-
lojen viestissä mukana kaksi joukkuetta, 
Märssymuijat 1 ja 2. 
-16.6. ScoutOut21 -ryhmän harjoitusvael-
lus Kuhankuonolla. Ilmottautuminen kuk-
sassa. 
-20.7. Jaakonmarkkinat, Märssyvahdit 
letunpaistossa ja myös ScoutOut21 -
ryhmä mukana 
-25-28.7. lippukunnan kesäleiri Samsaa-
ressa, toteutetaan perheleirinä. Leirin nimi 
on Viikingit tulevat, Vikingar kommer. 
Kaikki partiolaiset ja heidän sisaruksensa 
sekä vanhempansa ovat tervetulleita 
Samsaareen leireilemään joko koko leirin 
ajaksi tai vain osaksi aikaa. Ilmoittautumi-
nen Kuksassa 18.7. Mennessä. Lisätietoa 
sähköpostitse jäsenistölle sekä Faceboo-
kissa. 
-23-25.8 Koulutuspurjehdus Ajolassa 
 
Koloillat jatkuvat syksyllä viikolla 33. 
Märssyvahdit somessa: 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 

 
 
KEVÄÄN TOIMINNAT 
 
Rymättylän Soihtu järjestää matalan kyn-
nyksen toimintaa niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Jos haluat mukaan toimintaan, il-
moittaudu nettisivujen kautta. Nettisivuilta 
löydät myös ryhmien osallistumismaksut. 
Osallistumismaksun lisäksi tulee Soihdun 
jäsenmaksu, joka on aikuisilta 10€/vuosi ja 
lapsilta (alle 15-vuotiaat) 5€. Jäsenmaksu 
laskutetaan vain kerran vuodessa.  
Jäsenmaksuilla ja osallistumismaksuilla 
järjestetään toimintaa soihtulaisille. 
 
Jalkapallo 
Jalkapalloa pelataan jälleen kesällä urhei-
lukentällä.  Jalkapallo on tarkoitettu vuosi-
na 2015-2006 syntyneille tytöille ja pojille. 
Ryhmiä tulee kaksi: 
klo 17.15-18.00 
klo 18.00-19.00 
Ohjauksesta vastaa Anniina Hämäläinen 
ja kumppanit. Ilmoittautuminen nettisivujen 
kautta. 
Kokoontumispäivä on keskiviikko: 1. kausi 
22.5.-19.6. ja 2. kausi 31.7.-28.8. 
Osallistumismaksu 25€/lapsi ja Soihdun 
jäsenmaksu. 
 
Pyöräretki 
Soihtulaisten pyöräretki torstaina 13.6. 
Lähtö koulun parkkipaikalta klo 18.00.  
Lisätiedot kesäkuun tiedotteessa. 
 
Perhetapahtuma Poikon rannassa 
Perhetapahtuma Poikon rannassa lauan-
taina 7.9.2019 klo 14.00-16.00.  Ohjel-
massa on erilaisia toimintapisteitä, ohjel-
maa pienille ja isoille, kanttiini ym. 
Laita nyt jo kalenteriin muistiin ja tulee 
viettämään mukavaa lauantai-iltapäivä! 
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Jaakonmarkkinahölkkä 
Jaakonmarkkinahölkkä hölkätään tai kä-
vellään poikkeuksellisesti jo perjantai-
iltana.  Lähtö on koulun pihalta klo 21.00 
ja matkan pituus on noin 11.5 km. Tänä 
vuonna kutsutaan erityisesti mukaan käve-
lijät. 
Kaikki osallistujat saavat osallistujamitalin. 
Osallistumismaksu 12€. 
Alle 13-vuotiaille oma lyhyempi reitti! 
Lenkin jälkeen pääset suihkuun koulun 
tiloihin. Tule mukaan nauttimaan kesäises-
tä yöstä liikunnan merkeissä. 
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta. 
 
Syksyn toiminnat 
Syksyn toimintoja suunnitellaan jo vahvas-
ti, jos sinulla on toiveita liikunnallisista ta-
pahtumista, ryhmistä tai kerhoista, laita 
viestiä Soihdun nettisivu 
 

 
 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
Sunnuntai 2.6. klo 10 Messu, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki.  
Sunnuntai 9.6. klo 10 Messu, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 16.6. klo 10 Messu, khra Petri 
Sirén ja kanttori Esa Vähämäki. Kirkko-
kahvit kirkkopihalla. 
Lauantai 22.6. klo 10 Juhannuspäivän 
sanajumalanpalvelus, pastori Irja Aro-
Heinilä ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 23.6. klo 10 Messu, pastori Irja 
Aro-Heinilä ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 30.6. klo 10 Messu, Sanaju-
malanpalvelus rovasti Eija Kalliala ja kant-
tori Aada Wirberg. 
 
