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topalveluun, josta puhelut puretaan soittamisjärjestyksessä. Terveysaseman puhelinnumero
siis muuttuu 1.1.2017. Uusi numero on
02 84512403.
Pyhärannan terveysaseman henkilökunta toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta!

Hammashoitola tiedottaa

**KUNTA TIEDOTTAA**
Joulun ajan yleisöpalveluajat
Kunnanhallituksen päätöksen
mukaan kunnanvirastossa ei ole
yleisöpalvelua viikolla 52.
(ti 27.12.-pe 30.12.2016).
Teknisen toimen päivystys
viikolla 52 puh. 044 7383 417. Työajan ulkopuolinen päivystysnumero puh. 044 7383 440.
Sosiaalitoimen päivystys viikolla 52
klo 8 – 16 puh. 044 7383 419.
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys: Vakka-Suomen
sosiaalipäivystys: (Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,
Taivassalo, Kustavi ja Pyhäranta). Puh. 112.
Kotihoidon päivystysnumero on 044 7383 450.

Olemme muuttaneet takaisin Pyhärantaan
Retkentie 6, Terveysasema.
Pakkahuoneentorilla Uudessakaupungissa ei ole
enää vastaanottoa.
Kiireettömät hoidon ajanvaraukset, hoitoaikojen peruutukset tai muut muutokset arkisin
klo: 7.30 -15.30 puh.(02)
84512600.
Kiireellisen hoidon ajanvaraus aamupäivisin mape puh.(02) 84512600.
Hammashoitola on suljettu 27.12.2016.
Terveisin: Hammashoitolan väki

Lemmikkieläin asunnossa

Terveysasema tiedottaa
Pyhärannan terveysasema on suljettuna
5.12.2016 sekä 26.12.16 - 1.1.2017
Päivystyksen ajanvaraus arkisin Uudenkaupungin terveyskeskus klo 8 -15 puh:
02 84512400
lltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä äkillisiä sairaustapauksia hoitaa VakkaSuomen sairaalan yhteispäivystys puh: 02 845150
Ajanvaraus arkisin klo 15 alkaen ja viikonloppuisin
klo 9 lähtien.
Pyhärannan terveysasemalla otetaan käyttöön
automaattinen vastauspalvelu (Nispa) vuoden
2017 alusta. Kaikki puhelut menevät takaisinsoit-

Lemmikistä on hyvä kertoa ovitarralla, jotta
sisään pyrkivä pelastaja osaa varautua siihen.
Hyvä sijoituspaikka tarralle on postiluukun tai
mahdollisen ”ei mainoksia, kiitos”-tekstin yläpuolella.
Ilmaisia tarroja on haettavissa kunnanvirastosta.

Hanki mukilahja joulutervehdykseksi
Mukeja myynnissä kunnanvirastossa ja kirjastossa Ihodessa.

Kiitokset
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka monin eri tavoin muistitte meitä jäädessämme vapaalle.
Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!
t. Maija ja Eija

Värillinen kuva mukeista löytyy www.pyharanta.fi
uutisankkuri tai facebookista. Hinta 10 €.
Tied. Pyhärannan kunta puh. 044 7383 411
kunta@pyharanta.fi

**SIVISTYSTOIMI**
Lähihoitajan toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.1.2017 alkaen on valittu Eerika Tuominen.
Hän aloittaa työskentelynsä Päiväkoti Satakielen
Tuiskuranta-osastolla.
Vuoden 2017 alusta Ryhmäperhepäiväkoti Tuiskuranta liitetään ns. ”satelliitti-osastona” Päiväkoti
Satakieleen.
Sivistystoimeen liittyvät muutokset ovat luettavista
sivistyslautakunnan pöytäkirjoista.

Ihoden iltapäivätoimintaan kaivataan
välineistöä
Ihoden iltapäivätoiminta on mahdollisesti
muuttamassa vuoden 2017 alusta uusiin tiloihin koululle.
Jotta iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille
saataisiin tila, jossa voisi katsella tv:tä, tarvittaessa pitää lepohetki, tehdä läksyjä, pelata kavereiden kanssa, ulkoilla jne, toivomme lahjoituksena
huonekaluja, leikkivälineistöä, tekstiilejä ja muuta
rekvisiittaa.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Tumma taivas jouluyönä, tähdet tuikkii
valovyönä. Ilmassa on
ripaus taikaa, toivotamme rauhallista joulun aikaa!
Kiitokset
Kiitos kaikille jumpparyhmissäni käynneille
kuluneesta syksystä!
Rentouttavaa Joulua ja Liikunnallista Uutta Vuotta
2017!
Liikunnanohjaaja Lotta Niemi
Tulevan kevään liikunta-ryhmistä ja tilatoiminnan
aikatauluista ilmoitetaan tammikuussa.

