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LOKAKUU 2019 
 

 
 

SIVISTYSPALVELUT 

 
Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän  
lähikirjastossa syyskaudella:  
 
tiistai 8.10.2019 klo 19.00 
tiistai 12.11.2019 klo 19.00 
tiistai 10.12.2019 klo 19.00 
 
Vetäjänä: Soili Nurmi 

 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Leirit ja retket: 
KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki on tarkoitettu kaikenikäisille 
(ei alle 3-vuotiaille), vuonna 2007 ja sitä 
ennen syntyneet voivat lähteä mukaan 
ilman huoltajaa. Alle 12-vuotiaalla on olta-
va täysi-ikäinen huoltaja mukana. Retki on 
päihteetön. 
Karmiva karnevaali on ulkotapahtuma, 
joten pukeuduthan lämpimästi sään mu-
kaan. Alueella on vilkkuvia valoja, jotka 
saattavat laukaista epilepsiakohtauksen. 
Hinnat: 30 € sisältää matkat, rannekkeen 
ja vakuutuksen. Alueelle on sisäänpääsy-
maksu. Ilmoittautumiset viimeistään 
10.10.2019 Syyslomaretki Särkänniemeen 
Karmivaan karnevaaliin 17.10.2019. Hinta 
30 €/hlö. Tarkemmat tiedot retkestä ja 
ilmoittautumiset: 
https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-
retket 
YÖTÖN YÖ 

 
 
Yötön yö -minileiri järjestetään Manner-
lahden leirikeskuksen tunnelmallisessa 
huvilassa ja on tarkoitettu kaikille jännittä-
västä ja hauskasta menosta pitäville 5.-7.-
luokkalaisille. Yötön yö alkaa perjantaina 
8.11.2019 klo 18 ja päättyy lauantaina 
9.11.2019 klo 11. Illan ja yön aikana pää-
set kokemaan ikimuistoisia elämyksiä mm. 
kilpailujen merkeissä sekä tutustumaan 
lähikuntien saman ikäisiin nuoriin. 
Tapahtuman järjestävät Maskun, Mynä-
mäen, Naantalin, Nousiaisten ja Ruskon 
nuorisotoimet. Mukaan mahtuu 7 ensim-
mäistä ilmoittautunutta/kunta ja yön hinta 
on 20€. 
Lisätiedot: 
Naantali/Jari Kaulio, puh. 044 733 4635 
Ilmoittautumiset: 
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti 
METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten 
laavulla ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle 
järjestetään ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset www.naantali.fi/nuoriso   
Kerhot: 
OPI KITARANSOITON ALKEET 
Opit mm. perussoinnut, säestyksen eri 
tyylilajeissa ja melodiasoiton tabulatuureis-
ta. Opetusta siivittävät tutut kappaleet, 
toiveita saa esittää. Tyyleinä mm. pop, 
rock, heavy metal.  
Ota oma kitara mukaan (akustinen tai 
sähkökitara). Ilmoittautumisen yhteydessä 
on mahdollisuus varata lainakitara. Kurssi 
on maksuton ja se järjestetään joka torstai 
3.10.– 12.12.2019 (ei 17.10) klo 17.15–
18.45 Karvetin monitoimitalolla. Kurssi on 
tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille 10–
18-vuotiaille nuorille. 
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Misto-
la 
Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi  
 
 
 
 
 

https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket
https://verkkokauppa.naantali.fi/leirit-ja-retket
https://www.lyyti.in/Yoton_yo_Mannerlahti
http://www.naantali.fi/nuoriso
https://www.lyyti.fi/reg/kitarakurssi
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Nuokkarit avoinna  
MONNARI 7. lk-17-vuotiaille 
ti ja ke klo 17-21 
su klo 16-21 (6.10. alkaen) 
YÖKAHVILA 
Pe klo 18-23 (4.10. alkaen)  

MONNARI 3.-6. luokkalaisille 
ke klo 14-17  
RYMÄTTYLÄ 7. lk-17-vuotiaille 
pe ja joka toinen la klo 19-22 
LIVONSAARI 5.-9. luokkalaisille 
pe ja la klo 16-20 Seurantalolla 
Ajat ovat toistaiseksi voimassa. Loka- 
tai marraskuussa aukioloaikoihin tule-
vista muutoksista ilmoitetaan 
verkkosivuillamme ja koulujen ilmoitus-
tauluilla. 
www.naantali.fi/nuoriso  
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
 

TERVEYSPALVELUT 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla keskiviikkona 
23. ja torstaina 24.10..Tarvittaessa myös 
kotikäynnit. 
 
