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SYYSKUU 
2019

 

LASTENNEUVOLA JA KOULUTER-
VEYDENHUOLTO 

 
Rymättylän lastenneuvolan puhelinnumero on 
muuttunut:  
Terveydenhoitaja tavoitettavissa 02 4362 
673, puhelinaika arkisin 13.00-13.30. Tarvit-
taessa myös soittopyynnön voi jättää keskuk-
seen, 02 434 5211. 
2.9.19 lähtien lastenneuvolassa tapaat tervey-
denhoitaja Susanna Tammisen ja entiseen 
tapaan lastenneuvola toimii ajanvarauksella 
maanantaisin ja tiistaisin Rymättylän neuvo-
lassa.  
Susanna on keskiviikosta perjantaihin Naanta-
lin lastenneuvolassa.  
Halutessaan perhe voi valita myös Merimas-
kun lastenneuvolan käyntipaikaksi. Merimas-
kun neuvolassa toimii terveydenhoitaja Evelii-
na Virta, jonka tavoittaa 02 4362 723 ma, ke, 
pe klo 12-13 ja ti, to klo 8-13. 
Ajanvarauksia voi jatkossa lastenneuvolaan 
tehdä myös sähköisesti lapselle, lisätietoa saa 
Naantalin lastenneuvolan nettisivuil-
ta.Terveydenhoitaja Sisko Hautalampi toimii 
kouluterveydenhoitajana Rymättylän koulun 
lisäksi Taimon ja Kultarannan kouluissa. Kou-
luterveydenhoitajan tavoittaa numerosta 050 
414 1203. 
 

SIVISTYSPALVELUT 

 
Kirjapiiri kokoontuu Rymättylän lähikirjastossa 
syyskaudella:  
tiistaisin 10.9, 8.10, 12.11 ja 10.12.2019  
klo 19.00 
Vetäjänä: Soili Nurmi 
 
 

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 

 
Maija Puolakanaho 
puh 0400 638 398 
etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
”REMONTTIREISKAT” 
Tuntuuko sinusta, että liikunta on jäänyt viime 
aikoina vähemmälle tai syöminen on vähän 
retuperällä? Tai kaipaako olo muuten vaan 
kohennusta ja motivaatio on hukkateillä? 
Tule mukaan Remonttireiskat –ryhmään! 
Ryhmä on miesten ryhmä – naisia ryhmässä 
on vain kaksi Anne ja Maija, joiden ohjeistuk-
sessa kuljetaan kohti parempaa oloa. 
Remonttireiskat kokoontuvat torstaisin klo 
18.00 (joskus myös klo 17.00, jos harrastem-
me sisäliikuntaa Rymättylän liikuntasalissa).   
Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 
19.9. klo 18.00 Rymättylän Katavakodin 
alakerran askartelutilassa.  Kokoontumisen 
aiheena on Remonttireiskojen tavoitteiden ja 
aiheiden kuuleminen sekä kehonkoostumus-
mittaus. Sisäosuuden jälkeen teemme pienen 
kävelylenkin. 
Jos koet, että haluat tulla mukaan ryhmän 
toimintaan, ilmoittaudu www.liikkuvanaantali.fi 
Remonttireiskojen järjestelyissä mukana liikun-
tapalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, Rymättylän 
Soihtu 
HAASTEPYÖRÄILY VAPUSTA JUHAN-
NUKSEEN 
Sarja yli 5 000 asukasta  

Eura 11880 5580 47,0 

Eurajoki 9452 3727 39,4 

Harjavalta 7058 16493 233,7 

Huittinen 10093 22637 224,3 

Kankaanpää 12500 8683 69,5 

Kemiönsaari 6800 2560 37,6 

Kokemäki 7381 11412 154,6 

Laitila 8646 7234 83,7 

Lieto       

Masku       

Mynämäki 7765 10941 140,9 

Naantali 19281 1751 9,1 

Nakkila 5520 1401 25,4 

Parkano 6469 3306 51,1 

Pori 84391 32493 38,5 

Rauma 39500 15744 39,9 

Säkylä 6875 3820 55,6 

Ulvila 13300 9270 69,7 

Uusikaupunki 15660 689 4,4 

mailto:etunimi.sukunimi@naantali.fi
http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Koko Naantali oli tänä vuonna mukana Haas-
tepyöräily-kampanjassa vapusta juhannuk-
seen (1.5.–23.6.2019).  Tänä vuonna kampan-
jassa poljettiin yli 2 miljoonaa kilometriä 30 
Lounais-Suomalaisessa kunnassa.  
Naantalissa tehtiin 1 751 kirjausta (1 kirjaus = 
10 kilometriä) ja jäimme tällä kertaa oman 
sarjamme (kunnat, joissa yli 5 000 asukasta) 
toiseksi viimeiseksi. Ensi vuodeksi jää kirittä-
vää! 
Kaikkien kirjauksia tehneiden kesken arvottiin 
palkintoja: 
Naantali voitti myös haastepyöräilyn yhteises-
sä arvonnassa polkupyörän ja pyörän onnelli-
nen omistaja on Tanja Helminen. 
 
Muut palkinnot voi noutaa palvelupisteestä: 
T-paita: Simo Häyhö,  
Rami Ojala, Irmeli Heino  
Sukat:Markku Manninen,  
Ulla Saari, Marko Koistinen, Ilpo Suomela 
 
SYKSYN 2019 LASTEN JA NUORTEN 
HARRASTETARJONTA 
Harrasteryhmissä, -kursseilla ja tapahtumissa 
pääset tutustumaan monipuolisiin eri ikäryhmil-
le suunnattuihin harrastemahdollisuuksiin lä-
hellä ja edullisesti. Lisätietoja liikkuvanaantali.fi 
ja liikkuvanaantali -facebook sivuilta. 
 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhot syksyl-
lä 2019 
Liikunta-, harraste- ja elämyskerhotoiminta on 
maksutonta. Alakoulujen liikunta- ja harraste-
kerhotoimintaa järjestetään viikot 37–50 (ei 
arkipyhinä eikä koulujen loma-aikoina), mikäli 
ryhmään osallistuu vähintään 10 henkilöä. 
Kerhot on tarkoitettu 2.-6. -luokkaisille paitsi 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville (kts. 
mahdolliset poikkeukset kerhon kohdalta). 
Ilmoittautuminen alkaa pe 16.8. klo 18.00 
liikkuvanaantali.fi, ellei toisin mainita. 
Liikuntakerhot alakouluilla  
Liikuntakerhossa kehitetään henkilökohtaisia 
perusliikuntataitoja tutustuen eri liikuntamuo-
toihin niin sisällä kuin ulkona yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 

 Kultaranta ma klo 14.00-15.00 

 Karvetti ke klo 13.00-14.00 

 Kuparivuori ti 14.00-15.00  

 Taimo ke 14.00-15.00 

 Rymättylä ke 14.30-15.30  

 Merimasku ke 13.00-14.00 

  Velkuan liikuntakerhosta lisätietoja 

koululta 

Harrastekerhot alakouluilla 
Harrastekerhossa pääset kokeilemaan eri 
harrastemuotoja muun muassa musiikkia ja 

kädentaitoja. Yhteistyötä tehdään toimijoiden 
kanssa. 

 Velkua ke klo 13.00-14.00 

 Rymättylä ma klo 14.20-15.10 

 Kuparivuori ke klo 14.00-15.00 

 Karvetti ke klo 14.00-15.00 

 Lietsala 3.-6.lk ke klo 14.15-15.00  

 Lietsala 1-2.luokkalaisille ke klo 13.00-

14.00 kerran kuukaudessa (11.9., 

9.10., 6.11. ja 4.12.) 

 Merimasku alkaa myöhemmin sovittu-

na ajankohtana. Seuraa ilmoittelua.  

Muut kerhot ja klubit 
 
Karvetin elämyskerho 1.-3.lk ke 25.9.-11.12. 
klo 13.00-13.45 (Kerhoa ei ole 9.10. eikä 
20.11.). Kerhoon otetaan enintään 8 lasta. 
Kokoontumispaikka on Karvetin Monitoimitalo 
(Ripikatu 10), mutta enimmäkseen ollaan ul-
kona. Säänmukainen varustus. Kerhossa vah-
vistetaan ja harjoitetaan yhteenkuuluvuutta 
sekä arjessa tarpeellisia liikunta- ja rauhoittu-
mistaitoja lasten toiveet ja tarpeet huomioiden. 
Ohjauksesta vastaa soveltavan liikunnan oh-
jaaja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Lisätiedot heidisusanna.suominen@naantali.fi. 
 
