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**KUNTA TIEDOTTAA**
**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Pyhärannan talous tervehtymässä
Vuosi sitten vuodenvaihteessa Pyhärannan kunta
eli synkkää aikaa. Kunnan talous oli heikentynyt
hetkessä vuosien 2015-2016 onnettomista tapahtumista johtuen. Mukaan mahtui verotulojen merkittävää alakanttiin arviointia, ympärivuorokautisen
hoivan myöntämisiä kaksin kerroin suhteessa
päätettyyn paikkamäärätasoon. Sattuipa matkalle
vielä yllättäviä tragedioita erikoissairaanhoidon
puolella ja vuosien takaisten epäonnistumisten
maksuun tuloa vammaisten palveluissa. Tilanne
oli sanalla sanoen huono: taloudellisesti kunta teki
yli 800 000 euron tappion vuodelta 2016.
Taloustilanteen todellisen laidan selvittyä syksyllä
2016 linjasi valtuusto iltakoulussaan, ettei periksi
anneta, vaan talous laitetaan kuntoon. Tuolloin
päätettiin, että kunta on valmis rakenteellisiin uudistuksiin kestävän taloudellisen pohjan aikaan
saamiseksi. Tavoitteiden toteuttaminen käynnistettiin omasta organisaatiosta, jossa otettiin käyttöön nykyaikainen johtamisjärjestelmä samalla
kun hallintoa karsittiin ja tarpeettomia raja-aitoja
eri toimintojen välillä purettiin. Koska rakenteellisten uudistusten ei varsinaisessa toiminnassa uskottu etenevän niin nopeasti, päätettiin akuutisti
tasapainottaa taloutta veronkiristyksillä ja omaisuuden kohtuullisella realisoinnilla. Vuodelle 2017
linjaus oli, että vielä tuon vuoden kunta saa tehdä
alijäämää.
Nyt kun vuosi on kulunut, näyttää vahvasti siltä,
että Pyhärannan talouden suunta on korjautunut,
eikä lisäalijäämää enää päättyneeltä vuodelta
tarvitse tehdä. Vuoden aikana saadut raportit niin

omasta toiminnasta kuin muiden palveluntarjoajien toiminnasta, viittaavat siihen, että vuoden
2017 tilinpäätös voisi hyvinkin olla talousarvion
satojen tuhansien alijäämäennusteesta poiketen,
jopa positiivinen. Tämä mahdollistaa jatkossa
siirtymisen aidosti kuntaa kehittävään vaiheeseen.
Jo edellisen valtuustokauden lopulla ja uusien
luottamushenkilöiden aloittaessa valmisteltiin
kunnalle uusi parhaaseen asukaskokemukseen
tähtäävä strategia, joka keskeinen ajatus on ottaa
asukkaat toiminnan keskiöön.
Viime kuukausina olen ilolla pannut merkille, että
niin kunnanhallituksesta kuin valtuustostakin löytyy paljon kehittämisiloa ja tahtoa kuntalaisten
parhaaksi. Ensimmäiset onnistumiset on saavutettu kauan odotetun ”vanhainkodin” muodossa:
seuraavana agendalla on osaamispalvelujen investointien hankkiminen ensivaiheessa päiväkotirakentamisen muodossa. Kaavahankkeemme
Ihodessa ja Rohdaisissa ovat etenemässä mallikkaasti ja mahdollistavat uuden asuntorakentamisen. Asuntojen kasvun myötä toiveissa on, että
myös palvelualat alkavat kiinnostua kunnasta.
Erityisesti Ihoden osayleiskaavatyön seurauksena
kasitien varsi taas muodostuu merkittäväksi kehittämiskohteeksi lähitulevaisuudessa. Tästä on
hyvä jatkaa!
Tulemme Tasavallan Presidentin vaalien yhteydessä tiedustelemaan teiltä tyytyväisyydestänne
elämäänne Pyhärannassa ja ideoita siitä, miten
kuntaa saataisiin paremmalle tolalle. Tässä te
olette parhaita asiantuntijoita kertomaan, mitä
kaipaatte lisää. Nyt kun liikkumavaraa alkaa korjausliikkeiden myötä löytyä, voidaan tarmo keskittää niiden toteuttamiseen.
Matti
Ps. olen tässä vuoden aikana kuullut paljon ns.
varmoja tietoja siitä miten mikäkin asia on mennyt,
vaikka harvoin ihan niinkään päin asiat ovat olleet.
Puhelimeni (044-7383 413) on auki, kuten myös
oveni: soittakaa, tulkaa ja kysykää jos jokin askarruttaa – Teitä varten me täällä olemme!

