Pyhärannan kunta

Kunnantoimisto
avoinna:

Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400

ma klo 9 – 17
ti, ke, to klo 9 – 15
pe klo 9 – 14

kunta@pyharanta.fi

www.pyharanta.fi

**KUNTA TIEDOTTAA**
PYHÄRANTA-MUKI 10 € / KPL

* Helmikuun alusta jakoon tulee myös omaan
liikunta-aktiivisuuteen liittyviä kampanjakortteja (unelmien liikuntavuosi).
Ohjeistuksen korttien käyttöön
löydät lähempänä ajankohtaa
kunnan nettisivulta.
* Tammikuun aikana poikkeuksellisesti nuorisotiloista vain Ihoden nuorisotila on auki (ke ja pe
iltaisin). Ohjaajana Iida Euren. Lisätietoja tilalta.
Margit palaa Ihodeen ohjaamaan tammikuun lopussa.

Tuliaisiksi, mökille, omaan käyttöön…

Nuoriso-ohjaajan rekrytointi on juuri meneillään.

Mukeja myynnissä kunnanvirastossa ja kirjastossa Ihodessa.

* Vakka-Suomen nuorisofoorumin jäsenet Pyhärannasta ovat Jenna Jylkkä ja Aada Suominen.
Lisää toimintaa koskevia uutisia seuraavassa
Uutis-Ankkurissa.

Vakka-opisto
Mainingin perinneillat alkavat kevätlukukaudella
tiistaina 24.1.2017 kello 18.30. Aiheena "Port
Caleidonin muisto".

Värillinen kuva mukeista löytyy www.pyharanta.fi
uutisankkuri tai facebookista.
Tied. Pyhärannan kunta puh. 044 7383 411
kunta@pyharanta.fi

**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Liikunta/nuoriso

**TUKI- JA HALLINTOPALVELUT**
Vesihuoltolaitos tiedottaa
Pyhärannan vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksun uusi hinta on 1,60 €/m³, alv 0%. Aikaisempi käyttömaksun hinta oli 1,40 €/m³. Jäteveden käyttömaksuun ei tässä vaiheessa tehty
korotusta. Veden alvillinen hinta 1,984 €/m³. Uusi
hinta astuu voimaan 1.1.2017.

Liikunta/nuoriso tiedottaa:
* Kuntopolkuvihot vaihdetaan
uusiin, niin että helmikuun
1.pvä merkinnät tehdään uusiin
vihkoihin.

**PALVELUT**
Sivistys
Päiväkoti Satakielessä on lähihoitajana/lastenhoitajana aloittanut 9.1.2017 Riikka
Jussi, joka jatkaa 4.6.2017 asti.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Korpiankkurit ry
Pyhärannan Korpiankkurit kiittävät yhteistyöstä tukijoitaan ja toivottavat
hyvää vuotta 2017
PARTION VIIKKOTOIMINTA ALKAA
VIIKOLLA 3

Pyhärannan Martat ry
Marttailta Marttalassa tiistaina 31.1. klo 18
Suunnitellaan yhdessä tämän vuoden toimintaa.
Käsityö mukaan ja paljon hyviä ideoita.
Arvontaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
VUOSIKOKOUS
tiistaina 14.2 klo 18 Marttalassa Käsitellään sääntöjen
7 § määräämät asiat. Arvontaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Nälkloukkan kyläyhdistys ry
KYLÄKODISSA TAPAHTUU
Kaukanraitti 24
Kutsu teemailtaan torstaina 26.1.2017 klo 18.00:
Varautuminen yhteiskunnan häiriötiloihin.
Alustajina: Suunnittelija Jari Karjalainen, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, Turku, ja kunnanjohtaja Matti Muukkonen, Pyhärannan kunta. Keskustelua, buffetti. Kaikille avoin tilaisuus.
Värkkäilykerho kokoontuu joka toisena keskiviikkona. Aloitamme kevätkauden suunnittelulla 18.1.
klo 17:00, tule mukaan! Sanan ja laulun iltaa vietetään kyläkodissa to 9.2. klo 18:00 kirkkoherra
Petri Laitisen johdolla.
Perinteinen laskiaistapahtuma järjestetään laskiaissunnuntaina 26.2.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja tapahtumiin!