Suopellossa Monilajiklubi yläasteikäisille 
lisäinfo www.liikkuvanaantali.fi 
 
Muut toiminnot ja kurssit 
Ilmoittautuminen toimintoihin alkaa pe 16.8. klo 
18.00 liikkuvanaantali.fi verkkokaupassa, ellei 
toisin mainita. 
 
Katutanssitunti 3.-6.luokkalaisille Merimas-
kun koulun liikuntasalissa ke 11.9.-27.11. klo 
14.00-14.45, hinta 25€.  
 
Rymättylän koululla tanssitunnit ti 10.9.-
26.11. klo 12.45-13.30 1.-2. -luokkalaisille 
sekä ti 10.9.-26.11. 13.30-14.15 3. ja 5. –
luokkalaisille, hinta 25€. 
 

Sirkus 6-8 –vuotiaille 7.9.-30.11.2019 la klo 
10.00-11.00 ja 9-11 -vuotiaille klo 11.00-
12.00 Lietsalan koululla, Hinta 30€. Max. 15 
osallistujaa / kurssi. Ilmoittautuminen Naan-
talin opiston sivujen kautta. 

Golf –kurssi 9-14 -vuotiaille Aurinko Golf:ssa 
21.-22.9.19 klo 15.30-20.00. Hinta 30€ (sisäl-
tää opetuksen ja välineet).  

http://www.liikkuvanaantali.fi/
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Yläkouluikäisille suunnattu tanssitunti ti 
10.9.-26.11. klo 15-16. Paikka keskustan alu-
eella, joka tarkentuu myöhemmin. Hinta 25€.                                                        

Keilaus-kurssi (5 krt) yläkouluikäisille ma 
23.9.-21.10. klo 17-18 Raision keilauskeskuk-
sessa. Hinta 16€ (sisältää ohjauksen, radan ja 
kengät).                          

 Keppihevostyöpaja la 5.10 klo 11-15 Rymät-
tylän koulun käsityöluokassa. Valmistetaan 
yhdessä keppihevonen joko kaavasta  

ompelemalla tai sukasta. Ideana on käyttää 
materiaaleja kierrättäen. Pajalla on kankaita, 
perussukkia sekä muut materiaalit. Ne voi 
tuoda myös kotoa mikäli haluaa tietynlaisen 
materiaalin/sukan.  Hinta 10€  (sisältää mate-
riaalit ja ohjauksen). Alle 10-vuotiaat aikuisen 
kanssa yhdessä.                                                  

ElämysSporttis 5-9–vuotiaat ti 10.9.-26.11. 
klo 16.15-17.00 Kesti-Maariassa (Maariankatu 
2). Hinta 20€, enintään 12 lasta. Toiminnan 
ytimenä on jokaisen lapsen luonnollisten ja 
yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä 
kohtaaminen ja sisäisen liikuntamotivaation 
herättäminen.   Soveltavaa palloilua kehitys-
vammaisille ma 26.8.-2.12.19 klo 15.30-16.45 
Suopellon koululla. Hinta 30€. Paikalla salissa 
viimeistään klo 15.45! Ryhmä on tarkoitettu 
eri-ikäisille, itsenäisesti tai henkilökohtaisen 
avustajan kanssa selviäville lapsille, nuorille-
jaaikuisille.                                

Kouluikäisten erityislasten Musiikki yhteis-
tä on – musiikillinen ryhmä (10 kertaa to 
12.9.-21.11. klo 14.45-15.45 (ei syyslomalla 
vko 42 17.10.) Kuparivuoren koululla. Hinta 
50€.                                

Ponipäivä 7-12-vuotiaille la 30.11. klo 10.00 -
16.00 Ponikummun tallilla, hinta 50€. Päivä 
sisältää ratsastusta, ponien hoitoa, hevostaito-
ja ja hevostietoutta, runsaan välipalan jälkiruo-
kineen sekä muuta mukavaa yhdessä oloa 
Ponikummun talli miljöössä. Päivään mahtuu 
enintään 12 lasta 

Tulossa syksyllä myös Turun yliopiston 
järjestämä Tiedekerho Kuparivuoren kou-
lulla ja mahdollisesti uusi soveltava ratsas-
tus -kurssi.  Seuraa ilmoittelua liikkuva-
naantali.fi.            

Lapselle ja aikuiselle yhdessä            

Soveltava aikuinen-lapsi keilaus -kurssi (5 
kertaa) ke 25.9, 2.10, 9.10, 23.10, 30.10 klo 
17.30-18.30 Raision Keilailukeskus 
(Varppeenkatu 24). Hinta 32€ /aikuinen-lapsi. 
Kurssille mahtuu 5 aikuinen-lapsi paria. Muka-
na oma tuttu aikuinen. 

PerheSporttis alle kouluikäiselle lapselle 
aikuisen kanssa ti 3.9.-10.12. klo 17.00-17.45 
Kesti-Maariassa (Maariankatu 2). Hinta 40€. 
Max. 12 perhettä. Tunti tarjoaa yhteistä laatu-
aikaa esteettömästi liikunnallisten leikkien, 
temppuiluiden, musiikkiliikunnan ja pelailujen 
parissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä 
kaupungin soveltavan liikunnan ohjaajan 
kanssa. Ilmoittautuminen Liikuntaseura 
Naantali ry, LiiNa, sivuilta. 

”Menoa muksuille” –soveltavan liikunnan 
tapahtuma tarkoitettu erityislapsille perhei-
neen (ikärajaton) Tatamisalissa su 15.9. klo 
14-15.30 ja su 26.1. klo 10-11.30. Oma aikui-
nen avustajana mukana. Esteetön kulku Mai-
jamäen koulun kautta. ”Menoa muksuille” –
tapahtumassa omatoimista, hauskaa ja liikun-
nallista eri aisteja aktivoivaa tekemistä muun 
muassa temppurata, jättipomppu, pelejä ja 
musiikkia. Toiminta on valvottua mutta ei ohjat-
tua. Tapahtuma on maksuton, eikä tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Toteutetaan yhteis-
työssä LiiNa ry:n kanssa ja Raision kaupungin 
kanssa. Raisiossa järjestettävät ”Menoa muk-
suille” –päivät ilmoitetaan myöhemmin.             

Ipanarieha Maijamäen liikuntahallin tata-
misalissa su 29.9.-1.12.2019 klo 15.00-16.45 
(Venevalkamantie 2, Naantali) ja Rymättylän 
koulun salissa la 28.9.-7.12.2019 klo 14.00-
15.30 (Piimätie 1, Rymättylä). 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. Toiminta on 
maksutonta ja se toteutetaan yhteistyössä 
Naantalin voimistelijat ry:n ja Rymättylän Soih-
tu ry:n kanssa.Maksutonta Leikkipuisto-
jumppaa aikuisille Kirkkopuistossa (Maarian-
katu 2) to 15.8.klo 10-10.45 ja ke 21.8.-
25.9.klo 10-10.45. Leikkipuistojumppaan ei 
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Jumpassa 
hyödynnetään leikkipuiston välineitä ja vastus-
kuminauhaa toiminnallisiin liikkeisiin. Jumppa 
on kiva tilaisuus tavata myös muita pienten 
lasten vanhempia.  
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Lapset ovat huoltajan vastuulla. Leikkipuisto-
jumppaa tarjotaan aikuisille Rajattomasti liikun-
taa kuntien alueella! Toiminta perustuu Liiqquu 
Leikkipuistojumpat®-konseptiin.     

Syksyn 2019 alkeisuimakoulu yli 5-
vuotiaille järjestetään 14.-16.10, 21.-24.10., 
28.-30.10.Raision Uintikeskus Ulpukassa. 
Opetuskertoja on yhteensä 10. Uimakoulu on 
tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille naantalilaisille, 
jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin järjes-
tämään alkeisuimakouluun. Allasaika on 30 
min. Alkeisryhmä soveltavan liikunnan ryhmä 1 
kokoontuminen klo 17.00-18.15 (6 lasta ja 
oma avustaja mukana. Saattajakortilla avusta-
jan sisäänpääsy on automaattisesti ilmainen. 
Jos avustajalla ei ole saattajakorttia, ole yh-
teydessä heidisusanna.suominen@naantali.fi.)               
Alkeisryhmä 2 kokoontuminen klo 18.15-19.15. 
Osallistumismaksu on 45 € sisältää lapsen 
sisäänkäyntimaksun, allasopetuksen ja vakuu-
tuksen). Ilmoittautuminen alkaa Naantalin 
kaupungin verkkokaupassa keskiviikkona 
18.9.2019 klo 18.00.  