Varaa aikasi Paula Lindfors 050 3000 903 
                                                                                                   

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYHDIS-
TYS 

 
Omakotitalkkari – apua asumiseen  
Nyt talkkaripalvelut Rymättylässä, Me-
rimaskussa ja Naantalissa.  
Tarvitsetko apua kodin ja/ tai vapaa-ajan 
asunnon askareisiin joita et itse ehdi tai 
jaksa tehdä ja olet       yhdistyksemme 
jäsen, apuun tulee omakotitalkkari. Talk-
kari tekee tarpeesi mukaan,  pihatyöt, lu-
mityöt, puunhakkuut ym. kiinteistöön ja 
kodinhoitoon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen pii-
riin. Voit myös kokeilla palvelua ennen 
jäsenyyttä!  
Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7€/tunti 
ja matkakulut 0.43€/km Talkkarin työaika 
ma - pe klo 9.00 -15.00  

Työtilaukset: Omakotitalkkari Hannu 
Roivanen puh. 045 871 5126.  
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdis-
tys Pirkka Turkki 050 4542245 
www.omakotiliitto.fi/rymattyla 
 
 

RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
30.10. Märssyvahdit järjestävät Haijaisissa 
piirin yösuunnistuskilpailun Tähtijahti -19. 
Nuoremmat partiolaiset voivat ilmoittautua 
mukaan kisaamaan 15.10. mennessä. 
Isommat partiolaiset ja vanhemmat tarvi-
taan mukaan auttamaan järjestelyissä 
toimitsijoina. Kilpailukutsu ja lisätietoa täh-
tien jahtaamisesta osoittees-
sa rmv.fi/taehtijahti. Toimitsijat voivat il-
moittautua kilpailun johtajalle is-
se.buett(a)partio.fi. 
 
1-3.11. Yhteinen syysretki Mynämäen 
leirikeskus Kumiruonassa Merimaskun 
Reimareiden sekä Naantalin Naakkojen 
kanssa. Retken teemana on selviytyminen 
maalla, merellä ja ilmassa. Ilmoittautua voi 
kuksassa 7.10. asti. Kaikki mukaan syys-
retkeilemään! 
 
12.11. Märssyvahtien syyskokous kololla 
koko jäsenistölle, klo 19. 
 
19.11. klo 19 Infoilta kololla ensi kesän 
Otava-piirileiriin liittyen. Otava 2020 järjes-
tetään Maisaaressa, joten märssyvahdeil-
ta toivotaan leirille suurta edustusta. Il-
moittautuminen piirileirille alkaa jo 1.11. ja 
kestää 30.1. asti 
 
10.12. klo 18 kololla koko perheen joulu-
juhla 
 
Märssyvahdit kannattaa myös ottaa seu-
rantaan somessa, jossa tiedotetaan myös 
tulevista tapahtumista ja jaetaan kuvia. 
Facebook: Rymättylän Märssyvahditt 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit  
 
 
 
 

