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**KUNTA TIEDOTTAA**
Kiitokset

KIITOS merkkipäivääni muistaneille!

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry toivoo, että
paikkakuntien seuratoiminnan vapaaehtoistyön
tukemiseksi jokainen alueen kunta nimeäisi tänäkin vuonna paikkakunnaltaan vuoden seuratyöntekijän. Suomi 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi
on erinomainen tilaisuus kiittää ja palkita seuratyöntekijä.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n yhtenä
strategian perusvalinta on paikallistason toiminnan tukeminen ja eteenkin vapaaehtoistyöntekijöiden innostumisen ja motivoitumisen sekä kiittämisen ja kannustamisen kulttuurin tukeminen.
Palkitseminen tähtää tämän tavoitteen toteutumiseen.

Ari Selinkoski, Ihoden koulun talonmies
Kyseessä on siis KUNNAN TEKEMÄ VALIN-

TA SEURATYÖNTEKIJÄKSI
Erityisasiantuntija (nuoriso, liikunta ja etsivä nuorisotyö) Emmi haluaa kiittää kaikki kuluneesta puolesta vuodesta.
Emmi siirtyy uusiin haasteisiin ja toivottaa kivaa
syksyä pyhärantalaisille!

**Liikunta**

Vuoden 2017 vuoden
seuratyöntekijöiden
nimeäminen
Taas on vuoden seuratyöntekijöiden nimeämisen
aika.
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on palkinnut jo 20 kertaa Teidän ansiokkaalla yhteistyöllä
kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän. Jo yli
850 lounaissuomalaista urheiluseuran vapaaehtoistyöntekijää on tullut nimetyksi ja palkituksi
vuoden seuratyöntekijänä. Yli 30 kuntaa on valinnut palkittavan henkilön joka vuosi, kiitos siitä.

SEURATYÖNTEKIJÄ =
henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen
merkittävää liikunnan taustatyötä
paikkakunnalla.
Henkilö voi siis olla seuran puheenjohtaja,
sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovetäjä/
ohjaaja, lipunmyyjä, järjestysmies
jne. taustahenkilö. Aktiiviurheilijat (siis kilpatai huippu-urheilijat) eivät tule kysymykseen.
Pyhärannan elinvoimajaosto/LIIKUNNAN vastuualue pyytää nyt ehdotuksia palkittavasta
henkilöstä viimeistään ma 16.10.klo 17.00
mennessä. Vapaa-muotoinen ehdotus palkittavasta henkilöstä perusteluineen toimitetaan
kunta@pyharanta.fi osoitettuna operatiiviselle
johtajalle. Lisätietoja: katja.torronen@pyharanta.fi,
044-7383424.
Palkinnot jaetaan alueemme Urheilugaaloissa:
Varsinais-Suomen Urheilugaalassa Turkuhallissa
lauantaina 27.1. Palkittavat kutsutaan gaalaan
vastaanottamaan tunnustusta.

Kutsu liikunta/urheiluväelle
Tervetuloa tapaamaan liikuntaväkeä ja keskustelemaan liikunta-asioista kunnanvirastolle to
12.10.2017 klo 18.30.
Aiheena: liikunta-alueet ja muu liikuntatoiminta.
Mukana rakennustarkastaja Olli Lahtonen ja operatiivinen johtaja Katja Törrönen. Seppo Mannervesi Reidusta kertoo Reilan kuntopolusta.
Ilm. kahvitusta varten viim ma 9.10.2017
katja.torronen@pyharanta.fi, 044-7383 424.