Syyslomalla liikunnallista toimintaa koulu-
laisille                                              

to 17.10. Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toi-
mintaa) klo 9–12 Maijamäen liikuntahallissa 
Temppuilua, leikkejä ja jättipomppu klo 12–14 
TatamisalissaTemppuilua ja jättipomppu klo 
12–14 Rymättylän liikuntasalissa.pe 
18.10.Avoin palloiluvuoro (ei ohjattua toimin-
taa) Maijamäen liikuntahallissa klo 9–
12Jäädisko klo 13–14.45 Kuparivuorihallissa-
to-pe 17.-18.10.19 TunneSeikkailu- päiväleiri 
klo 9-15 1.-3.luokkalaisille Perhehuvila Kuin 
koti Luonnonmaalla (Linnavuoren yhdystie 2). 
Hinta 40€. Toiminta toteutetaan moniammatil-
lisena yhteistyönä. Enintään 10 lasta. Jokai-
nen lapsi pyritään huomioimaan mahdollisim-
man yksilöllisesti. Lisätietoja soveltavan liikun-
nan ohjaaja heidisusan-
na.suominen@naantali.fi.Lisäksi syyslomalla 
avoimia luisteluvuoroja jäähalleilla (liikku-
vanaantali.fi)                  

NUORILLE LASTEN LIIKUNNANOHJAAJA-
KOULUTUS (6H) Oletko haaveillut liikunnan 
apuohjaajana tai ohjaajana toimimisesta? Jär-
jestämme syksyllä 2019 nuorille oman lasten 
liikunnanohjaajakoulutuksen Suopellon koulul-
la lauantaina 14.9.2019 klo 10-16. Koulutus on 
maksuton ja sisältää käytännön harjoittelua, 
luentoa, aamiaisen, salaattilounaan ja Liikkuva 
Naantali t-paidan. Kouluttajana toimii LiikUn 

kouluttaja. Alaikäraja noin 16 vuotta. Järjestä-
jänä Liikuntapalvelut yhteistyössä Lounais-
Suomen liikunta ja urheilu ry kanssa. Lisätie-
toja maija.puolakanaho@naantali.fi. Ilmoit-
tautuminen liikkuvanaantali.fi.  

SYKSYN 2019 SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
TARJONTA AIKUISILLE Soveltavaa palloi-
lua kehitysvammaisille ma 26.8.-2.12.19 klo 
15.30-16.45 Suopellon koululla. Hinta 25€. 
Paikalla salissa viimeistään klo 15.45! Ryhmä 
on tarkoitettu eri-ikäisille, itsenäisesti tai henki-
lökohtaisen avustajan kanssa selviäville henki-
löille. 

Soveltavat vesijumpat Aurinkosäätiön palve-
lutalon altaalla maanantaisin ja torstaisin alla 
olevan aikataulun mukaan. Syksyn kurssin 
hinta 45€ (10 kertaa). Ryhmään mahtuu 12 
osallistujaa. Soveltava vesijumppa on tarkoitet-
tu henkilölle, joka ei pysty osallistumaan ylei-
sesti tarjolla oleviin tai yhdistysten järjestämiin 
vesijumppiin vamman, sairauden, toimintaky-
vyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen 
vuoksi. Torstain 1.ryhmä on tarkoitettu ensisi-
jaisesti neurologisille pitkäaikaissairaille.  
 
1.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 19.15-20.00 
2.ryhmä to 29.8.-31.10.19 klo 20.00-20.45  
3.ryhmä ma 2.9.-4.11.19 klo 11.45-12.30  
 
Sovellettu tuolijumppa ja istumatanssit ti 
3.9.-12.11. (ei 17.9.) klo 10.00-10.45 Kesti-
Maaria (Maariankatu 2). Hinta 10€. Ryhmä on 
tarkoitettu henkilölle, jolla on liikuntarajoite, 
sairauden vuoksi heikentynyt toimintakyky tai 
toistuvaa kaatumista. Tunnille voi tulla pyörä-
tuolin sekä oman avustajan kanssa. Tämä 
musiikkiliikuntatunti on päivää piristävä sekä 
kehoa ja mieltä monipuolisesti huoltava ja 
vahvistava tunti, jossa harjoitetaan monipuoli-
sesti kehonhallintaa, koordinaatiota, lihaskun-
toa ja tasapainoa käyttäen tuolia apuvälinee-
nä. Jokainen saa tehdä harjoitteita omista 
lähtökohdistaan. Neuromoto-ryhmä ke 4.9.-
4.12.19 klo 11.00-11.45 Kesti-Maaria (Maari-
ankatu 2). Hinta 40€ (sisältäen jäsenmaksun). 
Ryhmä soveltuu hyvin erityisesti varhaisvai-
heen muistisairaille sekä reuma- ja lihassai-
rauksia sairastaville henkilöille. Neuromotossa 
on vaihtuvat tuntiteemat kuntouttavasta joo-
gasta tanssiin ja lihaskuntoon. Toteutetaan 
yhteistyössä LiiNa ry ja Naantalin terveyskes-
kuksen kanssa. Ilmoittautuminen 
www.lsnaantali.fi.Soveltava keilaus -kurssi 
(5 kertaa) to 26.9, 3.10, 10.10, 24.10, 31.10 
klo 17.00-18.00 Raision Keilailukeskus 
(Varppeenkatu 24).  

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
mailto:maija.puolakanaho@naantali.fi
http://www.lsnaantali.fi/
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Hinta 22€ henkilö (sisältää ohjauksen, harjoit-
telun ja kengät). Kurssille mahtuu 10 henkilöä. 
Kurssi on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityis-
ohjauksen tai sovellutusten tarve sairauden, 
liikuntarajoitteen, vamman, elämäntilanteen tai 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Tarvitta-
essa mukana oma avustaja. Soveltavan lii-
kunnan treffit ke 11.9., 16.10., 13.11. ja 4.12. 
klo 15:30-16.30 Kesti-Maaria (Maariankatu 2). 
Kokeilemme yhdessä erilaisia sovellettuja 
liikuntamahdollisuuksia. Myös ryhmän toiveet 
huomioidaan. Toiminnan tavoitteena on kokei-
lujen kautta löytää yhteinen, arkea tukeva 
harrastus, liikunnan ilo ja uusia tuttuja. Ryhmä 
on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisohjauk-
sen tai sovellutusten tarve liikunnassa sairau-
den, liikuntarajoitteen, vamman tai toimintaky-
vyn heikentymisen takia. Mukana saa olla 
tarvittaessa oma avustaja ja sopii hyvin myös 
omaishoidettaville ja –hoitajille. Toiminta on 
maksutonta. Tulossa syksyllä myös kävely-
futista ja kuntosaliopastusta sekä mahdol-
lisesti uusi soveltava ratsastus -kurssi. 
Seuraa ilmoittelua liikkuvanaantali.fi. 

Lisätiedot kaikista soveltavan liikunnan 
ryhmistä soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi 
Suominen  
heidisusanna.suominen@naantali.fi,  
040 683 7454. 
 