**SOSIAALITOIMI**
Suuri kiitos kaikille vähävaraisten perheiden joululahjakeräykseen osallistuneille. Saimme kaikille
lapsille lahjat ja hyvän joulumielen.
Kiitos myös SPR:n Pyhärannan paikallisyhdistykselle Hyvä joulumieli – lahjakorteista sekä
muusta yhteistyöstä.

Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä: iltapäivätoiminnan ohjaaja Jonna Salmi, puh. 044 738
3464.

Pyhärannan sosiaalitoimi toivottaa kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan yhteyshenkilönä
15.12.2016 alkaen toimii Katariina Venttola puh.
044-7383458 (ilmoitukset, työtehtävät tms.)

Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan ÄijäVirtaa -toiminnan vetäjälle Seppo Punnalle tammikuun 2017 aikana. Puh. 0400 565039 tai sähköposti seppo.punna@pp.inet.fi

**UKIPOLIS OY**
Hyvää Joulua, kiitos menneestä vuodesta ja
Yritteliästä Uutta Vuotta 2017!

Nälkloukkan kyläyhdistys ry
KYLÄKODISSA TAPAHTUU

T: Ukipoliksen väki

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Martat ry
KIITOS kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta!

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys ry
EL-Pyhärannan yhdistys kiittää kaikkia jäseniään
ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta.
Tammikuun kuukausitapaaminen Santtion
Mainingissa 17.1.2017
Ortopediteknikko Tommi
Haapalalaisen ”Terve askel” luento.
Vapaaehtoinen kahvimaksu. Arpajaiset.
Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme ja lehdissä.
Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua
sekä Hyvää Uutta
Vuotta!

KUTSU TEEMAILTAAN
Torstaina 26.1.2017 klo 18.00VARAUTUMINEN YHTEISKUNNAN HÄIRIÖTILOIHIN
Alustajina:
Suunnittelija Jari Karjalainen, Varsinais- Suomen
Pelastuslaitos, Turku.
Kunnanjohtaja Matti Muukkonen, Pyhärannan
kunta.
Keskustelua. Kaikille avoin tilaisuus. Tervetuloa!
Buffetti
VAKKA-OPISTON KURSSIT KEVÄTLUKUKAUDELLA KYLÄKODISSA
Syksyllä alkaneet kurssit jatkuvat ohjelmaan merkityn mukaisesti viikosta 1 tai 2 alkaen, niille ei
syksyllä mukana olleiden tarvitse uudestaan ilmoittautua. Kevään kursseille mahtuu myös
uusia opiskelijoita. Ilmoittautumisaika alkaa
pian. Katso kotiin jaettavasta Vakka-Opiston lehtisestä tai netistä. Kyläkoti antaa kursseille mahtavat puitteet ja kursseilla on hyvää seuraa.
On puutyöpiiriä, verhoilua, kankaankudontaa,
ompelua, kahvipussikurssia, viulunrakennuskurssia ja uusina kursseina karkkikoruja fimomassasta ja englannin kielen kertauskurssi.
Lähde mukaan.
NETTISIVUSTOMME
Toimintaamme voit tutustua nettisivustollamme
googlaamalla: kyläkoti tai
https://sites.google.com/site/nalkloukka/

ÄijäVirtaa-toiminta alkaa
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys aloittaa
ÄijäVirtaa - miesten oma juttu -toiminnan.
AijäVirtaa-projektissa tärkeintä on mies itse, porukassa, kaverihengessä. Toiminnassa huomioidaan miehenä elämisen fyysiset, psyykkiset ja
sosiaaliset erityispiirteet. Tekeminen perustuu
vapaaehtoisuuteen, ryhmässä saa hyvää mieltä
ja mielekästä tekemistä. Erityisenä kohteena
ovat yksin asuvat miehet, mutta kaikki ovat tervetulleita.

Hallitus kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta
ja toivottaa kaikille rauhallista ja siunauksellista joulunaikaa sekä menestyksekästä
vuotta 2017.