MUUTA:  
Koulun kevätkirkko lauantaina 1.6. klo 
9.00 Sirén, Vähämäki. 
KESÄKERHO 2019 
Kesäkerhot Rymättylän seurakuntakodilla; 
Ensimmäinen 3.6. – 7.6. ja toinen 10.6. – 
14.6.2019. 
Päivittäin klo 9.00 - 15.00 
vuonna 2010 - 2012 syntyneille tytöille ja 
pojille. 

Hinta 50 e/lapsi (sisältää lounaan, välipa-
lan, ohjauksen, askartelut, sekä tapatur-
mavakuutuksen). 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 24.5.2019 
mennessä Susanne Nummelin p. 
0401308385 tai susanne.nummelin@evl.f 
Kävelykirkko Pakinaisiin lauantaina 
15.6. lähtö Haapalan rannasta Haapalan 
saaristotie 360 yhteysaluksella klo 15.00. 
Paluu n. klo 19.00. 
 
RYMÄTTYLÄN KIRKKO avoinna kesällä 
2019 seuraavasti: Keskiviikosta sun-
nuntaihin klo 12.00 – 16.00. / 26.6 – 
11.8. välisenä aikana. 
 
Kirkkoherranvirasto auki ajalla 27.5. – 
14.6.2019 keskiviikkoisin 12-15. ja vi-
rasto suljettuna ajalla 17.6. – 28.6.2019.  
 
Kirkkoherra Petri Sirén lomalla 17.6. – 
16.7.2019 ja 5.8. – 14.8.2019. Yhteystie-
dot loma-aikana seuraavasti; 
Kirkkoherran sijaiset ajalla 19.6. – 7.7. 
Markku Ahlstrand p. 0401308391 
ja ajalla 8.7. – 14.7. Marja Saantola p. 
0401308311. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Kesänäyttely ”Vainio” 
Pitäjätalo Aahollissa, Kirjalan 
kirkkotie 2, on kesänäyttelynä 
Jyrki Vainion päivän piirroksia 
Turun Sanomista ja Ilta-Sanomista 
sekä näytteitä sarjakuvista. 
Näyttely on auki juhannuksen  
jälkeen maanantaista 24.6. aina  
elokuulle koulujen alkuun. 
Näyttelyyn voi tutustua talon 
tapahtumien yhteydessä, mutta 
myös sopimalla esittelystä 
p. 044 0436776. 
Liputus kesäkuussa 
* Puolustusvoimain lippujuhlan päivä  
on tiistaina 4.6.  Sitä on vietetty 
vuodesta 1942 sotamarsalkka 
Mannerheimin syntymäpäivänä. 
Hän täytti tuolloin 75v. 
* Suomen lipun päivä lauantai 22.6. 
liittyy juhannukseen. Lippupäivän 
järjestelyistä suoritettiin v 1926 
kysely ja kirjailija Maila Talvion 
ehdotus juhannuspäivästä voitti. 

mailto:susanne.nummelin@evl.f
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Lippu nostetaan salkoon jo aattona 
klo 18 ja se saa olla salossa yli yön 
ja lasketaan vasta juhannusiltana 
klo 21. 
* Heinäkuussa liputetaan Eino Leinon 
sekä runon ja suven päivänä la 6.7.  
Silloin lauletaan Aahollin pihalla taas 
yhteisesti klo 13. Tervetuloa! 
 

Kotiseutumuseo 
Kesänäyttely ”Käsityöopettajan perintö” 
avajaiset 28.5.2019 klo 18.00 
Museo on avoinna kesäsunnuntaisin 
11.30-14.30 (ei 23.6.) Vapaa pääsy. 
Museokaupasta voi nyt ostaa 
kotiseutuviirejä ja Rymättylän historiaa. 
Käteismaksu. 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran 
tilille Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 
0840 0102 27, voit maksutositteen 
esittämällä noutaa viirin palvelupisteestä. 
Viirejä löytyy kahta kokoa 4,5 m ja 3,5 m. 
 