Ihoden seutuyhdistys ry
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys ry
Boccia-harjoitukset jatkuvat
Ihoden koululla keskiviikkoisin klo
15.30–17.30 ja Rohdaisten koululla perjantaisin klo 14.00–16.00.
Askartelukerho jatkuu Vakkarannan kerhohuoneella joka kuukauden viimeinen
maanantai. Seuraava kokoontuminen on
30.1.2017 klo 12.00.
Helmikuun kuukausitapaaminen Ihoden koulun
tiloissa 21.2.2017 klo 12.00 alkaen. Kirjastonhoitaja Anna-Kaisa Sjölund tulee esittäytymään ja kertoo kirjasto- ja kulttuuritoimen näkymistä 2017.
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin hengellinen päivä Uudessakaupungissa 26.2.2017.
Jumalanpalvelus Uudenkaupungin uudessa kirkossa klo 10.00. Jumalanpalveluksen jälkeen
ruokatarjoilu Hotelli Aquariuksessa ja päiväjuhla
on kulttuurikeskus Crusellissa. Ruokailu ja kahvi
on 15 € / hlö. Sitovat ilmoittautumiset Markulle
6.2.2017 mennessä, p. 044 0324747.

Tervehdys vuodelle 2017 ja riemukasta vuodenalkua kaikille!
Jos sinulla on tapahtuma- tai toimintaehdotus
esitettäväksi yhdistyksellemme, niin pistäthän
sähköpostia ihoden.seutu@gmail.com tai ota
yhteyttä numeroon 040 554 8271/Sanna Siivonen. Katsotaan miten voisimme edetä ehdotuksesi kanssa! Ja muistathan että olet tervetullut kehittämään yhdistyksen toimintaa vuosikokoukseemme!
Ihoden Seutuyhdistys Ry:n vuosikokous
Paikka: Ihoden Kylis, Ihoden kylätie 16
Ajankohta: su 22.1. klo 16.00
Käsiteltäviä asioita:
* Virikepuiston toimintasuunnitelma
* Rahoitukset
* Jäsenmaksujen määritys
Tervetuloa uudet ja liittyneet jäsenet vaikuttamaan
yhdistyksen toimintaan! Kokouksessa arvotaan
jäseneksi liittyneiden kesken palkinto! Kahvitarjoilu!
Hallitus kokoontuu ennen vuosikokousta alkaen
klo 14.30.
Esityslistaan voi tutustua yhdistyksemme facebook-sivuilla. Tehdään yhdessä alkaneesta vuodesta unohtumaton ja tapahtumarikas!

Pyhärannan Myrsky ry
Pyhärannan Myrsky/Pyhämaan
Pyry järjestävät kuutamohiihdon perjantaina 10.2.2017 klo
18.00. Lähtö Suojalan rannasta. Myytävänä kahvia, makkaraa ja arpoja. Kaikille liikkujille
annetaan lämmintä mehua.
Säävaraus. Kaikki joukolla mukaan!

Pyhärannan seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kauhianpääntie 5
23950 Pyhäranta
Seurakunnan virallinen sähköposti:
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi
Puh: 02-8258085
Kirkkoherranvirasto avoinna: tiistai-torstai klo 9-12
https://pyharannanseurakunta.fi
Facebook:
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/

Ke 18.1. klo 18 Tavallisen ihmisen kirkonmenot
kirkossa
To 19.1. klo 18 ”Raamatun huikeat persoonat”
osa 4: SIMSON JA DELILA seurakuntakodissa.
Voimamiehen ja kauniin naisen traaginen rakkaustarina. Luentosarja Raamatun erikoisista
henkilöistä, jotka kummasti muistuttavat meitä
tavallisia pulliaisia.
La 21.1. klo 18 Pyhäranta - aiheisten sävellysten konsertti seurakuntakodissa (Sydänkari,
Kaplinpää, Nälkloukka, Kauhianpää, Tuulimyllyt,
Viikinkikylä, Heppabaari, Muotolasi, Maininki,
Kaukka, Rihtniemi, Camping, Pleissi, Ankkuri,
Melanderit) Petri Laitinen, piano.
Su 22.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Ma 23.1. klo 18 Alfa-kurssi pappilassa
Ke 25.1.klo 18 Öljy-ilta kirkossa. Sytytämme
kynttilöitä ja laulamme rytmikkäitä valon lauluja.
Sairaat tai muutoin Jumalan kosketusta kaipaavat
voivat tulla öljyllä voideltaviksi.