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry
HELININ KOTISEUTUMUSEO
PYHÄRANTA POLTTILA
Vanha Turuntie 182
27320 Ihode

Helinin kotiseutumuseon kesätapahtumat ovat
muistoissa, ja museo on hiljentynyt talvilepoon.
Tapahtumista mielenkiintoisin oli ”Kinnaskosken
saha”. Paikalla ollut suuri yleisömäärä ei tullut
järjestäjille yllätyksenä, sillä harvassa olivat ne
henkilöt, jotka olivat tällaisen näytöksen nähneet
ja vielä harvemmassa ne, jotka olivat nähneet
tällaisen sahausmenetelmän tosi tarkoituksessa,
ja niitäkin oli paikalla.
Kiinnostusta herätti myös Henri Uusi-Marttilan
esittämä kengitysnäytös yli 100 vuotta vanhan
kyläsepän pajan seinustalla. Musiikkialan monitoimimies Jukka Vehmas säesti perinteisen lauluillan laulajia. Ketjunheitto on ollut hyvin suosittua
kesän tapahtumissa ja päättäjäisissä ratkottiinkin
sitten ketjunheiton Pyhärannan mestaruus, naisten ja miesten sarjassa. Mestaruuteen ylsivät
Riitta Impilä ja Veikko Saine.
Päättäjäisissä sahurit Samuli Aerila ja Kari Aaltonen näyttivät uudelleen kinnaskosken sahan toimintaa. Laura ja Riina Aerila järjestivät lapsille
talutusratsastusta ja uskalsi joku aikuinenkin
nousta ratsaille. Reino Karlund paistoi jälleen
lettuja vaimonsa Toiven avustamana.
Museon kesä oli noin 400 kävijälle varmaan
hieno elämys.
Pahojärven piilokirkon yleisömäärä 450 oli jo
yllätys, ja vieraskirjan mukaan kävijöitä oli kautta
Suomen. Kotiseutuyhdistys kiittää yleisöä mielenkiinnosta ja kaikkia talkoihin osallistuneita sekä
toivottaa kaikille kunnan asukkaille Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Helinin vanha tupa kaipaa
himmeliä. Kiitollisena tällainen otetaan vastaan
puhelimessa 0500-723939.

Ihoden seutuyhdistys ry
3.12. pidetyt joulumyyjäiset olivat kaikin puolin
menestys, ja tapahtuma kokosi väkeä paikalle
vauvasta vaariin! Myös Positiivisten uutisten
iltapäivä kokosi runsaasti hyviä tapahtumia ja
ajatuksia jaettavaksi tapahtumaan osallistuneille.
Suuri kiitos onnistuneesta tapahtumasta kuuluu
ennen kaikkea mukaan tulleille yhteistyökumppaneille, edustajille, myyjille ja asiakkaille! Ihanaa
kun tuitte yhdistyksemme alkutaivalta olemalla
olennainen osa Jouluista tapahtumaamme!
Uusi Vuosi 2017 lähestyy ja näin ollen kutsummekin koolle ensimmäisen vuosikokouksen tammikuulle:
Ihoden Seutuyhdistys Ry:n vuosikokous
Paikka: Ihoden Kylis, Ihoden kylätie 16
Ajankohta: su 22.1.2017 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!
Lopuksi haluamme vielä
toivottaa kaikille Lämpöistä
ja Rauhallista Joulua sekä
Iloa ja Onnea Uudelle Vuodelle 2017! Jatketaan yhteishengen luomista innostavin
projektein taas ensi vuonna!

Hantla ry
"TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT" KONSERTTI PYHÄRANNAN KIRKOSSA
Hantla ry järjestää yhdessä Pyhärannan seurakunnan kanssa Pyhärannan kirkossa tapaninpäivänä
26.12.2016 klo 16
joulukonsertin. Konsertissa laulaa Essi Luttinen säestäjänään Petri Haapasalo. He esittävät tuttuja ja rakastettuja joululauluja meiltä ja maailmalta. Lauluja
täydentävät Rauno Luttisen aistikkaat tulkinnat
joulunajan klassikkorunoista. Perinteikkyyttä konsertin soitinmaailmoihin tuovat Pyhärannan pitkäaikaisen kanttori-urkurin Kari Kesäläisen urkusoolot ja yhteislaulujen säestykset.
Ohjelmat 15 €, alle 15 -vuotiaat 10 € ja alle 7 vuotiaat ilmaiseksi, ovelta tuntia ennen konserttia.