LIIKUNNALLINEN STARTTI SYKSYYN AI-
KUISILLE  
Suuri kuntotestausilta 
Urheilutalolla, Kuparivuorella 17.9. 17.00–
19.30. Maksuttomaan kuntotestausilta, jossa 
mitataan mm. kehonkoostumusta, puristus-
voimaa, tasapainoa. Lisäksi infoa liikunnasta, 
ravinnosta ja painonhallinnasta. 
Kuntosaliohjausta  
Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla ohjaaja 
opastamassa laitteiden käytössä ja harjoitte-
lussa to 3.10. kello 15.30-17.30 ja ti 29.10. 
kello 15.30-17.30 
Kävely- ja juoksutestit 
UKK-kävelytestit ke 9.10. klo 15.30–17.00 
Kuparivuoren urheilukentällä, testissä kävel-
lään 2 km matka. Tervetuloa testaamaan 
syyskuntosi sekä saamaan liikuntavinkkejä. 
Cooperin testijuoksu (12 min) to 10.10. Kupa-
rivuoren kentällä lähdöt 16.00 ja 17.00. 
Liikkujan apteekki  
Tapahtuma-aikana saa tietoa liikunnasta ja 
liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä mahdolli-
suuden kehonkoostumusmittaukseen. 
Naantalin apteekissa pe 15.11. klo 12-14 
Rymättylän apteekissa 21.11. klo 15.00–16.30 
Tasapainoryhmät Kesti-Maariassa 

Aikuisille suunnatun tasapainoryhmien tavoit-
teena on lisätä ja ylläpitää tasapainoon tarvit-
tavaa lihasvoimaa. Ryhmät kokoontuvat 16.9.-
10.12. Kesti-Maarian liikuntatilassa sekä kes-
kustan alueen ulkoliikuntapaikoilla. Toiminta 
järjestetään viikoilla 38-50, mikäli osallistujia 
on vähintään 10 hlö/ryhmä. Ilmoittautumiset 
alkavat 16.8.  

 tiistain ryhmä kello 9.00–10.00 

 keskiviikon ryhmä kello 10.00-11.00 

Syyskauden hinta on 30 €/ ryhmä. (seniorikor-
tilla ei erillistä maksua, mutta ryhmään tulee 
ilmoittautua).   

 Keskiviikkoisin toimii myös Liikunta-

seura Naantali ry:n järjestämä VoiTas 

klo 11.45 – 12.30. Ryhmään tulee il-

moittautua www.lsnaantali.fi –sivujen 

kautta (seniorikorttilaiset voivat osallis-

tua ilman erillistä maksua). 

 Merimaskun voimaa ja tasapainoa –

ryhmä ikääntyville. Merimaskun koulun 

liikuntasalissa keskiviikkoisin 21.8. al-

kaen klo 15.00-16.00, ohjaus Eliisa 

Ansamaa.  Merimaskun 

tasapainoryhmään osallistuminen on 

maksutonta, ei ilmoittautumisia. 

 

Harrasteryhmä Harrasteryhmä on tarkoitettu 

juuri eläkkeelle jäänneille aikuisille. Toiminta 

koostuu erilaisista liikunnallisista hetkistä, jois-

sa tutustutaan eri lajeihin. Toimintaa järjest-

etään viikoilla 38-50 maanantaisin kello 12-13, 

mikäli osallistujia on vähintään 10 hlö. 

Ilmoittautumiset 16.8. alkaen liikkuvanaanta-

li.fi. Syyskauden hinta 30 €. 

Luontoliikuntaryhmä 
Luontoliikuntaryhmä tutustuu luonnossa liik-
kumiseen ja eri taitoihin, jotka tukevat retkei-
lyä. Luontoliikuntaryhmässä on joka kerralle eri 
teema. Luontoliikuntaryhmässä pääset kokei-
lemaan ryhmän kanssa erilaisia luontoliikun-
nassa hyödyllisiä asioita eri ulkoilumuotojen 
lisäksi. Ryhmä kokoontuu 19.9.-7.11. torstai 
aamupäivisin kello 9.30-11.30, mikäli osallistu-
jia on vähintään 10hlö. Toiminta tapahtuu ul-
kona eri alueilla Naantalia riippuen päivän 
teemasta sekä päätösretken teemme Kuhan-
kuonolle. Ilmoittautumiset ryhmään 16.8. alka-
en liikkuvanaantali.fi. Hinta 15 €/syyskausi.  
 
Tuolijumppa Rymättylän koulun liikuntasa-
lissa 
Liikuntaystävätoiminta Rymättylän koulun lii-
kuntasalissa keskiviikkoisin klo 13.00-14.00 
4.9.-4.12. Tuolijumppaan ovat kaikki tervetul-
leita. Ohjaajina toimii Rymättylän vertaisliikut-
tajat  sekä liikuntapalveluiden  

mailto:heidisusanna.suominen@naantali.fi
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liikunnanohjaajat. Toiminta on maksutonta, ei 
ilmoittautumisia. 
 
Ukkojen ja Akkojen jumppa 
Jumppaa ikääntyville torstaisin 5.9.-12.12. 
kello 15-16 Kuparivuoren urheilutalolla. Yhteis-
työssä Naantalin vanhusneuvosto 
 
SENIORIKORTTI 65+ SYYSKAUDELLA 1.8.-
31.12.2019 
Kaikki 65 vuotta täyttäneet naantalilaiset ovat 
oikeutettuja lunastamaan seniorikortin. Kevään 
seniorikortti on voimassa 1.8.–31.12.2019. 
Hinta 25€. Kortti on henkilökohtainen.HUOM: 
Kortin edut ovat käytettävissä kolmen arkipäi-
vän kuluttua maksun suorittamisesta. 

Ohjattu keilaus senioreille Ohjattua keilausta 
marraskuussa 4.11.–25.11. Raision keilakes-
kuksella torstaisin kello 13.00–14.00. Keilaus-
maksu 4€/kerta suoritetaan keilakeskukselle. 
Ilmoittautuminen ryhmään osoitteessa 
www.liikkuvanaantali.fi. Toiminta toteutetaan, 
mikäli osallistujia on vähintään 8.  

Seniori PetangueOhjattua toimintaa 16.9.–
7.10. maanantaisin Kirkkopuiston petangue-
kentällä kello 9.30–10.30. Ryhmässä pelataan 
ulkona petanqueta. Voit olla joko vasta alkaja 
tai jo enemmänkin pelannut. Ilmoittautuminen 
ryhmään osoitteessa www.liikkuvanaantali.fi. 
Ryhmä toteutetaan, mikäli osallistujia on vä-
hintään 8. 

Aikuisten Tasapainoryhmät ja Liikuntaseu-
ra Naantali ry:n järjestämä VoiTas-ryhmä 
Kesti-Maariassa kuuluvat seniorikorttiin mutta 
ryhmiin tulee ilmoittautua. Katso ilmoittautu-
mistiedot aikuisten liikuntatarjonnasta. 

Raision uintikeskus Ulpukka 

 uinti ja kuntosalin käyttö (omatoiminen 
harjoittelu) kolme kertaa viikossa 

 kortti oikeuttaa uimiseen arkisin ennen klo 
14.00 ja maanantaisin klo 17.00 jälkeen 
(mahdollistaa uimakuljetuksen käytön) 

 käyttöoikeus kerran päivässä 

 kuntosaliohjaus Ulpukan kuntosalissa; 
ohjauspäivät 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. klo 
11.00 alkaen. Seniorikortilla sisälle ja si-
säliikuntavaatteet päälle (uikkareissa ei 
kuntosalissa voi liikkua).  Kuntosalin jä-
lkeen voit mennä vielä uimaan. 

 vesijumppa Ulpukassa keskiviikkoisin 4.9. 
alkaen klo 14.00-14.40, vesijumppaan ei 
tarvitse ennakkoon ilmoittautua, ohjaus-
maksu 3€ maksetaan Ulpukan kassalla, 
jonka jälkeen voi osallistua jumppaan 
 

Kuntosaliharjoittelu 
Kuntosaliharjoittelu omatoimisesti Maijamäen 
liikuntahallin kuntosalissa 1.8.-31.12.2019: 

 Maanantaisin klo 11.30-12.30 

 Keskiviikkoisin klo 13.45-15.00 
Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen (esim. yli-
oppilaskirjoitusten aika). Ovet avataan 15 mi-
nuuttia ennen harjoittelun alkamista. 
 
Miten saan uuden seniorikortin tai aktivoin 
nykyisen korttini?1. Täytä hakemus uutta 
korttia varten (vain, jos sinulla ei ole aiemmin 
ollut Naantalin seniorikorttia). 
Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut seniorikorttia, 
niin Korttia haetaan täyttämällä seniorikorttiha-
kemus tästä. Asiakassuhteen ylläpitoa varten 
hakijasta kerätään muutamia perustieto-
ja. Mikäli sinulla on ollut aiemmin seniorikortti: 
ota kortti mukaasi ja käy palvelupisteessä 
maksamassa ja aktivoimassa korttisi. 

2. Kortin myyntipaikat, aiemman kortin akti-
voiminen ja maksaminen 
Seniorikorttien myynti ja aktivoiminen tapahtuu 
Naantalin kaupungin palvelupisteissä. Syksyn 
seniorikortti maksetaan ja lunastetaan Naanta-
lin palvelupisteistä; 25€ 1.8.-31.12.2019 ja 
lisäksi kortin hankintahinta 5€. Mikäli sinulla on 
jo seniorikortti syyskaudelta, ei sinun tarvitse 
maksaa 5€ hankintamaksua uudestaan eikä 
täyttää sähköistä seniorikorttihakemusta.  