arjen kiireestä ja stressistä. Hobitti - musiikkia,
keskiaikaisia hengellisiä harjoituksia, (mm. Tuomas Kempiläinen), kelttiläisen mystiikan rukouksia, Viikinkimenu, Kännykkäparkki, Päivämaksu:
50 €. Ilmoittautuminen 14.1. mennessä: petri.laitinen@evl.fi. Tapahtuma toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi.
Su 29.1. klo 18 Metallinen Tuomasmessu. Tuomasmessu on nykyajan ihmiselle soveltuva jumalanpalvelus, jossa rukous, ennakkoluuloton musiikki ja arjessa kiinni oleva hengellisyys kohtaavat
toisensa. Metallisessa Tuomasmessussa tähän
kokonaisuuteen lisätään draamaa, suuria tunteita
ja efektejä.
Su 5.2. klo 10 Kynttilänpäivän perhemessu,
teemoina Yhteisvastuukeräys, viime vuonna kastetut ja 4-vuotiaat.
Su 5.2. klo 11 Viime vuonna kastettujen ja 4vuotiaiden juhla Seurakuntakodissa. Yhteisvastuukeräysinfo Seurakuntakodissa.
Ke 8.2. klo 18 Miesten saunailta kylätalo Mainingissa. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista.
To 9.2.klo 18 Jumalanpalvelusajokortti Osa 2.
Tulkataan kirkonmenot nykykielelle. Mitä menneet
polvet oikein ajattelivat tehdessään näin erikoisen
jumalanpalveluksen? Mitkä asiat jumalanpalveluksessa puhuttelivat heitä? Mitä pitäisi ajatella
jumalanpalveluksen oudoista tavoista ja kielenkäytöstä? Millainen on jumalanpalveluksen eri
osien merkitys ja sisältö? Jumalanpalvelusajokortin suorittanut saa oikeuden toimia vapaaehtoisena kirkossa.
Su 12.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Ma 13.2. klo 18 Naistenpiiri pappilassa
Ke 15.2. klo 18 Raamatun huikeat persoonat,
osa 5 DAAVID JA GOLJAT seurakuntakodissa.
Maasta se pienikin ponnistaa. Miten ylivoimaisen
vihollisen voittaminen on mahdollista? Miten käy
runoilijalta sotiminen? Kuka oli yli kolmemetrinen
Goljat? Luentosarja Raamatun erikoisista henkilöistä, jotka kummasti muistuttavat meitä tavallisia
pulliaisia.

Ke 25.1. klo 19 Miesten ilta Kaukan kyläkodissa,
Kaukanraitti 24. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista.

To 16.2. klo 18 Jumalanpalvelusajokortti, osa 3

La 28.1. klo 9 - 16 Metsäluostari Viikinkikylä
Cucculassa. Siirry ajassa tuhannen vuoden
taa kiireettömyyden ja hiljaisuuden keskelle!
Metsäluostarin Hiljaisuuden tiellä irtaudumme

Ma 20.2. klo 18 Alfa-kurssi pappilassa

Su 19.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus

Ke 22.2. klo 18 Miesten ilta Kaukan kyläkodissa,
Kaukanraitti 24. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista.
Su 26.2.klo 18 From the 60´s to the 90´s - messu. 60-, 70-, 80- ja 90-luvun sointeja jumalanpalveluksen muodossa. Jumalan kosketusta, kotimaisia ja kansainvälisiä tuttuja lauluja, gospelin
sykettä ja nostalgiaa – Pyhärannassa!
Ennakkotietoja:
To 23.2. klo 18 Stand Up – ilta Seurakuntakodissa
Su 29.3. klo 18 Blues Brothers – messu
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA:
Vuoden ensimmäinen Palvelupäivä torstaina
26.1.2017 klo 12-14.30 Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€. Tule rohkeasti mukaan tapaamaan toisia ja virkistymään yhdessä! Tilaisuudessa ei ole ala- eikä yläikärajoja! Kyydistä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä diakonissaan pari päivää
ennen. Taksikyydistä peritään seurakuntakodilla
linja-autotaksan suuruinen maksu. Voit tuoda
halutessasi pienen arpavoiton maksuttomiin hyvän mielen arpajaisiin.
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa
helmikuussa. Luottamuksellisessa ryhmässä voi
jakaa omia kokemuksia ja saada voimia kulkea
eteenpäin. Ryhmän vetäjinä toimivat kirkkoherra
ja diakonissa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset diakonissalle puh. 0440 684 913.
Hyvän mielen villasukkapiiri to 2.2. klo 18.30
Seurakuntakodilla. Ota mukaan omat sukkapuikot
(nro 3-4). Langat odottavat jo valmiina. Tule mukaan neulomaan sukkia diakoniatyön kautta iloksi
toisille! Saat samalla seuraa ja hyvää mieltä itsellekin!
Yhteisvastuukeräys alkaa kynttilänpäiväsunnuntaina 5.2. Jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien
jälkeen lyhyt infotilaisuus Seurakuntakodilla. Voi
saada oman Yhteisvastuu-listan ja sopia itselle
sopivan keräysalueen.