http://www.naantali.fi/nuoriso
mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.omakotiliitto.fi/rymattyla
http://rmv.fi/taehtijahti
http://partio.fi/
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JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTY-
LÄN KIRKOSSA 
Sunnuntai 6.10. klo 10. Messu, pastori 
Raimo Nisonen ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 13.10. klo 10, Messu, vanhus-
ten kirkkopyhä, khra Petri Sirén ja kanttori 
Esa Vähämäki, 
jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntakodilla. 
Sunnuntai 20.10. klo 10, Messu, khra 
Petri Sirén ja kanttori Raimo Nisonen. 
Sunnuntai 27.10. klo 10, Sanajumalan-
palvelus khra Petri Sirén ja kanttori Esa 
Vähämäki. Huom! Kesäaika päättyy! 
 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko 
klo 13 seurakuntakodilla. Seuraavat piirit 
ovat lokakuussa 2.10. ja marraskuussa 
6.11. Tervetuloa! 
Elojuhla seurakuntakodilla lauantaina 
26.10. klo 13 kahvit ja 13.30. huutokaup-
pa. Tervetuloa!  
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. 
Lokakuussa kultaiseniänkerho tiistaina 
8.10. ja marraskuussa 12.11. klo 13.00. 
Tervetuloa! 
 
PERHEKERHO 
Keskiviikkoisin, klo 10 – 12 seurakuntako-
dilla. 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 kaksinker-
taistuvat! 
 
POIKIEN PIENOISMALLIKERHO 
Pienoismallikerho ala-asteikäisille torstai-
sin seurakuntakodilla, koulun jälkeen 
12.30, 13.30 tai 14.30. Koottavien pie-
noismallien rakentelua, tarinoita ja yhdes-
sä tekemistä, vetäjänä Esa Suhonen.  
Tule suoraan koulupäivän päätyttyä seu-
rakuntakodille, kerhohuoneeseen. Lisätie-
toja Hannele Keskitalo p. 040 130 8384. 
Tervetuloa kerhoon!  

 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Alka-
en 12.9. Tervetuloa kutomaan, ompele-
maan peittoja ja vaihtamaan kuulumisia. 
Tehdään yhdessä hyvää, mikä lämmittää 
mieltä lähellä ja kaukana! 
 
LAPSIKUORO 
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen 
torstai seurakuntakodilla klo 17.30. – 
18.15. (yleensä parittomat viikot) seuraava 
kokoontuminen 10.10.  Jos olet kiinnostu-
nut laulamisesta ja musiikista, tule rohke-
asti mukaan! Kuoron johtajana kanttori 
Esa Vähämäki. 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla, 
vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetu-
loa! 
MUUTA 
Kokkikerho seurakuntakodin keittiöllä 
maanantaisin klo 17.00. yhteistyössä 4H;n 
kanssa. Tervetuloa! 
10-synttärit koululla torstaina 10.10.  
Katavakotihartaudet torstaisin 17.10., 
14.11. Sirén, Vähämäki. 
Kanttorin virsitunnit Katavakodilla tors-
taisin 26.9., 31.10., ja 28.11. klo 14.00. 
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat tänä 
vuonna 70 ja 75 täyttäville, keskiviikkona 
16.10. seurakuntakodilla klo 14.00. Terve-
tuloa! (kutsut lähetetään) 
LUX GRATIAE  
Lauantaina 26.10. klo 10.00 Jaakobin 
kävely pyhiinvaellusreittiä pitkin Naantali 
kirkolta Rymättylään. Paluukuljetus noin 
klo 16.30. Osallistumismaksu 10 e. 
Sunnuntaina 27.10. klo 18.00. Riemuitse 
maa-konsertti Rymättylän kirkossa. Upea 
kontratenori Teppo Lampela ja muusikot 
esittävät mm. D.Buxtehuden kantaatin ja 
J.S. Bachin sekä Olivier Messiaenin sävel-
lyksiä. Liput 15 e, lippu.fi 
Himmelin valmistuskurssi tiistaina 5.11. 
klo 17.30 – 20.30 Rymättylän seurakunta-
kodilla.  
Osallistumismaksu 15 e. Ilmoittautumiset 
28.10.mennessä Hannele Keskitalo p. 
0401308384. 
Raision taitopaja/Rymättylän seurakunta. 
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Merimieskirkko organisoi ”joulupaketti 
tuntemattomalle merenkulkijalle”-
perinnettä. Jos sukkapuikot pysyvät 
käsissäsi ja haluat antaa lämpöisen 
lahjan merellä joulunsa viettävälle, väli-
tämme lahjasi Turun Merimieskirkon 
kautta. 
Villasukat voit toimittaa lokakuun aika-
na kirkkoherravirastoon sen aukioloai-
koina tai lähetyspiiriin (2.10. tai 6.11.). 
Lisätietoja Siniltä 050 5408723. 
 