Liikuntaryhmät
ma 25.9.-4.12.
seniorijumppa Reila klo 10.00-11.00
ti 26.9.-5.12.
seniorijumppa Rohdainen klo 10.00-11.00

** Ikäihmisten ilon juhla tapahtuma**
Ikäihmisten
ILON JUHLA – tapahtuma
keskiviikko 27.9.2017 klo 10-13
Vietämme ikäihmisten yhteistä tapahtumaa Pyhärannan seurakuntakodilla kevyen ohjelman, ruokailun ja kahvitarjoilun merkeissä.
Tapahtuman vieraina mm. kunnanjohtaja Matti
Muukkonen, vt. kirkkoherra Sami Tolvanen, kanttori Kari Kesäläinen, Rohdaisten koulun oppilaat
ja Värsym baohajat.
Tapahtuma on maksuton.
TERVETULOA!
Erityisruokavalion tarve puh. 044 0684915 (Emäntä)
Kuljetustiedustelut puh. 044 0324747 (Markku),
044 5180600 (Kirsti)

ke 27.9.-29.11.
seniorijumppa Ihode klo 11.00-12.00
Peruttu: 25.10.
ti perheliikunta Rohdainen klo 9.00-9.45 (Parittomat viikot 26.9. 10.10. 24.10. 7.11. 21.11. 5.12.
16.1.30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4.)
ke perheliikunta Ihode klo 10.00-10.45 (Parilliset
viikot 4.10. 18.10. 1.11. 15.11. 29.11. 10.1. 24.1.
7.2. 21.2.7.3. 21.3. 4.4. 18.4.)
Vapla ja Pyhärannan Myrsky yhteistyössä
ke 27.9.-29.11. Rohdaisten koulun liikuntasalissa.
liikkari 4-6v. klo 18.00-18.00 Peruttu 25.10.

Haastepyöräily
Pyhärannan kunta voitti Haastepyöräilyn polkupyörien arvonnassa! Pyörän voittaja Eini Topio
Kaunissaaresta. Onnea paljon! Otatko yhteyttä
operatiiviseen johtajaan Katja Törröseen 044
7383424.

**Vakka-Suomen kansalaisopisto**
Lukuvuoden 2017-18 Mainingin perinneillat
alkavat tiistaina 3.10.
Suomi100-vuoden kunniaksi teemana on Santtio
100. Aloitamme muistelemalla Kapina- ja pirtuaikaa. Tervetuloa!

**Musiikkiopisto**

VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
Lukuvuosi 2017-2018 hyvässä vauhdissa
Joko saat musiikkiopiston Uutiskirjeen? Voit kätevästi tilata sen osoitteesta
https://peda.net/laitila/musiikkiopisto/tmu2
Syys-lokakuun Iltamusiikkikonsertit 2017. Konsertit kello 18.00 ellei muuta mainita.
• 15.9.2017 Uudenkaupungin seurakuntakeskus
• 22.9.2017 Vinkkilän seurakuntatalo,
Vehmaa
• 29.9.2017 Laitilan kaupungintalon valtuustosali
• 1.10.2017 kello 15.00 Laulu Suomen soiyhteislaulutapahtuma Laitilan työväentalolla
• 6.10.2017 Taivassalon Nuorten koti
• 13.10.2017 Ihoden koulu, Pyhäranta
• 20.10.2017 Kustavin kunnanvirasto
Musiikkiopisto viettää syyslomaa 25.-27.10.2017
SUOMIPUU-konsertti
perjantaina 10.11.2017
kello 18.00 Uki400Areenalla. Tähtisolistina
laulaa Diandra. Seremoniamestarina Susanna
Haavisto. Musiikkiopiston
120-henkinen kuoro, Junioripuhallinorkesteri ja Laivaston
soittokunta kapellimestarina
Petri Junna. Konserttiin vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Martat
Martta-ilta Marttalassa 4.10 klo 18
Askarrellaan kransseja.
Tarvikkeet paikan päältä.
Arvontaa.
Tervetuloa!