Perhekerho
Ihodessa Säästöpankin kerhohuoneessa keskiviikkona 15.2. klo 9.30-11.30. Yhteinen hiljentymishetki, välipala, askartelua, leikkiä ja laulua.
Vapaaehtoinen välipalamaksu.
Perhekerho ei toistaiseksi kokoonnu Rohdaisissa
osanottajapulan vuoksi. Jos olet kiinnostunut osallistumaan perhekerhoon Seurakuntakodilla, ota
yhteyttä diakonissaan. Kerho aloitetaan tarpeen
mukaan.
Perhekahvila. Ihodessa kokoontuu parillisten
viikkojen keskiviikkoiltaisin Perhekahvila. Säästöpankin kerhohuoneen lisäksi hyvällä säällä kokoontuminen voi olla myös puistossa. Lisätiedot:
Johanna Isberg puh. 050 337 9345. Ota omat
eväät mukaan.
Lisätietoja lapsiperheiden toiminnasta seurakunnan nettisivuilla: pyharannanseurakunta.fi/toiminta/perheet
VARHAISNUORISOTYÖ
Varhaisnuorten kerhot jatkaneet toimintaansa:
Rohdaisissa, seurakuntakodilla Maanantaisin klo
18.00-19.00
Ihodessa, säästöpankin kerhohuoneella Tiistaisin
klo 18.00-19.00
Reilassa, koululla Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00
Kaikkiin varhaisnuorten kerhoihin mahtuu
vielä väkeä! Tervetuloa!
NUORISOTYÖ
Nuortenilta:
Perjantaina 20.1. klo 18.00-20.00 Ihoden nuorisotilalla.
Perjantaina 3.3. klo 18.00-20.00 Reilan nuorisotila
Lauluilta:

Kultaisen iän kerho Ihoden vanhustentalon kerhohuoneella keskiviikkona 8.2.2017. Hiljennytään
hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Vakkarannan vanhustentalon kerhohuoneella torstaina 9.2.2017. Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä,
juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.

Maanantaina 6.2. klo 18.00-20.00 Ihoden säästöpankin kerhohuoneella (rippikoululaisille musiikkimerkintä).
Isoskoulutus:
Perjantaina 27.1. klo 18.00-20.00 Seurakuntakodilla.

Maanantaina 6.2. klo 18.00-20.00 Ihoden säästöpankin kerhohuone (lauluilta).
RIPPIKOULUTYÖ
Oppitunnit seurakuntakodilla lauantaina 11.2.
klo 9.00-13.00 (mukaan tehtävävihko, Raamattu,
katekismus sekä muistiinpano välineet: vihko,
lyijykynä ja pyyhekumi).
Yhteisvastuu lipaskeräys lauantaina 4.3. (diakonissa informoi asiasta tarkemmin).
Jos lapsi- ja nuorisotyöstä tulee kysyttävää, voit
ottaa yhteyttä Lapsi-ja nuorisotyöntekijään Marika
Pietilä 044-0684916 marika.pietila@evl.fi
KIRKKOMUSIIKKI
Pyhärannan kirkkokuoro ry:n hallituksen kokous seurakuntakodilla ke 1.2.klo 18:30.
Kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat srk-kodilla keskiviikkoisin 8.2. alkaen klo 18:30.

**ILMOITUKSIA**
POLTTOPUUTA!
Tilaa nyt polttopuut ensi talveksi.
Toimitus keväällä 2017.
Tommi Kaitila 040-5419535

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.
PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy värillisenä versiona kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 22.2.2017.
Aineistotoimitukset viimeistään ma 13.2.2017

Tervetuloa laulamaan kuoroon!
UutisAnkkuri 1/2017 kokoaja: Timo Forsten
Tarkempia tietoja Srk:n nettisivuilla. Toiminta/musiikki.Kanttori Kari Kesäläinen puh. 0440684911