 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Näyttelyt Aahollissa 
* Antero Elorannan maalauksia on 
Aahollissa esillä isänpäivään 10.11.  
Tervetuloa tutustumaan! 
Soita ja sovi aika.  
* Kokoamme kodeista Marjatta Laineen  
maalauksia vuoden lopulla pidettävää  
näyttelyä varten. 
Ota yhteyttä 044 0436776 
Käsityön ystävät 
Aahollin maanantaiset käsityöehtoot 
ovat taas alkaneet Christinan johdolla. 
Siis Aaholliin maanantaisin klo 18.30! 
 
Avoin palaveri 
Tiistaina 1.10. vietetään maassamme  
Kansalaisvaikuttamisen päivää.  
R-S/Perinne pitää tuolloin palaverinsa, 
ja kutsumme asiasta kiinnostuneita  
mukaan parantamaan maailmaa. 
Tervetuloa siis ti 1.10. klo 18 Aaholliin 
kuulemaan, keskustelemaan ja 
kahvittelemaan! 
 
Torni 
Aaslan Karhuvuoren uudelleen v 2004 
rakennettu ilmavalvontatorni ”Harmaa 
Karhu” on suosittu retkikohde. Vuoden 
kävijämäärä hipoo jo kahta tuhatta. 

Kiitos mielenkiinnosta! Sinne! 
 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran 
tilille Rymättylän Osuuspankki FI62 5405 
0840 0102 27, voit maksutositteen 
esittämällä noutaa viirin palvelupisteestä. 
 
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 
 
 

SPR RYMÄTTYLÄN OSASTO 

 
KÄSITYÖKERHO 
 
Käsityökerho kokoontuu parittomien viik-
kojen tiistaisin kuten aikaisemminkin Kata-
vakodin alakerran kerhohuoneessa. 
Aloitusaika on muuttunut eli nyt aloitetaan 
jo klo 15.45.  
 
Seuraavat kokoontumiset 8.10., 26.2., 
22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. 
Joulumyyjäisiä varten saatetaan kokoon-
tua ylimääräinen kerta. 
 
Tervetuloa mukaan kaikki käsitöistä ja 
rupattelusta pitävät. 
Huomatkaa uusi aloitusaika KLO 15.45. 
 
Järjestämme syksyisen myyntitapahtuman  
Rymättylän keskustassa 1.11.2019  klo 
11.00 alkaen. 
myyntitiskiltä löytyy sukkia, lapasia, 
joulukortteja ym. 
 
tarjolla on myös arpoja, joista palkinnot 
saa heti mukaan. 
 
tulethan vaikka vain moikaamaan ja rupat-
telemaan! 
 
 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
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RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 

Lounais-Suomen Jätehuolto 

Röölä, Rööläntie, satama, Rinki-

ekopiste/Iso keräys 

•ti 1.10. klo 16.30-18.00 

5.10 klo 14.00  lauantaina Kylähuoneel-

la Terveysilta.  

Sairaanhoitaja Ritva Saha: ”Paljon voi 

tehdä oman terveytensä ja hyvinvointinsa 

eteen. Osa on aivan ilmaisia asioita”.  

Arvotaan päivän päätteeksi paikalla 

olleiden kesken D-vitamiinimittaus, ar-

vo 55,- Voidaan ottaa heti tai sovittuna 

aikana. 

 

Huom! Röölän JOULUTORI 7.12. klo 12-

15.00! 
 
Röölän Kylätoimikunta ry 
Röölä Fasessa: 
www.facebook.com/rantapiha 
Dikseli fasessa: 
https://www.facebook.com/dikseli/ 
 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YHDIS-
TYS ry 

  
 
Maanantaikerho 21.10. klo 13 seurakun-
ta- kodissa. 
 
13.10. Vanhusten kirkkopyhä, palveluk-
sen jälkeen kahvitarjoilu seurakuntakodil-
la. Rymel- kuoro esiintyy. 

Akkojen käsityökerho kokoontuu Kata-
va-kodin askarteluhuoneella joka toinen 
pariton maanantai klo 17. 
 