HUOM: Kortin edut ovat käytettävissä kolmen 
arkipäivän kuluttua maksun suorittamisesta. 

3. Ulpukka-uintien aktivointi ja lataaminen 
Seniorikortin uintikertojen edut aktivoidaan 
Raision uintikeskus Ulpukan lipunmyynnissä 
arkipäivisin, kun olet ensin lunastanut korttisi 
Naantalin kaupungin palvelupisteestä. Latauk-
sen yhteydessä seniorikortin haltijan henkilölli-
syys tarkistetaan Ulpukassa, joten henkilölli-
syystodistus tulee olla mukana ensimmäisellä 
kerralla. 

4. Muut edut 
Korttiin ei ladata muita tietoja kuin Ulpukan 
uintikerrat, muihin toimintaryhmiin riittää, että 
henkilö näyttää korttia osallistuessaan liikunta-
toimintaan tai ostaessaan lippua.               
Kortti on henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa toisen henkilön käyttöön! 

SYKSYN 2019 UIMAKULJETUKSET 
Syyskauden maksuttomat uimakuljetukset 
uintikeskus Ulpukkaan maanantaisin 2.9.-
16.12.2019 välisenä aikana: 
klo 17.00 Rymättylän kk, keskustan linja-
autopysäkki 

https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
https://www.lyyti.fi/reg/Seniorikortti_65_2515
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klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka 
klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ulpuk-
kaan 
klo 20.00 lähtö Ulpukasta, paluumatka samaa 
reittiä 
Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-
autopysäkeiltä. Bussi ajaa Naantalin linja-
autoasemalta Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. 
Liikennöitsijänä on Taivassalon Auto. 
Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan 
tai Ulpukan ollessa suljettuna. 
Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa. 
 

NUORISOPALVELUT 

 
Leirit ja retket: 
KARMIVA KARNEVAALI 
Syyslomaretki Särkänniemeen Karmivaan 
karnevaaliin 17.10.2019. Hinta 30 €/hlö. Alle 
12-vuotiaalla oltava täysi-ikäinen huoltaja mu-
kana. Tarkemmat tiedot retkestä: 
www.naantali.fi/tapahtumat  
YÖTÖN YÖ 
Yötöntä yötä vietetään Mannerlahden leirikes-
kuksen tunnelmallisessa huvilassa pe 8.11. 
illasta la 9.11. puoleen päivään. Leiri on tarkoi-
tettu 5.-7. luokkalaisille. Hinta: 20 €/hlö. Tar-
kemmat tiedot leiristä: 
www.naantali.fi/tapahtumat 
METSÄNUOKKARI 
Nuokkari-ilta 13-17-vuotiaille Haijaisten laavul-
la ke 9.10. klo 17-20.30. Laavulle järjestetään 
ilmainen kuljetus. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
www.naantali.fi/nuoriso   
Kerhot: 
KOKKIKERHO 
Kokkikerho pidetään tiistaisin 1.10.-3.12.2019 
klo 15.30-17.30 Maijamäen koulun (Kristoffe-
rinkatu 1) opetuskeittiössä. Kerho on tarkoitet-
tu 3.-9. luokkalaisille ja ohjaajina toimivat 
Naantalin Martat. Hinta 20 € sis. ohjauksen, 
materiaalit ja vakuutuksen. Ilmoittautumiset 
(26.9. mennessä) ja lisätietoja: 
www.naantali.fi/nuoriso  
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 tulevista 
muutoksista ilmoitetaan 

verkkosivuillamme ja koulujen ilmoitustau-
luilla. 
www.naantali.fi/nuoriso  
 
Vietitkö nuoruutesi Naantalissa? Löytyykö 
sinulta valokuvia tuolta ajalta? 
Naantalin nuorisopalvelut kerää valokuvia 
1950-2010-luvuilta 60-vuotisvalokuvanäyttelyä 
varten. Näyttely on tarkoitus pitää tämän vuo-
den loppupuolelle. 
Valokuvat tulee toimittaa 30.9. mennessä kau-
pungin palvelupisteisiin tai Karvetin monitoimi-
talolle kirjekuoressa, missä on omistajan nimi 
ja yhteystiedot sekä jokaisen valokuvan taakse 
omistajan nimi (nimikirjaimet) ja lyhyt selostus 
valokuvasta (paikka, vuosiluku ja keitä kuvas-
sa on). Kirjekuoren päälle teksti ”Nuorisopalve-
lut valokuvanäyttely”. Kuvat palautetaan omis-
tajalleen näyttelyn päätyttyä. 
Lisätietoja: 
Kaisa-Lena Rauharinne 
puh. 050 339 0553 
kaisa-lena.rauharinne@naantali.fi 
 

KATAVAKOTI 

 
Jalkahoitaja Katavakodilla keskiviikkona 23. 
ja torstaina 24.9.. 
Varaa aikasi  
Paula Lindfors p. 050 3000 903 
 
KATAVAKODIN KÄSITYÖKERHO 
Kokoontuu maanantaisin klo 14 alakerran 
askartelutilassa. Aloitetaan ma 9.9. klo 14. 
Tervetuloa käsitöiden, kahvin ja mukavan seu-
ran pariin! Syksyn kirjana Putosik Akrikola 
Aurajokke? 
                                                                  

RYMÄTTYLÄN PIENKIINTEISTÖYH-
DISTYS 

 
 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 tekee tarpeesi 
mukaan pihatyöt, lumityöt, puunhakkuut ym. 
kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä.  
Liittyessä jäseneksi pääset palvelujen piiriin. 
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 Ruoho-
la puh. 045 8715126.  
Lisätietoja: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys 
Pirkka Turkki 050 4542245 
 

http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/tapahtumat
http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.naantali.fi/nuoriso
http://www.naantali.fi/nuoriso
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RYMÄTTYLÄN MÄRSSYVAHDIT 

 
Tervetuloa mukaan partioon! 
 
Koloiltoihin eli ikäryhmien viikottaisiin kokouk-
siin ovat kaikki tervetulleita tutustumaan.  
Koloillat järjestetään Märssyvahtien kololla, eli 
os. Vanha Ahteentaantie 7. Eri ikäryhmät ko-
koontuvat syksyllä kololla seuraavasti: 
ma: sudenpennut (2010-2012 syntyneet) klo 
18-19.15 
ti: yläkouluikäiset tarpojat (2004-2006 synty-
neet) klo 18-19.30 
ke: alakouluikäiset tarpojat (2007 syntyneet) 
klo 18-19.15 
to: seikkailijat (2008-2009 syntyneet) klo 18-
19.15 
 
Syksyn 2019 partiotapahtumia:  
-31.8-1.9. Koulutuspurjehdus. Lähtö Ajolasta 
la klo 12. Tarpojista vanhemmille (12v->) 
-4.9. Turun Partiolaisten järjestämä syksyn 
aloitusiltanuotio Turussa, Vartiovuoren kesäte-
atteri klo 18 
-7.-8.9 Jenkki-19, Lounais-Suomen Partiopiirin 
syys-PT-kisat Sauvossa 
-27-29.9. ScoutOut21 -porukan harjoitusvael-
lus Kuhankuonolla 
-29.9. Lounais-Suomen partiopiirin lippukunta-
päivä Porissa 
-13.10. Johtajahuolto 
-20.10 Tarpojien yhteinen retkipäivä Turussa 
-30.10. Lounais-Suomen partiopiirin Tähtijahti -
yösuunnistuskilpailu  Haijaisissa, järjestäjänä 
Märssyvahdit. Toimitsijoiksi tarvitaan kaikkia 
johtajia ja aikuisia. Nuoremmat partiolaiset 
pääsevät suunnistamaan. 
-1-3.11. Syysretki Mynämäen Kumiruonassa 
yhdessä Merimaskun Reimareiden sekä Naan-
talin Naakkojen kanssa.  
-12.11. Rymättylän Märssyvahtien ry:n viralli-
nen syyskokous kololla klo 19. 
-19.11. Infoilta Otava-piirileiristä kololla klo 19. 
-10.12. Joulujuhla kololla klo 18 koko perheel-
le. 
Seuraa Märssyvahtien meininkiä somessa: 
Facebook: Rymättylän Märssyvahdit 
Instagram: @rymattylanmarssyvahdit 
 

RYMÄTTYLÄN SOIHTU 
 
Rymättylän Soihtu ry 
Puheenjohtaja  
Satu Laine, puh 040 7616601 
rymattylan.soihtu@gmail.com 
www.soihtu.sporttisaitti.com 
 
 
 

Toimintoihin ilmoittautuminen 
tapahtuu Soihdun kotisivujen kautta. Huo-
mioithan, että edellisen kauden maksut tulee 
olla maksettuina ennen kuin voit ilmoittautua 
uuden kauden toimintoihin.  Kausimaksut ovat 
Soihdulle tärkeitä, sillä niillä pystytään katta-
maan toiminnoista aiheutuneet kulut. 
 