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 21.12. klo 9.30 Koululaiskirkko
Ke 21.12. klo 18 Jouluinen metsäkirkko Metsästysmajan ympäristössä. Eläimien joulurauhan
julistus. Ota oma lyhty mukaan.
La 24.12. klo 15.30 Partiolaiset sytyttävät joululyhdyt sankarihaudoille
La 24.12. klo 16 Jouluaaton hartaus kirkossa
Su 25.12. klo 8 Jouluaamun kirkko
Ma 26.12. klo 16 Perinteinen joulukonsertti
kirkossa, Hannulan konsertti- ja taideyhdistys,
Essi Luttinen, Petri Haapasalo, Rauno Luttinen,
Kari Kesäläinen
Ma 26.12. klo 18 Musiikkimessu tapaninpäivän
tahdein
Su 1.1. klo 10 Uudenvuoden päivän messu
Pe 6.1. klo 18 Nallekirkko! Ota mukaan oma
pehmolemmikkisi. Kirkossa seikkailee Iso Nalle.
Luvassa on myös pieni loppiaisyllätys lapsille ja
aikuisillekin.
La 7.1. klo 18 Jazz-joululaulukonsertti kirkossa.
Vielä kerran päästään mukaan joululaulujen lumoon, jazzia unohtamatta.
Su 8.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Ma 9.1. klo 18 Alfa-kurssi-info pappilassa.
Kurssilla käsitellään nykyihmisen kristinuskoon
liittyviä kysymyksiä.
Ke 11.1. klo 18 Miesten ilta. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista

To 12.1.klo 18. Jumalanpalvelusajokortti OSA 1
seurakuntakodissa. Nopeusrajoitukset, väistämisvelvollisuus ja pakollinen pysähtyminen! ”Miksei
täällä ole pehmustettuja penkkejä ja miksi noustaan aina seisomaan” 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 15.1. klo 10 Messu
Ma 16.1. klo 18 Naisten piiri
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.
Su 22.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus
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.
La 28.1. klo 9 - 16 Metsäluostari Viikinkikylä
Cucculassa. Siirry ajassa tuhannen vuoden taa
kiireettömyyden ja hiljaisuuden keskelle! Metsäluostarin Hiljaisuuden tiellä irtaudumme 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.
Diakoniatyön tapahtumia:
Hyvän mielen villasukkapiirin ensimmäinen
kokoontuminen to 29.12. 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!
Kultaisen iän kerho Ihoden vanhustentalon kerhohuoneella keskiviikkona 11.1.2017. Hiljenny-

tään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä,
juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.

**ILMOITUKSIA**

Kultaisen iän kerho Vakkarannan vanhustentalon kerhohuoneella torstaina 12.1.2017. Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä,
juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.

CAFE ANKKURISSA
23.12.

RIIISIPUURO JA RUSINASOPPA
(5 €)
KAHVI JA JOULUTORTTU

Perhekerhot alkavat viikolla 3.
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 (puh. 0440-684 913). Taksikyydistä peritään seurakuntakodilla linja-autotaksan suuruinen
maksu. Voit tuoda halutessasi pienen arpavoiton
maksuttomiin hyvän mielen arpajaisiin.
ENNAKKOTIETOJA:
Su 29.1. klo 18 Metallinen Tuomasmessu. Musiikkipainotteisten iltakirkkojen sarjassa vuorossa
on Metallinen Tuomasmessu.

POLTTOPUUTA!
Tilaa nyt polttopuut ensi talveksi.
Toimitus keväällä 2017.
Tommi Kaitila 040-5419535
TERVETULOA
JOULUKUKKAOSTOKSILLE!
Joulun aukioloajat: joka päivä 9-19
ja pyhinä 9-17
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!

Ma 30.1. klo 18 Stand Up - ilta seurakuntakodissa
TULOSSA:
Tavallisen ihmisen kirkonmenot,
Naisten piiri,
Metsäluostari Viikinkikylä Cucculassa. Siirry
ajassa tuhannen vuoden taa kiireettömyyden ja
hiljaisuuden keskelle! Metsäluostarin Hiljaisuuden
tiellä irtaudumme arjen kiireestä ja stressistä.
Hobitti - musiikkia, keskiaikaisia hengellisiä harjoituksia, (mm. Tuomas Kempiläinen), kelttiläisen

PYHÄRANNAN PUUTARHA
Ropantie 2, PYHÄRANTA
p. 02 825 8135, 050 3025 194

**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.

mystiikan rukouksia, Viikinkimenu, Kännykkäparkki, Päivämaksu: 50 €.
Pyhärannan seurakunta toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy värillisenä versiona kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 18.1.2017.
Aineistotoimitukset viimeistään ma 9.1.2017
UutisAnkkuri 12/2016 kokoajat: Timo Forsten ja
Laura Pakarinen