Ihoden asuinalueen nimikilpailu
Pyhärannan kunnanhallitus on 9.1.2018 alkaen
asettanut kunnan verkkosivuille ehdotuksen koskien Ihoden asemakaavan muutosta ja laajennusta ajatuksella uuden asuinalueen rakentaminen.
Alue tulee sijoittumaan nykyisen Iholuhdantien
päähän ja se tulee sisältämään uuden ”Veikonkuja” -nimisen kadun sekä 18 erillispientalotonttia ja
yhden asuin-liikehuoneistotontin ja palstaviljelyalueen. Alueen välittömään läheisyyteen on myös
suunniteltu rantasaunaa. Päätöksellään 8.1.2018
kunnanhallitus pyytää nimiehdotuksia tälle
uudelle alueelle 31.1.2018 mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai tuomalla ehdotuksen
fyysisesti kunnantalolle. Valittu ehdotus palkitaan.

Kuntopoluilla on jälleen ollut vilskettä
Kuntopolkujen paikat löydät kunnan nettisivuilta
www.pyharanta.fi/kuntopolut
Merkityissä paikoissa Kuntopolku/Haastepyöräilypostilaatikot, joissa suoritusvihot ovat. Käy siis
merkkaamassa liikuntasuorituksesi vihkoon. Liikunnan iloa kaikille vuoteen 2018!
Vuoden 2017 kuntopolku-arvonnassa onni suosi
seuraavia
uimahallin 20-sarjalippu Sirpa Kaupinsalo Rohdainen
juomapullo Hanne-Maarit Anttila Rohdainen
juomapulloTuire Jokinen Ihode
heijastinliivi Leena Viljanen Santtio
pipo Jaana Raappana Reila
pipo Juuso Hatunen Rohdainen
kahvipaketti + suklaa Juhani Vainio Ihode
teelajitelma +suklaa Jukka Luotokari Kukola
uimalakki Elina Arvonen Ihode
uimalakki Tiina Koila Rohdainen
ranneke + heijastin Jorma Lainio Nihtiö
ranneke + heijastin Paavo Lämsä Santtio
lämpömittarikello + suklaa Valto Saario Ihode
kassi Hilla Laurikkala Kaukka

Palkinnot ovat noudettavissa kunnantalolta. Onnea voittajille!

Kuukausittaiset liikuntatapahtumat
Kunnan liikuntatoimi järjestää kuukausittain eri
sisältöisen liikuntatapahtuman, joko omassa kunnassa tai tutustumiskäyntinä lähikunnan liikuntapaikoissa. Voit esittää toiveesi tapahtuman sisällöstä tai paikasta anne.laivo@pyharanta.fi tai puh.
044 7383 432.

Kevään liikuntaryhmät jatkuvat
Viikoittaiset seniorijumpat:
ma klo 10-11 Reilan koululla
ti klo 10-11 Rohdaisten koululla
ke klo 11-12 Ihoden koululla
Ei seniorijumppaa hiihtolomalla. Tervetuloa sillä
viikolla terveysliikuntapäivään Rohdaisiin.

Perheliikuntaa Ihoden koululla keskiviikkoisin klo
10-10:45 joka toinen viikko, parilliset viikot. Hiihtolomaviikolla ei, korvaava vuoro ke 14.2.
Liikkari- liikuntakerho 4-6 vuotiaille keskiviikkoisin klo 18-18:45, myös hiihtolomalla, jos tulijoita on!
Lisätietoja tarvittaessa: 044-738 3432.

Tammikuussa lasten liikuntapäivä
Lauantaina 20.1. klo 13-15 Ihoden koululla.
Aloitetaan koulun pihapiirissä eläinaiheisella
valokuvasuunnistuksella, mitähän rasteilta löytyykään... Pienimmät lapset vanhemman mukana.
Klo 13:30- 15:00 liikuntasalissa on temppurata.
Tervetuloa ulkoilemaan ja peuhaamaan salissa!