Toimintojen maksut 
Toimintamaksuihin voit tutustua Soihdun koti-
sivuilla. 
 
Vakuutus 
Soihdun toiminnoissa lapset on vakuutettu, 
mutta aikuisilla tulee olla oma vakuutus. 
 
Remonttireiskojen järjestelyissä mukana liikun-
tapalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, Rymättylän 
Soihtu 
 
KOKO PERHEEN TAPAHTUMA POIKON 
RANNASSA 
lauantaina 7.9.2019 klo 14.00-16.00. Koko 
perheen tapahtuman järjestelyistä  vastaavat 
rymättyläläiset järjestöt, seurakunta ja liikunta-
palvelut. 
Ohjelma: 
klo 14.10 – 14.30Koko perheen tanssipaja; 
tule tanssimaan Heidi Suomisen ohjauksessa 
klo 14.30-Sirkusesitys ja sen jälkeen sirkus-
työpaja 
 
klo 14.00-16.00Sumopuvut käytössä; haasta 
kaverisi sumopainiin 
Suplautailua; pysytkö laudalla, haasta itsesi! 
Nallesairaala; onko Nalleparka sairastunut ja 
kaipaisi hoitoa? Tuo Nalle tai pehmolelusi 
hoidettavaksi sairaalaan. 
Ohjelmassa on myös tietokilpailu, erilaisia 
liikunnallisia kisoja, solmuntekoa 
MLL:n kanttiini auki, sieltä voit ostaa kahvia 
ja pulla! 
Nuotiopaikalla voi paistaa makkaraa (omat 
makkarat mukaan) 
Nopeustutka 
Liikunnallinen haastekisa ! 
 
VPK on myös mahdollisuuksien mukaan pai-
kalla kaluston kanssa. 
 
SOIHDUN KIRKKOPYHÄ 
Soihdun kirkkopyhää vietetään sunnuntaina 
15.9.2019 Velusissa, Velusmaantie 307.  
Yhteislähtö kävelijöille kirkon parkkipaikalta klo 
17.00, voit mieluusti saapua Velusiin myös 
pyörällä tai autolla. Jumalanpalvelus Velusten 
pihalla klo 18.00 ja sen jälkeen kirkkokahvit. 
Pystytämme myös teltan, jolloin sade ei hait-
taa. 
 

mailto:rymattylan.soihtu@gmail.com
http://www.soihtu.sporttisaitti.com/
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LASTEN LIIKUNTA 
Liikuntaleikkikoulu 
Liikuntaleikkikoulun syyskausi kestää 10.9. – 
3.12.2019 ja toimintoja on sekä sisällä että 
ulkona. Liikuntaleikkikoulun ohjaajana toimii 
Anniina Hämäläinen ja apuohjaaja.  Liikunta-
leikkikouluryhmiä on kaksi: 

 klo 17.15-18.00 3-4 -vuotiaat 

 klo 18.00-18.45 5-6 –vuotiaat 

Ipanarieha 
Alle kouluikäisille ja heidän perheilleen järjes-
tetään Rymättylän liikuntasalissa Ipanariehaa 
14.9. – 7.12.2019  klo 14.00 – 15.30. Ipa-
nariehaan voi alle kouluikäisen lapsen kanssa 
tulla myös hänen kouluikäiset sisarukset. Huol-
taja on vastuussa lapsista Ipanariehan ajan ja 
on myös lasten touhuissa mukana. Ipanarieha 
on maksutonta. Ipanariehassa on käytössä 
jättitramboliini, airtrack, pehmopalikat, köydet, 
renkaat ja paljon muita mukavia liikuntavälinei-
tä.  
Perhesähly 
Perhesähly on tarkoitettu eskari-
kolmosluokkalaisille lapsille ja heidän äidille, 
isälle, mummille, vaarille, kummille jne. Per-
hesählyssä harjoitellaan ja pelaillaan.  
Perhesähly järjestetään, mikäli vähintään 10 
lasta ja aikuista ilmoittautuu mukaan.  
Perhesählyn aika on torstai klo 17.15-18.00 
ja ensimmäisen kerran pelaillaan 5.9.2019. 
Liikuntakerho eskari – kolmosluokkalaisille 
Liikuntakerho, jossa liikutaan monipuolisesti 
ulkona ja sisälle järjestetään keskiviikkoisin 
4.9. – 11.12.2019 klo 17.00-17.50.  Ensim-
mäinen kerta siis 4.9. ja silloin olemme ulkona, 
koulun pihalla. 
Sählyä eskari – kolmosluokkalaisille 
keskiviikkoisin klo 18.00-18.50 koulun liikunta-
salissa 4.9. – 4.12.2019.  Ota mukaasi oma 
maila ja suojalasit (jos sinulla on sellaiset) ja 
sisäpelikengät. Näitä kaikkia löytyy myös 
Soihdun kaapista, jos sinulla ei välineitä vielä 
ole. 
Sählyä 3-6-luokkalaisille 
torstaisin klo 18.00-18.50 koulun liikuntasalis-
sa 5.9. – 5.12.2019. Ota mukaasi oma maila ja 
suojalasit (jos sinulla on sellaiset) ja sisäpeli-
kengät.  Näitä kaikkia löytyy myös Soihdun 
kaapista, jos sinulla ei välineitä ole.  
Yleisurheilukoulu 2-6-luokkalaisille 
ulkona ja sisällä.  Ensimmäinen kerta tiistaina 
20.8. klo 18.00 urheilukentällä. Yleisurheilu-
koulu jatkuu syksyn ehtiessä pidemmälle kou-
lun liikuntasalissa klo 19.00.   
Aikuisten tunnit 
KunnonTreeni 
torstaisin klo 19.00-20.00 liikuntasalissa. Oh-
jaajana Jenna Hakala. KunnonTreeni järjeste-
tään 5.9.-28.11. välisenä aikana. Tuntien ai-
heet löytyvät Soihdun nettisivuilta. 

Pilates 
lauantaisin klo 12.00-13.00 14.9. – 30.11. väli-
sen ajan.  Huomioi, että pilatesta ei ole 14.9. 
ja 26.10. Ohjaajana Hanna Viljanmaa. 
Lenkkikaverit 
kokoontuu maanantaisin klo 18.00 yhteisen 
liikunnan pariin. Tule mukaan, jos sinua kiin-
nostaa mukava seura ja monipuolinen liikunta. 
Aloitamme lenkkikaverit maanantaina 2.9.2019 
klo 18.00, lähdemme pyöräilemään koulun 
pihalta. 
Yhteislenkit 
kävellen tai hölkäten keskiviikkoisin klo 19.00 
tai klo 19.15. Teemme noin tunnin pituisen 
lenkin porukalla. Tule mukaan, jos kaipaat 
kaveria ja hyvää seuraa. Ensimmäinen kerta 
keskiviikkona 4.9.2019 klo 19.00 ja lähtöpaik-
ka koulun piha. 
Sulkapalloa aikuisille 
Rymättylän Soihdun avoin sulkapallovuoro 
liikuntasalissa sunnuntaisin klo 18.00-19.00. 
Ensimmäinen kerta 8.9.2019.  Voit osallistua 
toimintaan maksamalla jäsenmaksun ja toimin-
tamaksun 10€.  Mahdollisuuksien mukaan 
järjestämme myös leikkimielisen sulkapallotur-
nauksen. 
Sekasähly 
liikuntasalissa maanantaisin klo 20.00-22.00.  
Yhdyshenkilönä on Esko Kinttala, puh 050 
5226448. Toimintamaksu 10€ ja jäsenmaksu. 
Aikuisten kuntolentopallo 
liikuntasalissa tiistaisin klo 20.00-22.00.  Yh-
dyshenkilönä Oskari Laine, puh 050 3316162. 
 

