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8.6. 2019
klo 10-16.00

Silli ja uussi peruni
tapahtumaan on ilmainen
merikuljetus Turku-RööläTurku m/s Isla yhteysaluksella
klo 9.00 Turusta!
Naantalista kulkee Föli bussi
Röölään alk. klo 9.30.
www.roola.fi

2019
Röölän Kesä
Kulttuuri- ja vierasvenesatama

Tervetuloa Röölän
kylään!
Röölä on pieni rosoinen kylä meren rannalla vanhassa Rymättylän pitäjässä, Naantalin eteläosassa. Rymättylä on kuuluisa perunoistaan ja Röölässä on vahva silliperinteen historia. Röölä on 4 km Rymättylän kirkonkylästä etelään, 20 km Naantalista ja 38 km Turusta.
Se on saariston pienen rengastien varrella osoitteessa
Rööläntie 405, 21150 Röölä.
Rannassa palvelee Ravintola Röölänranta ja Röölän
Puoti. Lisäksi rannassa on meriasema, jossa on polttoaineen tankkauspiste, septic-tankin tyhjennys, vesipiste ja veneenlaskupaikka. Ravintola vuokraa vierasvenepaikkoja. Röölässä on myös Lounais- Suomen Jätehuollon lajitteluastiat (lasi, paperi, kartonki, muovi),
postilaatikko ja parkkialue.
Röölä on myös kulttuurisatama. Siellä on Silliperinnemuseo Dikseli, Myllymuseo ja Dikselin Näyttämö.
Kuohuviinitehdas Brinkhall ́s Sparkling toimii sillitehtaan tiloissa. Tehtaanmyymälä on kesällä avoinna.
Röölän kylätoimikunta ry:n Kylähuone on sympaattinen tapahtuma -ja kohtaamispaikka..
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Kulkeminen

Röölään pääsee Naantalista kesällä Föli-bussilla neljä
kertaa päivässä. Matkan hinta on 3 euroa. Kannattaa
myös hyödyntää Fölin palvelubussia, jonka voi tilata
tiistaina ja keskiviikkona Rymättylän pitäjän alueelta
Rymättylän kirkonkylään ( klo 8.00 tilaus puh.040 773
0026). Siellä on ruokakauppa, apteekki, pankki, pankkiautomaatti, kirjasto ja terveyskeskus.
Saariston pieni rengastie kulkee Röölän kautta. Kymmenen kilometriä Röölästä etelään on Hankan ranta,
josta yhteysalus m/s Östern liikennöi Seilin ja Nauvon
kirkonkylän ja Hankan välillä. Röölästä voi myös tilata taksiveneen Maisaareen (puh. 040 507 7450. www.
maisaari.com). Myös Rymättylän pohjoisosassa on yhteyaslusliikennettä. Haapalan rannasta lähtee m/s Isla
länsisaaristoon: Ruotsalaisiin, Korvenmaalle, Pähkinäisiin, Pakinaisiin, Maisaareen ja Samsaareen.
Röölän Silli ja Uussi peruni -tapahtuma on tänä vuonna 8. kesäkuuta. Föli-bussi liikennöi tuolloin Naantalista Röölään tunnin välein kello 9.30 lähtien. Matkan hinta on 3 euroa. Yhteysalus m/s Isla noutaa vierailijat Turusta ilmaiseksi. Alus lähtee Aurajoesta kello 9.00. Parkkipaikkoja ei ole Röölässä rajattomasti, joten auton voi
jättää kotiin. Kannattaa tulla meritse tai bussilla
viihtymään!www.roola.fi sivuilla on lisätietoa Röölästä.