Tule mukaan Rymättylä-seuran 
toimintaan! 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 
Röölä, Rööläntie, satama, Rinki-

ekopiste ti 4.6. klo 16.30-18.00 
 
ILMAISTA SILLIÄ JA UUSIA PERUNOI-
TA TARJOLLA 
RÖÖLÄN KYLÄN PERINTEINEN TA-
PAHTUMA 8.6. klo 10-16.00  
Silli ja uussi peruni Röölässä! 
 
Jaetaan ILMAINEN silli ja peruna-annos 
niin kauan kuin riittää! 
Perunat (500kg) lahjoittaa Osuuskunta 
Rymättylän Varhane, jotka keittää Ravin-
tola Röölänranta. Sillit tapahtuman vierail-
le tarjoaa Suomen Sillikonttori Oy. 
 
-Naantalin Kaupunginjohtaja Jouni Mu-
tanen avaa tapahtuman. Sillit tarkistaa 
perinteen mukaan Matti Ruuska. 
-Jalo & Vilo Big Gäng orkesteri ja Anne 
Tanskanen viihdyttää vieraita 
-Kaitsu laulu, Tapsa ja Ella harmonik-
kamestarit esiintyy -kylän muusikot 
-MARIONETTIESITYS VIIKINKISEIK-
KAILU, Taigamatto esiintyy Dikselin 
Näyttämöllä. 1€/ sisäänpääsy. Klo 11 ja 

klo 13.00. Esitys kestää n. 40min. Teksti 

pohjautuu oikeaan islantilaiseen viikinki-

saagaan. 
-Silliperinnemuseo ja Myllymuseo Dik-
seli avoinna sekä Kylähuone. 2019 pos-
timerkki myynnissä. 
-Ravintola Röölänranta ja kuohuviini 
Brinkhall Sparkling avoinna. 
-Rymättylän Teatteri esittelee kesän 
näytelmän -Puhelinluettelo ym… 
-Upeita saariston käsitöitä myynnissä 
kesäkotiin tai mökille! 
 
Yhteysalus m/s ISLA TURKU-RÖÖLÄ-
TURKU Ilmainen merikuljetus 100 en-
simmäistä mahtuu mukaan + polkupyö-
rät!  

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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Lähtö klo 9.00 Turku Aurajoelta Läntinen 
Rantakatu 35. (Förin ja Ukko-Pekan välis-
tä) 11.30 Röölässä ja takaisin Turkuun klo 
14.30. 
FÖLI-kuljetus Naantali-Röölä-Naantali 
tapahtumaan! Alkaen 9.30 Naantalista. 
Röölän Kulttuurisatama 
Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo, 
Dikselin Näyttämö, Kylähuone 
 
Dikseli Avoinna 1.6.-15.8. Ma kiinni, ti-su 
klo 12-18.00. Muina aikoina tilauksesta. 
Kesän taidenäyttely: Naantalilaisen Pirkko 
Salovaaran taidenäyttely Valintoja Mylly-
museossa.  
Kylähuone avoinna kesälauantaisin 1.6.-
27.7 klo 12-15.00. 
15.6. lauantaina klo 13.00 Akupunktion 
hyödyt, Ari Järvensivu 
Akupunktio on virallisesti Sosiaali- ja Ter-
veysministeriön kontrolloima ja Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen hyväk-
symä Lääkintöhallituksen määrittämä fysi-
kaalisen hoidon piiriin kuuluva lääketie-
teellinen hoitomuoto. Vapaa pääsy, terve-
tuloa! 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölän Kylähuone, Silliperinnemuseo 
Dikseli, Myllymuseo ja Dikselin Näyt-
tämö 
Rööläntie 401- 402, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 
roola@roola.fi 
www.roola.fi 
 
Röölä Fasessa: 
www.facebook.com/rantapiha 
Dikseli fasessa: 
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 
Röölän Kylätoimikunta ry/Röölän Kylä-
huone 
Rööläntie 401, 21150 Röölä 
Puh. 044 974 8711 Tuulamaria 
www.roola.fi 
roola@roola.fi 
Röölä Fasessa: 
www.facebook.com/rantapiha 
 
 
 
 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  

Lauantaina 29.06. klo 10 – 13 kirpputori 
Rymättylän keskustassa 

Matkavastaava tiedottaa 
Ulkoilupäivä to 23.5. Vienolan leirikeskuk-
sessa Heinäisissä. Lähdetään kirkon 
parkki-paikalta kimppakyydeillä klo 10. 
Paikalla touhua ja tohinaa, omat eväät 
mukaan. 