Ihoden Seutuyhdistys ry
Syksy tekee tuloaan, joka oli
hyvin nähtävissä ja koettavissa sateisena Siivouspäivänä.
Kirppispisteitä kokoontui kivasti, mutta keli ei valitettavasti oikein saanut kiertäjiä liikenteeseen. Kiitokset kaikille päivään osallistuneille kirppispisteiden pitäjille ja sadetta
uhmanneille kiertäjille! Siivouspäivä oli
kuitenkin mielestämme ajatuksena kiva
ja olemmekin ajatelleet yrittää uudemman kerran ensi vuoden puolella.
Lauantaina 23.9. klo 10.00-13.00 olemme toripöydällä mukana Lions Clubin
Ihoden Kylätorilla!
Tervetuloa jutustelemaan kanssamme ja
tekemään monipuolisia syysherkku- ja
käsityöostoksia myyntipöydästämme.
Toripöydällämme on myös myynnissä
vuoden 2018 kalenteri, johon olemme
koonneet logokilpailuumme osallistuneiden Ihoden koulun oppilaiden tekemiä
värikkäitä piirustuksia!
Toriedustuksen lisäksi järjestämme Kylätorin aikana koulun salissa lapsille ja
lapsenmielisille ohjelmaa:
Nukketeatteri - Hiski, koulu alkaa!; näytökset 10.30 ja 12.00.
Nukketeatteriesitysten väliajalla salissa
temppu- ja touhupisteitä sekä piirtämistä, ongintaa ja leikkivarjoleikittelyä! Tervetuloa!
Iloisen värikästä syksyä kaikille!

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Syksyn tapahtumia
LA 23.9. Osallistumme
Lionsien syystorille. Toivomme, että mahdollisimman moni leipoisi tai tekisi jotain myytävää suosittuun kojuumme. Tuotteiden mukaan tulisi laittaa
aineluettelo. Myytävät tuotteet saa toimittaa Soile
Kujalalle perjantaina tai la aamuna suoraan kojuumme klo 9-10.
Soilen puh.numero on 050 3523542.
LA 14.10 klo 10 ruokakurssi seurakuntakodilla.
Teemana Suomi 100v. Teemme erilaisia makkaroita ja riivattua pannukakkua. Kurssi on avoin
kaikille. Hinta jäsenille 5€, muille 10€.
SITOVAT ilmoittautumiset Sarille 050 3242965.

Lions Club

Ihoden Kiri
Perinteinen Kylätoritapahtuma Ihoden koululla
lauantaina 23.9.2017
klo 10:00-13:00

Myynnissä
”Pihakeittiössä” hernekeittoa soppatykistä suoraan omiin astioihin sekä ruoka-annoksia.
Vpk- naisten myyntipöytä ja makkaran grillausta.
Toripöydillä värikästä syksyn satoa: vihanneksia,
lihaa, kalaa, leivonnaisia, käsitöitä, mattoja, koreja, ym.
Virveli-kahviossa on myynnissä uunituoreita
munkkeja, sämpylöitä, kahvia sekä ohraryynivelliä myös mukaan vietäväksi.

Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
4.9.2017 alkaen.
Vapaata leikkiä, liikuntaa ja touhua
vanhemman valvonnassa.
Tervetuloa mukaan uudet
ja
vanhat kävijät!
Lisätietoja:
p. 044 7330 224 / Riikka Saario tai
p. 0400 433 771 / Aki Äärelä

Nälkloukkan Kyläyhdistys

Vermuntilan soittokunta ilahduttaa toriyleisöä,
paikalla kiertävä Lion Cafe
Lions veljet myyvät Pyhäranta-viirejä
Arpoja myynnissä, arvonta klo 13.
Lapsille koulun juhlasalissa Ihoden Seutuyhdistyksen ohjelmaa:
Nukketeatteriesitykset klo 10:30 ja 12:00
Temppurata, piirtämistä, onkimista ja leikkivarjo
Keppihevoskisat koulun kentällä klo 11:00
TORITAPAHTUMAAN ON VAPAA PÄÄSY
Lions Ladyt toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi syksyiseen tapahtumaan!

Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
Suomi 100 -juhla kyläkodissa 24.9. klo 14:00
Ohjelmassa lipunnosto, Tulevaisuuden kuusen
istutus kyläkodin pihalle, Pentti Karrun esitelmä
”Nälkloukka 100 vuotta sitten”, puuro- ja kahvitarjoilu sekä isänmaallisia yhteislauluja esilaulajan
johdolla ja harmonikan säestyksellä. Tervetuloa!
Värkkäilypiiri kokoontuu joka toinen keskiviikko
klo 17:00 ja aloitetaan 20.9. syyskauden suunnittelulla. Ota oma käsityö mukaan tai tule mukaan
vaikka vain kahvittelemaan!
Vakkaopiston englannin kertauskurssi alkaa
kyläkodissa 26.9. klo 18 (4 kertaa).
Seurakunnan miesten saunaillat jatkuvat kyläkodissa Ilkka Karrun vetäminä kerran kuussa, seuraavan kerran ke 27.9. klo 18:00.
Pallopeli-illat jatkuvat joka toinen torstai klo
18.00 sisätiloissa alkaen 29.9., jolloin pelataan
pöytätennistä.
Kunnanvaltuuston kokouksen 2.10. yhteiskatselu valkokankaalta kyläkodissa (jos esitetään
suorana verkossa).
Tulossa myöhemmin syksyllä: Kyläyhdistyksen
syyskokous to 9.11. klo 18:00.

Pyhärannan Myrsky
Maastojuoksut jatkuvat Rohdaisissa torstaisin
klo.18.00
Alle kouluikäisten liikuntavuoro keskiviikkoisin
Rohdaisten liikuntasalissa klo.18.00-19.00 alkaen
4.10.2017 yhdessä kunnan kanssa.
Vetäjinä Mika Jussila ja Anne Laivo
14.10.2017 matkataan yhdessä Pyhämaan Pyryn
kanssa käyttämään Säästöpankin lahjoittamaa
toimintatonnia Turun Caribiaan.
Vaihtoehtoina joko polskuttelemaan tai Superparkkiin, Matka on ilmainen. Paikan päällä ollaan
4 tuntia,johon sisältyy ruoka-aika, jonka jokainen
kustantaa itse.
Linja-auto lähtee Ihoden säästöpankilta kiertää
rantatietä ja poiketaan hakemaan Pyhämaan kaverit mukaan. Aikataulu tarkemmin myöhemmin,
kuitenkin niin, että ollaan klo11.00 perillä.
Ilmoittautumisia Sirpalle 0503487442 8.10 mennessä (18.9 alkaen).
Toivotaan runsasta osanottoa.
Kiitos pururadan talkoissa mukana olleille!

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

”Tunnissa maapallon ympäri” valtakunnallinen
tapahtuma onnistui yhdistyksemme osalta
loistavasti. Yhdistyksemme sijoittui VarsinaisSuomen piirin kolmanneksi ja valtakunnan
yhdeksänneksi. Kiitos kaikille tapahtumaan
osallistuneille!

Askartelukerho kokoontuu jälleen. Seuraava
kokoontuminen Vakkarannan kerhohuoneella
maanantaina 25.9. klo 12.00. Tarvikkeet saa ohjaajilta.
Ilon juhla seurakuntakodissa keskiviikkona
27.9. klo 10.00. Juhla järjestetään yhdessä Pyhärannan kunnan ja seurakunnan sekä SPRPyhärannan osaston kanssa. Monipuolista ohjelmaa, ruokailu ja kahvitarjoilu.
Äijävirtaa ryhmä kokoontuu keskiviikkona
27.9. ja 4.10. klo 18.00 Kaukan kyläkodilla.
Sauvakävelyä, saunomista, grillataan makkaraa
(omat makkarat ja juomat mukaan) sekä parannetaan maailmaa.

Boccia-harjoitukset alkavat keskiviikkona 27.9.
klo 15.30-17.30 Ihoden koululla ja perjantaina
29.9, klo 14.00-16.00. Harjoitukset jatkuvat koko
syksyn saman aikataulun mukaisesti viikottain.
Lokakuun kuukausitapaaminen tiistaina 17.10.
klo 12.00 alkaen Seurakuntakodissa. Mukana
on seurakunnan työntekijöitä sekä muuta ohjelmaa. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Arpajaiset.
Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