Liikuntaa hiihtolomalla
Alakouluikäisten pelikerrat kouluilla
Ma 19.2. klo 10-11.30 Reilan koulu
Ma 19.2. klo 13:30-15 Ihoden koulu
Ti 20.2. klo 12:30-14 Rohdaisten koulu
Pelataan salissa liikuntapelejä ja minimatseja:
futsal, säbä jne
Vauhdikas jumppa Reilan koululla ke 21.2. klo
17:30-18:30. Sykettä nostavat liikkeet ja lihaskuntoliikkeet kuntopiirinä vuorottelevat, tässä Katjan
jumpassa tulee taatusti hiki! Tervetuloa kaikenkuntoiset naiset ja miehet hikoilemaan hyvällä
fiiliksellä.

Helmikuun terveysliikuntapäivä
Tiistaina 20.2. klo 14:30-16 Rohdaisten koulu
Liikunta- ja terveysvinkkejä, tasapainojumppaa
sekä mahdollisuus verenpainemittaukseen.
Tervetuloa liikkumaan ja saamaan vinkkejä terveelliseen elämään! Sopii kaikille!

Salibeach sarja pelataan helmi/maaliskuun
aikana
Ilmoita joukkueesi mukaan viimeistään ke
31.1.2017, joukkueessa 2 hlö (+ halutessa voi
nimetä varahlön), mielellään mies/nainen pari, voi
toki olla myös samaa sukupuolta oleva pari jos et
muu ten saa joukkuetta. Pelit pelataan pääosin
Reilan salissa ennalta sovittavina vapaina saliaikoina otteluohjelman mukaisesti.
Ilmoittautumiset tekstiviestillä/sähköpostilla
puh. 044-7383 424. Osallistumismaksu 10 e/pari. Lopuksi mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle.

Lentiksen arvontaturnauspäivä Rohdaisten koulun liikuntasalissa la 3.2.
Pelejä koko päivä, henkilömäärästä riippuen arvotaan aina uudet joukkueet ja pisteitä kerää kukin
henkilökohtaisesti koko päivän ajan. Osallistumismaksu 2 e/pelaaja.
Osallistujamäärää voidaan joutua ilmoittautumisjärjestyksessä rajaamaan, jotta päivästä ei muotoudu liian pitkää. Ilmoittautumiset viim. ke 31.1.
mennessä puh. 044-7383 424.

Nuorisotilojen kuulumisia
Joulutauon jälkeen Ihoden ja Rohdaisten nuokkareilla otetaan käyttöön henkilötietolomakkeet.
Jokaisen nuokkarikävijän tulee täyttää lomake,
jossa on sekä nuoren että hänen vanhempansa
yhteystiedot. Lomakkeessa on myös nuokkarin
säännöt, jotka nuori ja vanhempi hyväksyvät allekirjoituksella.
Pyhärannan nuorisotyöntekijät tavoitat:
Margit Kiiski (Ihoden nuokkari, etsivä nuorisotyö)
puh.044-7383 429
Mari Perälä (Rohdaisten nuokkari, nuorisoohjaaja) puh.044-7383 434,
mari.perala@pyharanta.fi
Siiri Suhonen (etsivä nuorisotyö)
puh.044-7383 458, siiri.suhonen@pyharanta.fi
Tietoa nuokkareiden aukioloajoista ja muusta
Pyhärannan nuorisotyöstä löydät facebookista:
Rohdaisten nuokkari ja Nuakkar Ihode

**PALVELUT**
Sosiaalitoimi kiittää
Sosiaalitoimi kiittää lämpimästi kaikkia joululahjakeräykseen osallistuneita kuntalaisia, sekä SPR:n
Pyhärannan osastoa Hyvä Joulumieli-kampanjan
lahjakorteista. Avullanne saimme mahdollisuuden
ilahduttaa monia pyhärantalaisperheitä joulun alla.
Hyvää ja onnellista vuotta 2018 kaikille kuntalaisille!