Hämeen Härkätie 17.06. Lähtö Viluntien 
pysäkiltä klo 9. Kohteina Nostalgiamuseo, 
Yrjö Liipola museo ja Someron Pellava-
keskus. Retken hinta 60 euroa sisältäen 
kuljetuksen, sisäänpääsymaksut, opastuk-
set ja ruokailun. 

Rauman kesäteatteri ”Kaksi puuta” 10.07. 
klo 14 näytös. Retken hinta 57 euroa. Hin-
taan sisältyy kuljetus, teatterilippu sekä 
ruokailu. Ilmoittautuminen 10.06. mennes-
sä. 

Farmersgolf 20.08. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Esalta puh: 
050 4034 123 

Vanhusneuvosto: 
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin netti-
sivuilta, vanhusneuvosto. 

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: 
marjavehmanen@gmail.com 
 
Yhteystiedot 
Puh.joht. Riitta Mäkipää-Erlin  
puh: 044 354 7754 
s-posti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 
kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-
Suomen piiri/Piirin yhdistykset/ Rymättylä 
 
 
 
 
 
 

mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
mailto:roola@roola.fi
http://www.facebook.com/rantapiha
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
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TAPAHTUMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAAKONMARKKINAT LA 20.7.2019 
Rymättylän VPK-talon ympäristössä klo 10 
– 17 
Perinteiseen tapaan paljon ohjelmaa ja 
myös leikkimielisiä kilpailuja, mm. Laiska-
Jaakko 2019 sekä tikkakisa – ja paljon 
muuta… 
Markkina-alueen myyntikojuissa runsaasti 
tarjontaa.  
Järjestäjät: Rymättylän VPK & Rymättylän 
Soihtu ry 
Tule sinäkin – täältä ei voi olla pois! Fölil-
läkin pääsee, oman auton voi jättää kotiin. 
Seuraa ilmoittelua viimeistään heinäkuun 
alussa! 
www.jaakonmarkkinat.fi 
 

 
Merimaskun Suvilystit lauantaina 
15.6.2019 klo 11-15 Kirkonkylän rannas-
sa. 
 
Koko perheen iloinen kesätapahtuma tu-
lee taas! Myyntitiskeiltä löytyy lihaa, lei-
pää, leivonnaisia, kasviksia, käsitöitä, ko-
ruja jne. 
 
Monipuolisen myyntivalikoiman lisäksi 
Suvilysteiltä löytyy nähtävää ja koettavaa 
koko perheelle! Tule katsomaan taikurin 
esitystä, ratsastamaan poneilla, hyppää-
mään keppihevosrataa, painimaan su-
mopuvuissa, pomppimaan pomppulinnas-
sa, kuuntelemaan musiikkiesityksiä, tutus-

tumaan paloautoon ja ihan oikeaan ralliau-
toon! 
 
Tervetuloa mukaan!  
 
Tapahtuman järjestää Merimaskulaisten 
yhdistysten Hynttyyt yhteen –ryhmä 
 
 

 
 
RYMÄTTYLÄN TEATTERI ESITTÄÄ 
 
ilakoiva ja häpeilemätön puhelinluettelo on 
tuomas parkkisen kirjoittama paikallinen 
komedia ihmisistä, ilmiöistä ja klassisesta 
katalogista, jonka henkilöt pääsevät nyt 
valloilleen rymättylän teatterissa.  
romanttisen päätarinan ympärillä pyörii 
yritysten ja erehdysten kirjo sekä nippu 
hulvattomia hahmoja kirkon kellonsoitta-
jasta neiti aikaan. 
 