SPR RYMÄTTYLÄN OSASTO 

 
Käsityökerho aloittaa syksyn toimintansa 
10.9.2019  
Katavakodin alakerran kerhohuoneessa klo 
15.45.  
2019  kerhopäivät: 10.9., 24.9., 8.10., 26.2., 
22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. 
Joulumyyjäisiä varten saatetaan kokoontua 
ylimääräinen kerta. 
Tervetuloa mukaan kaikki käsitöistä ja rupatte-
lusta pitävät. 
Huomatkaa uusi aloitusaika KLO 15.45. 
 

 
 

JUMALANPALVELUKSET RYMÄTTYLÄN 
KIRKOSSA 
Sunnuntai 1.9. Messu klo 10, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki. 
Sunnuntai 8.9. Messu klo 10, khra Petri Sirén 
ja kanttori Esa Vähämäki.  



 10 

Sunnuntai 15.9. Soihdun kirkkopyhä. Ilta-
kirkko sanajumalanpalvelus Veluisissa klo 
18.00. Huom! Ei aamulla jumalanpalvelusta! 
Lähtö kävelijöille kirkolta klo 17.00. Kirkko-
kahvit Veluisissa. 
Sunnuntai 22.9. Messu klo 10, rovasti Raimo 
Nisonen ja kanttori Ada Wirberg. 
Sunnuntai 29.9. klo 11. Perhemessu khra 
Petri Sirén ja kanttori Esa Vähämäki, diakoni 
Hannele Keskitalo, mukana myös lapsikuoro.  
Jumalanpalveluksen jälkeen lounas, kahvit ja 
mehut seurakuntakodilla. 
LÄHETYS- JA MERIMIESKIRKKOPIIRI 
Kokoontuu joka kuukauden 1. keskiviikko klo 
13 seurakuntakodilla. Syyskuussa alkaa 
4.9.2019. Tervetuloa! 
 
KULTAISENIÄNKERHO 
Kokoontuu joka kuukauden 2. tiistai klo 13 
seurakuntakodilla. Syyskuussa 10.9.2019. 
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. Ilmoittautumiset ensimmäisellä 
kerralla 5.9. (6-8 lasta/ryhmä) 
Ohjaajana Esa Suhonen. Kyselyt Hannele 
Keskitalo p. 0401308384. 
ÄITI TERESA PIIRI 
Torstaisin seurakuntakodilla klo 12. Alkaen 
12.9. Tervetuloa kutomaan, ompelemaan peit-
toja ja vaihtamaan kuulumisia. Tehdään yh-
dessä hyvää, mikä lämmittää mieltä lähellä ja 
kaukana! 
KIRKKOKUORO 
Torstaisin klo 18.30. seurakuntakodilla alkaen 
5.9. vetäjänä kanttori Esa Vähämäki. Tervetu-
loa uudet ja entiset laulajat. 
LAPSIKUORO 
Lapsikuoro alakouluikäisille joka toinen torstai 
seurakuntakodilla klo 17.30. – 18.15. Ensim-
mäinen kerta on 12.9. Jos olet kiinnostunut 
laulamisesta ja musiikista, tule rohkeasti mu-
kaan aloittamaan yhdessä meidän kanssam-
me uutta toimintaa! Kuoron johtajana kanttori 
Esa Vähämäki. 
MUUTA 
Kaikenikäisten naisten rento keskustelu-

hetki Rymättylän seurakuntakodilla jatkuu 

keskiviikkona 4.9. klo 18.00 Tervetuloa! Isos-

koulutus kutsuu kesällä 2019 rippikoulun 

käyneitä. Ensimmäinen kokoontuminen perjan-

taina 6.9. koulun jälkeen n. klo 16.00. seuraun-

takodilla. Tervetuloa! Syyskuussa alkaa kok-

kikerho seurakuntakodin keittiöllä maanantai-

sin alkaen 9.9. klo 17.00. Ilmoittautumiset  

naantali@4h.fi viikolla 36. 

Ryhmään mahtuu 10 ala-asteikäistä tyttöä ja 
poikaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän voi-
daan perustaa toinen ryhmä joka alkaa klo 
18.30.  
Rymättylän seurakunta ja 4H-Naantali. 
 
Kanttorin virsitunnit Katavakodilla torstaisin 
26.9., 31.10., ja 28.11. klo 14.00. 
 
Diakoniapäivystys seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 9-11. 
 
Vuoden 2020 rippikouluilmoittautumiset; 
Syyskuun aikana lähetetään vuoden 2020 
rippikoulun ilmoittautumislomake ikäluokalle 
suoraan kotiin. Jos jostain syystä et saa ilmoit-
tautumislomaketta, ota yhteys Hannele Keski-
taloon p. 040 130 8384. Lomake palautetaan 
täytettynä kirkkoherranvirastoon Viluntie 2, 
21140 Rymättylä, syyskuun loppuun mennes-
sä. Ensimmäinen tapaaminen on ensimmäise-
nä adventtisunnuntaina 1.12.2019. 
 

RYMÄTTYLÄ-SEURA RY 

 
Syksyn näyttelyt Aahollissa 
 * Maiju Roos ja Seppo Rantala ovat 
koonneet Aaholliin näyttelyn  
”Valokuvia maisemista kukkasiin”. 
Näyttely on esillä syyskuun loppuun. 
* Antero Elorannan maalauksia kootaan 
pieneksi näyttelyksi Aaholliin. Työt ovat 
esillä ma 30.9.  isänpäivään 10.11.2019. 
Tervetuloa tutustumaan näyttelyihimme. 
Soita ja sovi aika 044 0436776  
Avoin palaveri 
Tiistaina 1.10. vietetään maassamme  
Kansalaisvaikuttamisen päivää.  
R-S/Perinne pitää tuolloin palaverinsa, 
jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa. 
Kutsumme asiasta kiinnostuneita  
mukaan avoimin ovin. 
Tervetuloa siis ti 1.10. klo 18 Aaholliin! 
Torni 
Aaslan Karhuvuoren uudelleen v 2004 
rakennettu ilmavalvontatorni ”Harmaa 
Karhu” on suosittu retkikohde koko  
perheelle Pienen Rengastien varrella. 
Perillä voi tehdä lintuhavaintoja, ihailla 
maisemia ja tutustua lottien historiaan 
sotavuosilta. 
Myös oma kunto tulee retkellä testatuksi. 
Kotiseutuviiri 
Maksamalla ennakkoon 55 euroa seuran tilille  

mailto:naantali@4h.fi
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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 
 

ELÄKELIITTO RYMÄTTYLÄN YH-
DISTYS ry 

Syksyn aktiviteetit alkavat: 
Maanantaikerho 16.09. klo 13 seurakunta- 
kodissa, vieraana diabeteshoitaja 

Akkojen käsityökerho kokoontuu Katava-
kodin askarteluhuoneella joka toinen maanan-
tai 23.09. alkaen klo 17.          Syksyn liikunnat: 
Sauvakävely maanantaisin 02.09. alkaen,  
lähtö torilta klo 10. 
Boccia 03.09. alkaen tiistaisin, koulun liikunta-
salilla klo 15:30. 
Jumppa keskiviikkoisin 04.09. alkaen, koulun 
liikuntasalilla klo 16.                   Äijäkerho 
11.09. klo 13 Katavakodin ruoka-lassa. Kaikki 
äijät taas joukolla mukaan. 

Kynkät Katavakodilta torstaisin klo 11. 
Rinki 1: 12.09., 10.10., 07.11., ke 04.12.  
Rinki 2: 26.09., 24.10., 21.11., 19.12.  Matka-
vastaava tiedottaa  
Syysretki Lohjan seudulle 23. – 24.09. 
Matkan aikana tutustumme Tytyrin elämys-
kaivokseen, Pyhän Laurin kirkkoon ja Kaar-
teen sotamuseoon ja Mosaiikkiin. Matkan hinta 
on 160 euroa/hlö. Hintaan sisältyy kuljetus, 
majoitus sekä ruokailut. Majoitukseen kuuluu 
myös elämyskylpylän ja kuntosalin käy-
tön.Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh: 050 
4034 123, Esa    Vanhusneuvosto: 
Tietoa vanhusneuvostosta Naantalin nettisi-
vuilta, vanhusneuvosto.                      