Kuva Jani Nieminen

Röölän tarina jatkuu
Ensimmäinen asiakirjamerkintä Röödilästä on vuodelta 1438, eli tänä vuonna Röölä, entinen Röödilä, täyttää 581 vuotta.
Röölän ranta kehittyi satama- ja kauppapaikaksi
1900-luvun alussa, kun Valtasen Länsitalon isäntä Juho Vihtori Virtanen perusti 1908 rantaan myllyn ja sahan. Samoihin aikoihin lisääntyi laivaliikenne Turkuun
ja myös Röölän laituriiin pysähtyi höyryalus säännöllisesti. Saha ja mylly siirtyivät Hemming Saarnin omistukseen vuonna 1934, jonka jälkeen koneet uudistettiin ja rantaan rakennettiin korkea myllyrakennus.
Toivo Saarni perusti 1940 sekatavarakaupan, jonka Turun Osuuskauppa osti 1956. Ensimmäinen sillinkalastusalus lähti Röölästä Islannin vesille vuonna 1949.
Sillit jalostettiin kotisatamassa, Rymättylän Säilyke
Oy:ssä. Saukkolaivaston valtamerikalastus jatkui vuoteen 1976, jolloin suomalaisten pyynti loppui kansainvälisten kalastusaluerajoitusten takia. Saukkolaivoista ja silliperinteestä löytyy paljon tietoa ja esineistöä rannan Silliperinnemuseosta. Samassa rakennuksessa on myös myllymuseo.

Viime vuosina Röölän kehitys on perustunut sen omille vahvuuksille: kulttuuriperintöön ja meren rantaan.
Puoti, ravintola ja polttoaineenjakelupiste palvelevat
vierailijoita aivan rannan tuntumassa.
Vanhassa sillitehtaassa toimii viinitehdas, jonka tuotteita tullaan hakemaan kaukaakin. Rannan kokonaisvaltainen kehitystyö jatkuu. Viime kesänä iso, entinen
yhteysaluslaituri peruskorjattiin ja tänä vuonna piha
asfaltoidaan uudelleen. Naantalin kaupunki on pikku
hiljaa kunnostanut Röölän ranta-aluetta. Tänäkin kesänä parannetaan alueen viihtyisyyttä. Kylätoimikunta ry jatkaa kyläsuunnitelman toteuttamista. Se saatiin
Naantalin kaupungin kanssa valmiiksi vuonna 2016,
jota joka syksy tarkistetaan.
Saaristossa kaivataan uuden sukupolven yrittäjyyttä.
Saaristo tarjoaa monia mahdollisuuksia yrittämiseen
ja uuden elämäntavan luomiseen. Tänne Röölään voi
tulla meritse, pyörällä ja autoilla nauttimaan ympäristöstä, palveluista ja tapahtumista. Röölään voi rakastua ja täällä rakastutaan.
www.roola.fi www.saaristonrengastie.fi
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Ravintola Röölänranta ja Puoti
Ravintola Röölänrannassa sekä Puoti palvelee jälleen
kesällä parin viime vuoden tapaan, kehittelyä toki
unohtamatta.

Röölässä tulet näkemään viikottain live-esiintyjiä. Pääsääntöiseti esiintymiset ovat yleisölle täysin maksuttomia, keikkakalenterin löydät sivuiltamme.

Ruokalistaa uudistamme joka vuosi muuttuvien trendien mukana. Listoiltamme löydät niin liha- kuin kala-annoksia. Perusherkut kuten pitsat, hampurilaiset ja
salaatit ovat suosionsa ansiosta vakiinnuttaneet paikkansa listalla.

Peseytymiseen ravintola vuokraa saunaa käyttöön tuntiveloituksella.

Uutena kesään 2019 pyrimme panostamaan veneilijöiden tarpeisiin entisestään. Entinen yhteysaluslaituri
saatiin viime kesänä kunnostettua ja palvelee nyt isompiakin huviveneitä turvallisesti. Lisäksi laituripaikkoja
löytyy idän puolelta niin poijulla kuin aisoillakin. Rannasta löytyy myös muut veneilijän tarvitsemat palvelut; tankkaus, septi, vesipiste ja jätehuolto.
Yläkertaan olemme tuoneet biljardipöydän jonka pelaaminen on asiakkailleme ilmaista.
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Röölän puodista löydät peruselintarvikkeet sekä paikallisesti kasvatettua, tuoretta tuotantoa kuten perunat,
herneet ja tomaatit. Myös mietojen alkoholituotteiden
myynti kuuluu valikoimaan.
Ravintolan tapahtumista sekä aukioloajoista tiedotamme sivuillamme ravintolaroola.fi sekä facebookissa.
Meille voit toki myös soittaa 040-702 6460.
Tervetuloa nauttimaan merenrantaravintolasta!

BRINKHALL SPARKLING
Brinkhall Sparkling -viinitalo tuottaa Rymättylän
omenatarhojen sadosta laadukkaita kuohuviinejä,
joissa pohjoisen ilmaston parhaat ainesosat yhdistyvät ranskalaiseen samppanjavalmistusperinteeseen. Myös talon jääviinit ovat keränneet kasvavaa
arvostusta ainutlaatuisina rymättyläläisinä viineinä.
Lisätietoa viininmaistelutilaisuuksista ja aukioloajoista: www.bsp.fi.
BRINKHALL SPARKLING
Brinkhall Sparkling winery produces sparkling
wines from the apples of Rymättylä’s extensive
orchards. The best ingredients offered by the
unique Nordic climate are combined with French
Champagne making traditions. The winery’s own
ice wines have received increasing acclaim. More
information on wine tasting events and opening
hours: www.bsp.fi.

Rööläntie 365, 21150 Röölä
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Röölän kylähuoneella
tarinoidaan
Kylähuoneesta on tullut tarinoiden keräämispaikka.
Röölän kylän perinnetiedon ja tarinoiden kokoaminen
on yksi Röölän Kylätoimikunnan ry:n tärkeimmistä tehtävistä. Tavoitteemme on myös lisätä yhteisöllisyyttä ja
kehittää asuinaluetta ja sen viihtyisyyttä. On asioita
joihin voimme vaikuttaa omassa ympäristössä ja pitää
huolta kylästämme. Voimme myös luoda yhteisiä tavoitteita ja kehittää Röölää – yhdessä toimien ja arkipäivään vaikuttaen. Röölän asemakaava on meneillään, joten uutta syntyy lähivuosina.
Liity jäseneksi - tule vaikuttamaan tai tukemaan!
Jäsenyys on 10 euroa vuodessa.
Kylähuoneella on läpi vuoden erilaisia tapahtumia ja
tarinailtoja. roola@roola.fi, 044 974 8711. Ehdota aihetta, mikä tai ketä sinua kiinnostaisi.
Kylähuone avoinna kesällä lauantaisin (ei juhannuksena) 1.6.-27.7. klo 12-15.00 kesälauantaisin

Kesän tapahtumista koko kylän perinteinen Silli ja uussi
peruni tapahtuma 8.6. klo 10-16.00. Ilmaista silliä ja uutta perunaa niin kauan kuin riittää! Katso takakansi.
2019 postimerkki myynnissä!
27.7. klo 19.00 Kesäilta Röölässä - Legendaarinen
EINO GRÖN esiintyy.
31.8 Muinaistulien yö rannassa ja ravintolassa.
Elokuussa Dikselin Näyttämöllä tarinailta nk. miljoonasaaliista, joka saatiin nuottakalastuksesta.
14.9. Ensimmäiset Sadonkorjuujuhlat Röölässä!
Seuraa Röölän sivustoa tai fasebookissa www.facebook.com/rantapiha tai www.facebook.com/dikseli/
ajankohtaisia tiedotteita tai tule mukaan sähköpostilistalle. www.roola.fi, roola@roola.fi Puh. 044 9748711
Kylähuone, Vanhan sillitehtaan yläpihalla.
Rööläntie 401, 21150 Röölä
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Myynissä Suomen Sillikonttori Oy:n tuotteita
Silliperinnemuseo Dikseli ja Myllymuseo
Röödilän mylly ja saha perustettiin 1908 (J.V Virtanen)
ja toiminta aloitettiin 1911. Siellä on ollut vuosikymmenten aikana sahatoimintaa ja varastointia myllytoiminnan lisäksi. Myllytoiminta loppui 1981 mylläri Aarne Juvakan jäätyä eläkkeelle. Silliperinnekeskus Dikseliksi se muutettiin 2010 Tauno Saarnin ja Matti Ruuskan aloitteesta. Myllymuseo aloitti 2016. Meriteatterin
tilat, nykyisin Dikselin Näyttämö rakennettiin 2013.
Dikselin Näyttämöä voi vuokrata esityksiin kesäisin.
Museokaupasta mm. Sillikonttorin sillituotteita.
Kesän taidenäyttely Pirkko Salovaara, Valintoja.
Avoinna 1.6.-15.8. Ma kiinni, ti-su klo 12-18.00.
Pääsymaksu 4€, lapset alle 16v. ilmaiseksi.
Rööläntie 402, 21150 Röölä. www.roola.fi
roola@roola.fi, puh. 044 9748711
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Röölän Meriasema
Meriasemapalvelua luotettavasti Turun seudulla. Turun Pikapolttoöljy Oy:n meriasemien automaatit palvelevat veneilijöitä vuorokauden
ympäri veneilykauden aikana.
Meriasemien koordinaatit:

Itäinen Rantakatu 52 A 3, 20810 TURKU

Röölä, Rymättylä 60° 20.730 N, 21° 57.403E

www.turunpikapolttooljy.fi

Hirvensalo, Turku 60° 25.776 N, 22° 13.702 E

Puhelin: 0400 944 120
info@turunpikapolttooljy.fi

Merimasku, lossiranta 60° 29.015 N, 21° 52.197E
Taivassalo
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Kesäilta Röölässä
Legendaarinen EINO GRÖN
27.7. klo 19.00
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Röölässä vietetään
ensimmäisen kerran
SADONKORJUUJUHLIA 14.9. 2019
KLO 10-15.00!
Varaa myyntipaikkasi jo nyt
Sadonkorjuutorille, jossa
myydään saaristossa tuotettuja
tuotteita. Ahvenanmaalla ja
Paraisilla vietettyjä Sadonkorjuu juhlia juhlitaan nyt myös
Naantalin Röölässä.
Naantalin Visit myy matkapakettaja bussilla Turusta
Nauvon kautta m/s Östernillä
Röölään!
Tarkemmat tiedot
www.roola.fi
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RÖÖLÄN KESÄN PERINTEINEN
TAPAHTUMA ILMAISTA silliä ja
perunaa! 8.6. klo 10-16.00.
Jaetaan ILMAINEN silli ja peruna-annos niin kauan kuin riittää!
Perunat (500kg) lahjoittaa Osuuskunta Rymättylän Varhane, jotka keittää Ravintola
Röölänranta. Sillit tapahtuman vieraille tarjoaa Suomen Sillikonttori Oy.
YHTEYSALUS
m/s ISLA
TURKU-RÖÖLÄTURKU

Jalo & Vilo Big Gäng ja Anne Tanskanen
viihdyttää vieraita
Ravintola
ja Viinitehdas
avoinna!

Lapsille!
Marionettiesitys
Viikinkiseikkailu
Dikselin
Näyttämöllä klo
11 ja 13.

Naantalin Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen
avaa tapahtuman.

Kaitsu laulu, Tapsa ja
Suomen
Ella harmonikkamestarit Sillikonttori;
ja kylän muusikot
Matti Ruuska tarkistaa
tapahtuman
sillit.

Ilmainen merikuljetus 100
mahtuu mukaan
+ polkupyörät!
Lähtö klo 9.00
Turusta Aurajoelta.
Röölässä n. 11.30
ja takaisin 14.30
Turkuun.
Lähtö-ja paluupaikka Turussa
Läntinen
Rantakatu 35.
(Förin ja Ukko-Pekan
välistä)

Saariston kädentaitotuotteita sekä luomutuotteita
ym. ym. myynnissä. Tulkka ny viettämä hauskane päivä!

Föli bussi kuljettaa Naantali-Röölä-Naantali 3€:lla per suunta tapahtuman vieraita.