Näytökset: Pe. 28.6.2019, klo 18.30 
Ti. 2.7.2019, klo 18.30 
To. 4.7.2019, klo 18.30 
La. 6.7.2019, klo 16.30 sekä 21.00 
Su. 7.7.2019, klo 16.30 
Ti. 9.7.2019, klo 18.30 
To. 11.7.2019, klo 18.30 
Su. 14.7.2019, 16.30 
Ti. 16.7.2019, klo 18.30 
Ke. 17.7.2019, klo 18.30 
Pe. 19.7.2019, klo 18.30 
La. 10.8.2019, klo 17.00 
 
liput: 
peruslippu 15€ 
eläkeläiset, opiskelijat ja teatterikortin hal-
tijat 12€ lapset alle 15v. 8€ 
 
LIPPUVARUKSET  
info@rymattylanteatteri.com tai puhelimit-
se 044 5726149 / Sirkka 
 
 
 

http://www.jaakonmarkkinat.fi/
mailto:info@rymattylanteatteri.com
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MERIMASKUN TEATTERI ESITTÄÄ 
 
KAHDEN AKAN LOUKUSSA 
Esityspäivät: to 6.6. / pe 7.6. loppuun-
myyty / ma 10.6. / ti 11.6.loppuunmyyty / 
ke 12.6. / to 13.6. / su 16.6. / ma 17.6. / ti 
18.6. / ke 19.6. / ti 25.6. /  ke 26.6.  
Kaikki esitykset alkavat klo 19. 
Kahden akan loukussa on komedia Veijon 
erikoisesta avioliiton alusta. Anoppi po-
mottaa sekä miniää että piikaa. Naapurin 
leski häärää mukana ja tuo oman osuu-
tensa keitokseen. Kun taloon saapuu vielä 
kaksi naista lisää, soppa onkin valmis! 
Miten Veijo saa äitinsä aisoihin ja vaimon-
sa takaisin? Aika erikoisella konstilla... 
 
Käsikirjoitus: Heikki Luoma 
Ohjaus: Anne Linja ja Maikku Tuomi 
Liput: 15 €/5€ osoitteesta 
www.ideaticket.fi/merimaskunteatteri, ja 
ovelta ennen näytöksen alkua. Meillä käy 
myös pankkikortti. Ryhmät min.10 henkeä 
sähköpostilla merimaskunteatte-
ri@gmail.com tai p. 045 203 5003 iltaisin. 
Paikka: Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 
2, Merimasku 

Tervetuloa nauttimaan ja nauramaan!ko 

 
www.merimaskunteatteri.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nyt on ihan pakko varottaa!  
Lukkosulaa ja lumpeenkukkia on Naanta-
lin Teatterin kesän 2019 näytelmä, mikäli 
tekijät ei naura itteäs hengilt jo ennen sitä. 
Hersyvät hahmot ja oivaltava teksti on 
semmone kultakimpale, ettei oo tosikaa!  
Varsinki ku Laaksose Heli viäl ajanmukast 
ja naantalilaisti tätä meijä pläjäytyst. 
Mut joo, nährään suvel, mil taval veljesten 
kaupanpito mahtaa sujuu…. 
  
Kirj. Heli Laaksonen / Dram. Seija Holma / 
Ohj. Teija Söderholm 
 
Esitetään Naantalin Raatihuoneen pi-
halla (Mannerheiminkatu 14, 21100 
Naantali) 

Pe 7.6. klo 19 ensi-ilta La 8.6. Su 9.6. Ma 
10.6. Ti 11.6. To 13.6. Pe 14.6. La 
15.6. Su 16.6. Ma 17.6. Ke 19.6.  

Liput 20 € / 18 € (S-Etukortilla) osoitteesta 
www.ideaticket.fi/naantalinteatteri 

Kysy myös RYHMÄALENNUKSIA!  

Tiedustelut ja varaukset: 044 717 7070 / 
info@naantalinteatteri.fi 

Tervetuloa nauttimaan kesästä meidän ja 
hersyvän hauskan näytemän parissa!  
 

 
 
 

 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideaticket.fi/merimaskun
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
mailto:merimaskunteatteri@gmail.com
http://www.merimaskunteatteri.fi/
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
mailto:info@naantalinteatteri.fi
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RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

 
Kesäaika: 3.6.-11.8. 
ma ja to 13-19,  
ti, ke ja pe 9-15 
 
torstaina 20.6. klo 10-15 
 
Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 
 

Tule hakemaan kesälukemista 
kirjaston poistohyllystä. Eikä 
maksa mittä! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

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

Nro    Aineistopäivä    Jakelu vkolla 

3/18    10.8.    36 

4/18    26.10.    47 

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

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Heinä-elokuun tiedotteen materiaali vii-
meistään 15.6.2019 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

 

 

 

 

mailto:kirjasto.rymattyla@naantali.fi
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi