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Santtioseura
Mainingin perinneillat alkavat tiistaina, tammikuun 23. päivänä kello 18.30. Aiheena "Suuret
ikäluokat".
Perinneillan aiheena 27.2.kello 18.30 "Rakennemuutoksen aika". Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
Tervetuloa kyläläiset yhteiseen laskiaistapahtumaan laskiaissunnuntaina 11.2. klo 16.00! Tarjolla on hernekeittoa, laskiaispullaa ja kahvia.
Ohjelmassa mm. arvontaa ja hämärän koittaessa
sytytämme perinteisen laskiaisprasun.
Syksyllä alkaneet Vakkaopiston kurssit jatkuvat
kyläkodissa sovitusti.
Kyläkodin viihtyisät tilat sopivat hyvin erilaisiin
perhejuhliin ja muihin kokoontumisiin. Tilaa on
jopa 70 hengelle ja vuokraaminen on edullista.
Yhteyshenkilö on Margetta Lotila, puh. 050
5203861.
Viimekesäisten luontoretkien kuvat on viety
kyläyhdistyksen nettisivuille, käypä katsomassa
https://sites.google.com/site/nalkloukka/home/tap
ahtumat/luontoretket.

Pyhärannan Martat
Bussin aikataulu teatterimatkalle Turun kaupunginteatteriin lähtijöille.
Näytös: Aleksis Kiven Seitsemän Veljestä 27.1.2018
Bussi M. Raittinen:
Klo 11.00 Ihode, valtatie 8, SP:n kohdalla oleva
pysäkki
Klo 11.25 Kukola
Klo 11.30 Reila, kaupan pysäkki
Klo 11.35 Nihtiö
Klo 11.40 Santtio, Mainingin pysäkki
Klo 11.45 Rohdainen, kukkakaupan pysäkki
Klo 11.55 Ylikylä, Mua-Tuote
Klo 12.15 Laitila, Winnova
Klo 13.20 Turku, teatteri
Näytös alkaa klo 14.00 ja kestää 3 tuntia.
Paluu heti näytöksen jälkeen.
Tied. Hanne-Maarit Anttila puh. 0400-769701.
Kaikille oikein mukavaa ja kivaa teatterireissua!

Pyhärannan Myrsky
Pyhärannan Myrsky järjestää hiihtolomaretken Turun Caribiaan ( uimaan/ Superparkkiin )
la 24.02.2018.Tiedustelut ja
ilm. Sirpalle puh.050 348 7442

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Helmikuun kuukausitapaaminen Ihoden koulun Virvelissä 20.2.2018 klo 12.00. Yhdistyksen
puheenjohtaja Riitta-Liisa Valpola kertoo yhdistyksen toiminnasta.
Pyhärannan palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna
Piironen tulee kertomaan ikäihmisten palveluiden ajankohtaisista asioista ja vastaa yleisön kysymyksiin.
Ruoka ja kahvimaksu 5 €/hlö. Arpajaiset.
Naisten aamukahvi tiistaina 23.1.klo 10.00 Seurakuntakodissa. Diakonissa Tiina Mäkinen on
mukana.
ÄijäVirtaa toimintaa. Saunaillat ke 7.2. Rohdaisten Metsästysmajalla ja ke 21.2. Kaukan kyläkodilla. Aloitetaan klo 18.00. Omat eväät ja saunavarusteet mukaan. Tarkempi ohjelma selviää paikanpäällä. Tervetuloa myös uudet ”Äijät” mukavan
toiminnan piiriin. Lisätietoja Seppo Punnalta, p.
0400 565039.
Ystävänpäiväjuhla Laitilan
Urheilutalolla 11.2. klo 13.00.
Kahvitarjoilu alkaa klo 12.00.
Vakka-Suomen alueen kirkkopyhä 25.2.2018 Mynämäen kirkossa klo 10.00.
Messun jälkeen päiväjuhla Seurakuntakodissa.
Askartelukerho jatkaa Vakkarannan kerhohuoneella joka kuukauden viimeinen maanantai klo
12.00.

joukkoomme?! Yhdessä tekeminen on toimintamme ydin ja pyrimme pitämään koossa rentoa,
mielikuvituksellista ja idearikasta menoa Ihoden
kylän etua ajatellen. Saatat olla juuri se mitä Ihodemme tarvitsee ja kaipaa; reippaasti ja rohkeasti
vaan 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/

Jumalanpalvelukset kirkossa 21.01.2018 –
25.02.2018
Su 21.01.klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 28.01.klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 04.02.klo 10 Messu, Piispan tarkastuksen
päätös. Tämän jälkeen diakoniatyön johtokunta
tarjoaa lounaan srk-kodilla.
Su 11.02.klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 18.02.klo 10 Messu
Su 25.02. klo 18 Sanajumalanpalvelus
Raamattuluennot:
To 18.01.klo 18 Raamattuluento seurakuntakodilla. Khra Sami Tolvanen.
Diakoniatyön tapahtumia:

Boccia-harjoitukset jatkuvat Ihoden ja Rohdaisten kouluilla aikaisemman aikataulun mukaisesti.
Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti 1.1.2018
Riitta-Liisa Valpola
p. 040 5302842 / riitta.valpola(at)icloud.com

Ihoden Seutuyhdistys
Ihanaa vuoden 2018 alkua kaikille!
Alkaneelle vuodelle olemme suunnitelleet Toimintapuistoprojektin lasten
leikkipuisto-osuuden aloitusta sekä
erilaisia mukavia ja toiminnallisia aktiviteetteja.
Viime vuoden tapaan Talviriehailemme taas
joukolla iloisissa merkeissä. Ajankohdasta ynnä
tapahtuman muusta toiminnasta tarkempaa tietoa
helmikuun ankkurissa!
Maaliskuussa kutsumme koolle
vuosikokouksen. Eli nyt kaikki, jotka ovat vähääkään kiinnostuneita tai innostuneita toiminnastamme, niin kuulethan
kutsumme ja liityt mukaan

Naisten aamukahvi Seurakuntakodilla tiistaina
23.1. klo 10 - 12. Tilaisuuden järjestää Eläkeliiton
Pyhärannan yhdistys. Mukana seurakunnasta
diakonissa Tiina Mäkinen. Katso tarkemmin
Eläkeliiton ilmoituksista.
Vuoden ensimmäinen Palvelupäivä
piispantarkastuksen vuoksi poikkeuksellisena
viikonpäivänä eli perjantaina 2.2.2018 klo 1214.30 Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€.
Tule rohkeasti mukaan tapaamaan toisia ja
virkistymään yhdessä! Tilaisuudessa ei ole alaeikä yläikärajoja! Kyydistä voi tarvittaessa ottaa
yhteyttä diakonissaan pari päivää ennen (puh.
0440-684 913). Taksikyydistä peritään
seurakuntakodilla linja-autotaksan suuruinen
maksu. Voit tuoda halutessasi pienen arpavoiton
maksuttomiin hyvän mielen arpajaisiin.
Yhteisvastuukeräys alkaa kynttilänpäivänä
4.2.2018 juhlallisesti piispanmessulla.
Seurakuntakodilla lounaan yhteydessä on
mahdollisuus ottaa Yhteisvastuu-keräyslista ja
sopia itselle sopiva keräysalue. Tänä vuonna

keräysvaroilla torjutaan nälkää ja köyhyyttä.
Kultaisen iän kerho Ihoden vanhustentalon
kerhohuoneella keskiviikkona 7.2.2018 klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja
virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Vakkarannan
vanhustentalon kerhohuoneella torstaina
8.2.2018 klo 13. Hiljennytään hetkeksi hartauteen,
lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja
vaihdetaan kuulumisia.

Nuorisotyö:
Nuortenillat: klo 18.00-20.00
To 18.1.18 Reilan nuorisotilalla
To 15.2.18 Ihoden nuorisotilalla
Ma 29.1.18 Nuorten lauluilta Ihoden Sp:n kerhohuoneella (rippikoululaiset saavat merkinnän.)
To 15.3.18 Rohdaisten nuorisotilalla
To 12.4.18 Reilan nuorisotilalla
To 03.5.18 Ihoden säästöpankin kerhohuoneella
(rippikoululaisille pakollinen)

Sururyhmä. Oma luottamuksellinen ryhmä
läheisensä menettäneille alkaa alkuvuodesta, jos
osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Lisätietoa
sururyhmään osallistumisesta ja
ilmoittautumisesta diakonissalta puh. 0440 684
913.

Rippikoulu:
Lauantaipäivät: Seurakuntakodilla klo 9.00-13.00
La 13.1.18
La 10.2.18
La 10.3.18
La 14.4.18
La 05.5.18 klo 12.00-16.00 (HUOM! Kellonaika)

Perhekerho:
kokoontuu vuoroviikoin IHODESSA ja ROHDAISISSA Keskiviikkoisin klo 9.30-11.30

Kirkkomusiikkityö:
Kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin
srk-kodilla klo 18:30.

Perhekerho Ihodessa (Säästöpankin kerhohuoneella) parittomilla viikoilla: 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19 ja 21
Perhekerho Rohdaisissa (seurakuntakodin
päiväkerhotilassa) parillisilla viikoilla: 2, 4, 6,
10, 12, 14, 16, 18 ja 20
Lisätietoja perhekerhoista voi tiedustella ohjaaja
Johanna Turkulaiselta puh. 044-0684953
johanna.turkulainen@evl.fi
Päiväkerhot:
Vapaista päiväkerhopaikoista voi tiedustella lastenohjaajalta Marikalta 044-0684916 marika.pietila@evl.fi
Varhaisnuorisotyö:
Varhaisnuortenkerhot
Tiistaina 18.30-19.30 Ihoden Säästöpankin kerhohuone
Tiistaina klo 18:00-19.00 Reilan nuorisotila
Keskiviikkona 17.00-18.00 Rohdaisissa seurakuntakoti
Aamunavaukset kouluissa:
Perjantaina 2.2.
Klo 8.15 Reilan koulu
Klo 9.15 Rohdaisten koulu
Klo 10.00 Ihoden koulu
Perjantai 16.3.
Klo 8.15 Reilan koulu
Klo 9.15 Rohdaisten koulu
Klo 10.00 Ihoden koulu

Kanttori myy seurakunnan tilaisuuksissa Pyhärannan seurakunnan kirkonkuvalla varustettuja
virsikirjoja 25 € kappale.

**ILMOITUKSIA**
Tienkäyttäjän linja
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 0200 2100 (24
h/vuorokaudessa). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle
kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

**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 kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
21.2.2018. AINEISTO MA 12.2.2018 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
UutisAnkkuri 1/2018 kokoaja: Tiina Peltoniemi

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIT
Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28 päivänä tammikuuta 2018. Ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2018.
Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.-6.2.2018.

ILMOITUSKORTTI

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle
kaksi ilmoituskorttia ja lähettää kortit postitse viimeistään torstaina 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen toista vaali varten. Ilmoituskorteissa on tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja ajankohdasta. Ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

ENNAKKOÄÄNESTYS Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy
tiistaina 23.1.2018. Ennakkoäänestyspaikkana Pyhärannan kunnassa on toimistohuone kunnanvirastotalon päädyssä (os. Pajamäentie 4).
Aukioloajat:
ke ja to
klo 9 – 15
pe
klo 9 – 14
la
klo 10 – 14
ma
klo 9 – 17
ti
klo 9 – 15
Kellonajat ja paikka ovat samat sekä 17.-23.1.2018 että mahdollisen toisen
vaalin osalta 31.1.-6.2.2018. Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää
ennakolta kotoaan, on ilmoitettava siitä keskusvaali-lautakunnalle joko kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella (saatavilla kunnanvirastolta tai tietoverkosta
http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html ) tai puhelimitse (puh. 044-738 3416) viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.00.
Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos
samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään Hoivakoti Onnenkarissa 18.1.2018 ja
mahdollisesti toisella kierroksella 1.2.2018:
to

klo 12-15

Ennakkoäänestyspaikoissa määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

VAALIPÄIVÄ

Presidentinvaalien vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo
9-20. Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina
11.2.2018 klo 9-20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka on
merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Äänioikeutettu voi tarvittaessa
tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista.

ÄÄNESTYSPAIKAT

001 Ihoden äänestysalue, Ihoden koulu, Ihoden kylätie 27, Ihoden äänestysalueeseen kuuluvat Ihoden, Lahdenvainion, Nuuskin, Polttilan ja Varhokylän
kylät.
002 Reilan äänestysalue, Reilan koulu, Eemelintie 6, Reilan äänestysalueeseen kuuluvat Kaunissaaren, Kukolan, Nihtiön, Reilan ja Rihtniemen kylät.
003 Rohdaisten äänestysalue, Rohdaisten koulu, Rantatie 5, Rohdaisten
äänestysalueeseen kuuluvat Hirslahden, Kauhianpään, Kaukan, Pappilan, Radansuun, Rohdaisten, Santtion, Valkaman ja Ylikylän kylät.

Pyhärannassa 8.1.2018

PYHÄRANNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