Jäsensihteeri Marja Vehmanen puh.  
041 5468 246, s-posti: marjavehma-
nen@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 

RYMATTYLÄN AVOIN PÄIVÄKOTI 

Avoin perhekerho on varhaiskasvatuksen 
toimintamuoto, joka tarjoaa yhteisen ta-
paamis- ja toimintapaikan alle kouluikäis-
ten lasten perheille. Toimintaan voi osallis-
tua myös, vaikka lapsi olisi päivähoidos-
sa.Toimintaan ovat tervetulleita myös iso-
vanhemmat.Toimintapaikka: Rymättylän 

seurakuntatalo, Viluntie 2                                                                                              
Toiminta-ajat: Tiistaisin klo 9.00-12.00   
Toiminta alkaa: 20.8.2019Toimintaan voi 

osallistua oman aikataulun mukaan pikaisesti 
piipahtaen tai viettäen pidemmän aikaa. Joka 
kerralla on pieni yhteinen toiminnallinen hetki 
klo 9.30. Lisäksi lapsi voi harjoitella kädentaito-
ja yhdessä vanhemman kanssa askarrellen. 
Toiminnan aikana on mahdollisuus lämmittää 
ja syödä omia eväitä. Tarjolla teetä ja kahvia 
sekä kahvileipää 0,5 e hintaan. Toimintaa 
suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. 
Toiminta on maksutonta eikä siihen tarvitse 
ilmoittautua ennakkoon.Perhekerhossa on 
paikalla 2 ohjaajaa, mutta vastuu lapsesta on 
aina mukana olevalla aikuisella.Lämpimästi 
tervetuloa mukaan toimin taan! Rymättylän 
avoimen perhekerhon henkilökunta: Mari 

Leppänen ja Maarit Rahikkala-Virtanen puh. 
044 733 4506 

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY 

 

14. Syyskuuta kello 10-
16.00 Sadonkorjuujuhlat Röölässä!  
 
Tervetuloa  Röölään, jossa vietetään ensim-
mäisen kerran    
sadonkorjuumarkkinoita,  juhlitaan saariston 
ahertajia, maan antimia ja kädentaitotuotteita! 
Jos et ole vielä varannut pöytätilaa, toimi no-
peasti. 
Visit Naantali järjestää bussimatkan, jolla pää-
see Röölän markkinoille sekä Nauvoon m/s 
Östernillä ja toisin päin. www.visitnaantali.fi 
www.roola.fi 
roola@roola.fi, puh. 0449748711 tuulamaria 
19.9 torstaina klo 18.00 Toimittaja Lassi Läh-
teenmäki Kylähuoneella 
”Miksi Röölä on aina noussut helposti otsikoi-
hin?” 
 
29.9. sunnuntaina klo 14.00 Mikkelinpäivänä 
kanttori Esa Vähämäki lausuu runoja 
Kylähuoneella 
 
Lounais-Suomen Jätehuolto 
Röölä, Rööläntie, satama, Rinki-ekopiste 

http://www.rymattyla-seura.fi/
mailto:rymattylaseura@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
mailto:marjavehmanen@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://www.elakeliitto.fi/Varsinais-Suomen%20piiri/Piirin%20yhdistykset/
http://roola.fi/Roolan_Kesa_2019/Sadonkorjuujuhlat_Roolassa.html
http://www.visitnaantali.fi/
http://www.roola.fi/
mailto:roola@roola.fi
https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/siira-auto/
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•ti 1.10. klo 16.30-18.00 

Röölän Kylätoimikunta ry                            
Puh. 044 974 8711                                     
roola@roola.fi 
www.roola.fi 

SUUNNISTUSTA 

 
Kuntien suunnistusmestaruuskilpailut Turku 
Rastien yhteydessä keskiviikkona 18.9.2019 
Raisiossa Tikanmaalla, opastus Kustavintieltä. 
Lähtö klo 16.30-18.30 
 

RYMÄTTYLÄN TEATTERI  

 
Rymättylän Teatteri lämpimästi kiittää kaikkia 
katsojia ja tukijoita kuluneesta hienosta kau-
desta.  
Kiitos mahtavalle yleisölle, joka naurullaan teki 
tästä kesästä ikimuistoisen. 
Kiitokset myös teatterin tukijoille, jotka mahdol-
listivat kulttuuritarjonnan tänä vuonna: 
Bistro 
Brinkhall Sparkling  
Hansaprint 
Jan-One Oy 
Kaivuu ja Kuljetus P&T Mäkelä 
Kuljetusliike J&T Pajunen 
Pikkuvihreä 
Rymiksen Mummola 
Sale Rymättylä 
Telia 
Kiitos ja nähdään taas ensi vuonna! 
T. Rymättylän Teatterin toimikunta, näyttelijät 
ja työryhmä 
 

NAANTALIN TEATTERI  

 
Kesällä 2019 Naantalin Teatteri esitti Vanhan 
Raatihuoneen pihalla suvinäytelmänä  
Heli Laaksosen kirjoittaman hersyvän hauskan 
Lukkosulaa ja lumpeenkukkia. 
Nyt yleisön pyynnöstä tuomme tämän näytel-
män myös syksyllä Naantalin Teatterille!  
Hersyvät hahmot ja oivaltava teksti o semmo-
ne kultakimpale, ettei oo tosikaa! 
Varsinki ku Laaksose Heli viäl ajanmukast ja 
naantalilaisti tätä meijä pläjäytyst. 
“ No on tämäki! Ihmine mene kattoma omakir-
jottamas näytelmä, ja siäl yleisös itte ylimmäi-
senä hehhettele ja välil nyyhki... Mut ei voi 
mittä, nii eläväks ja syräntlämmittävän hulluks 
o naantalilaine teatterväki Lukkosulan ja lump-
penkukkaset saanu. Kiitos! ” Heli Laaksonen  
  
Ke       11.9.    klo 19 
to         12.9.    klo 19 

pe        13.9.    klo 19 
la         14.9.    klo 17 
su        15.9.    klo 17 
ke        18.9.    klo 19 
to         19.9.    klo 19 
la         21.9.    klo 17 
su        22.9.    klo 17 
Kesto n. 2 h  väliajan kanssa. 
  
Tiedustelut: info@naantalinteatteri.fi / p. 044 
717 7070  
Liput 20 e norm. / 18 e S-Etukortilla 
Myynti: www.ideaticket.fi/naantalinteatteri  
Ovet aukeaa 40 min ennen näytöstä 
 Naantalin Teatteri 
Henrikinkatu 7, 21100 Naantali 
www.naantalinteatteri.fi fb: naantalinteatteri 
           

RYMÄTTYLÄN KIRJASTO 

 
AUKIOLOAJAT: 
ma, ti ja to 13-19 
ke ja pe 9-15 
 
Kirjastolla on henkilökunnan koulutuspäivä 
perjantaina 13.9.2019, mikä saattaa vaikuttaa 
kirjaston aukioloihin. Lisäämme kirjaston verk-
kosivuille myöhemmin tietoa mahdollisesta 
aukiolomuutoksesta. 
 
Puh. 02 434 5521  
kirjasto.rymattyla@naantali.fi 
Metsätie 1, 21140 Rymättylä 
 

NASTA – Naantalin kaupungin 
tiedotuslehti 

 
Muista lukea NASTA, kaikkiin kotitalouksiin  
4 kertaa vuodessa jaettava kaupungin oma 
tiedotuslehti, johon kootaan myös ajankohtai-
set tapahtumat. Verkkosivujen tapahtumaka-
lenteriin päivitetään lisäksi jatkuvasti tulevia 
tapahtumia: www.naantali.fi/tapahtumat 
 
Ilmestymisaikataulu: 

Nro    Aineistopäivä    Jakelu vkolla 

4/18    26.10.    47 

 
Kaupunki päättää sisällön julkaisusta ja pidät-
tää oikeuden tehdä toimituksellisia muutoksia, 
esim. lyhentää tekstiä. 
 

SAARISTOTIEDOTTEEN 
Lokakuun tiedotteen materiaali viimeistään 
15.9.2019 (Word-muodossa) 
saaristotiedotteet@naantali.fi  
puh. 040 482 3507 / Anna Kortelainen 

mailto:roola@roola.fi
http://www.roola.fi/Roola/Roola,_Rymattyla.html
mailto:info@naantalinteatteri.fi
http://www.ideaticket.fi/naantalinteatteri
http://www.naantalinteatteri.fi/
http://www.naantali.fi/tapahtumat
mailto:saaristotiedotteet@naantali.fi
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