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/

Vt. khra Sami Tolvanen tavoitettavissa
puhelimitse 0440-684903
Jumalanpalvelukset kirkossa
Su 24.09. klo 18 Messu (Ihoden Seutuyhdistys)
Su 01.10. klo 10 Messu, kirkkokuoro (Lions Club
Pyhäranta)
Su 08.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus (Mieskuoro
Mölyäijät)
Su 15.10. klo 10 Messu (Pyhärannan Korpiankkurit)
Su 22.10.klo 10 Sanajumalanpalvelus (MTK Pyhärannan yhdistys)
Ke 25.10.klo 18 Uusien virsien ja hengellisten
laulujenilta seurakuntakodilla (Kahvitarjoilu)
Su 12.11. klo 11.15 - 14.30 Perinteinen isänpäivän lähetyslounas srk - kodilla. Lippuja ovelta
Diakoniatyön tapahtumia
To 21.9. klo 12-14:30 Syyskauden ensimmäinen
Palvelupäivä Seurakuntakodilla. Tule rohkeasti
mukaan tapaamaan toisia ja virkistymään
yhdessä! Tilaisuudessa ei ole ala- eikä
yläikärajoja! Ruokailu ja kahvit 8€. Ohjelmassa:
hartaus, yhteislaulua, jotakin mielen piristystä ja
ilmaiset hyvän mielen arpajaiset, joihin voi
halutessaan tuoda pienen voiton. Kyydistä voi
tarvittaessa ottaa yhteyttä diakonissaan pari
päivää ennen (puh. 0440-684 913). Taksikyydistä
peritään seurakuntakodilla linja-autotaksan
suuruinen maksu.

Ke 27.9. klo 10-13. ”Yhdessä kaiken ikää”
valtakunnalliseen vanhustenviikkoon liittyvä juhla
Seurakuntakodilla. Katso erillinen ilmoitus
toisaalla Uutis-Ankkurissa! Järjestetään
yhteistyössä kunnan, Eläkeyhdistyksen ja SPR:n
Pyhärannan osaston kanssa.
Ke 4.10. klo 13 Kultaisen iän kerho Ihoden
vanhustentalon kerhohuoneessa. Hiljennytään
hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä,
juodaan kahvit yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia.
To 5.10. klo 13 Kultaisen iän kerho Rohdaisissa
Vakkarannan vanhustentalon kerhohuoneessa.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja
virsiä, juodaan kahvit yhdessä ja vaihdetaan
kuulumisia.
To 12.10. klo 14 Seurakuntakodilla Hyvän mielen
villasukkapiirin syksyn ensimmäinen
kokoontuminen Seurakuntakodilla. Ota mukaan
omat sukkapuikot ( nro 3-4 ). Tule mukaan
neulomaan sukkia diakoniatyön kautta iloksi
toisille! Saat samalla seuraa ja hyvää mieltä
itsellekin!
To 19.10. klo 12-14:30 Palvelupäivä
Seurakuntakodilla. Katso tarkemmin edeltä!

**ILMOITUKSIA**
Suomi 100 runokirjaa kirjasarjassa kustantaja
Mediapinta Oy on julkaissut Eeva Tryggin runokirjan Mihin kuu kulkee ja aurinko nukahtaa
sekä Tuulikki Mäki-Tanilan runokirjan Sadat
Vuodenajat. Kirjat ovat myynnissä verkkokirjakaupoissa www.mediapinta.fi ja www.adlibris.com.
Tiedustella voi myös Eeva 0405590753 ja Tuulikki
0400482943.

Tervetuloa tunnelmalliseen musiikki- ja lauluiltaan Lahdenvainioon Kaljasmajalle
lauantaina 14.10 klo 18-21.
Lauluillan yhteislaulusta ja ohjelmasta vastaa
Ari Anzu Anteroinen.
Väliajalla mahdollisuus ostaa buffetista kiusausta,
makkaraa sekä kahvia ja pullaa. Myynnissä myös
artistin omaa tuotantoa.
Säänmukainen vaatetus.

KIRKKOMUSIIKKI

järjest. Ari Anteroinen ja kamut

Kirkkokuoron harjoitukset seurakuntakodilla
keskiviikkoisin joka viikko alkaen 27.9. klo 18:30 20. Tervetuloa myös uudet laulajat mukaan
kuorotoimintaan!

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 Tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.
PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy värillisenä versiona kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
18.10.2017. AINEISTO MA 9.10.2017 KLO 17
MENNESSÄ
UutisAnkkuri 9/2017 kokoaja: Elisa Juhola