Sauvakävely maanantaisin klo 10 lähtö 
torilta. 
Boccia tiistaisin klo 15:30 koulun liikunta-
salilla. 
Jumppa keskiviikkoisin klo 16 koulun lii-
kuntasalilla. 

Äijäkerho 09.10. klo 13 Katavakodin ruo-
ka-lassa. Kaikki äijät taas joukolla mu-
kaan. 

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11. 
Rinki 1: 10.10., 07.11., ke 04.12.  
Rinki 2: 24.10., 21.11., 19.12. 

Matkavastaava tiedottaa  
Uudenkaupungin teatteri 27.10. lähtö Vi-
luntien pysäkiltä klo 12, ajetaan Piimätien 
kautta Uuteenkaupunkiin. Kysy mahdolli-
sia peruutuspaikkoja.  
Maksut 1.10. mennessä yhdistyksen tilille 
FI19 5405 0840 0109 04. 

Ilmoittautumiset Esalle puh: 050 4034 123 

Vanhusneuvosto: 
10.10. Palvelumessut Naantalin Urheiluta-
lolla. 
 
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 
sähköposti: riitta.makipaaerlin@gmail.com 
kotisivut:  www.elakeliitto.fi/Varsinais-
Suomen piiri/Piirin yhdistykset/ 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/siira-auto/
http://www.facebook.com/rantapiha
https://www.facebook.com/dikseli/
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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MERIMASKUN 0MAKOTIYHDISTYS RY 

Järjestää teatterimatkan 
yhdessä Rymättylän ja Naantalin yhdis-

tyksien kanssa. 
Lauantaina 16.11.2019 päivänäytös klo 

13.00 
Uudenkaupungin Teatteriin. 

NUNNIA JA KONNIA 

 
 
Teatterin syksyn suurprojekti Nunnia ja 
konnia on täysverinen Broadway-
musikaali, 
jonka pääosassa on luostarin piilotettu 
särmäinen kapakkalaulaja Delores, joka 
on joutunut murhan todistajaksi. Delorek-
sen sopeutuminen luostarin elämään ei 
kuitenkaan suju aluksi aivan mutkattomas-
ti, mutta avuksi tulee musiikki ja laulu. 
Tule mukaan teatterimatkallemme nautti-
maan matkan ja teatteriesityksen antimis-
ta.  
Teatteriesityksen jälkeen nautimme buf-
fetpöydän antimista rav. Aqvariuksessa.                                       
Matkan hinta: 60 € (yhdistyksen jäsenet 
50 €)   
(Sisältää teatterilipun, buffetruokailun ja 
matkan) 
Kuljetus: Rymättylä linja-auto pysäkki klo 
11.00,  
Merimasku Osuuspankin piha klo 11.15,  
Naantali Aurinkotien pysäkki klo 11.30.  
Paluu välittömästi ruokailun jälkeen. 
Ilmoittautumiset:  
25.10 mennessä  
Anja Virtanen 
0440150255.aja.virtanen15@gmail.com 
Maksu: Merimaskun Omakotiyhdistyksen 
tilille no FI45 5265 1840 0112 48 

 

RYMÄTTYLÄN MLL 

 
Tervetuloa leffaan Rymättylän koulun lii-
kuntasaliin sunnuntaina 3.11.2019 kello 
13:30. Lipun hinta 9 €. MLL Rymättylän 
puffetista leffaherkut 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

mailto:aja.virtanen15@gmail.com
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RYMÄTTYLÄN KIRJASTON JA  
PALVELUPISTEEN AUKIOLOAIKA 
ja YHTEYSTIEDOT 

 
 

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

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 jatkuvasti 
tulevia tapahtumia: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
 
 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu vkolla 

4/18    26.10.    47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marraskuun tiedotteen aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 15.10.2019 

 sähköpostin liitteenä 
Word-tiedostona osoitteeseen 
saaristotiedotteet@naantali.fi 

puh: 040 185 3752  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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