Pyhärannan kunta
Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400

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

kunta@pyharanta.fi

http://pyharanta.fi

**KUNTA TIEDOTTAA**
**TEKNINEN TOIMI**
Yhteistyö Valonian kanssa jatkuu
Pyhärannan kunnanhallitus on päättänyt
16.12.2013 § 207 että Pyhäranta on mukana Valonian jätevesityössä kaudella 2014 - 16. Hajaasutusalueilla jätevesijärjestelmien uudistamisen
takaraja maaliskuu 2016 lähestyy ja neuvonnan
tarve kasvaa. Valonia tarjoaa yhdessä kunnan
kanssa neuvontaa jätevesiasioiden hoitamiseen.
Vakka-Suomen alueella on käynnistynyt TUKOShanke. Hankkeen tavoitteena on saada aloittelevia ja idea-asteella olevia osuuskunta-aihioita
valmiiksi vesihuoltoavustusten hakemista varten.
Hankkeessa järjestetään kyläiltoja, tehdään ensiselvitystyötä yhdessä osuuskuntaaihioiden kanssa ja haetaan yhteistyöosuuskuntia mahdollisia
yhtymiä ajatellen.

Tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeella, jonka saa
kunnan kotisivuilta tai tekniseltä osastolta.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Kirjasto tiedottaa
Kirjaston aukioloajat
Ma klo 12-18
Ke klo 12-19
To klo 10-16

Tammelininkuja 2
27320 IHODE
02-823 9905
0440-383 432
kirjasto@pyharanta.fi

Kirjastoauton aikataulu 2014
Keskiviikko
Reila, koulun piha ( Rauman kirjastoauto)
Ajopäivät:
8.1. 5.2. 5.3. 2.4. 14.5. kesätauko
syksyn aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Keskiviikko
Rohdainen, koulu (Laitilan kirjastoauto)
Ajopäivät:
15.1. 12.2. 12.3. 9.4. 21.5. 18.6.

Peltojen vuokraaminen
Pyhärannan tekninen lautakunta
vuokraa peltoja eri puolilta kuntaa
viljelysmaaksi ajalle 1.2.2014 –
15.1.2019. Kartat ja pinta-alatiedot
vuokrattavista pelloista saa kunnan kotisivuilta http://pyharanta.fi/ajankohtaista tai
tekniseltä osastolta puh. 044-7383 417.
Suljetut kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle viimeistään pe 7.2.2014.

10.00 12.00

16.7. 27.8. 24.9. 22.10. 9.11. 17.12.
Torstai
Santtio, Maininki (Laitilan kirjastoauto)
Rohdainen, koulun piha
Ylikylä, Ylikyläntie 130

Lisätietoa Valoniasta, jätevesiasioista ja yhteystiedot löytyy
osoitteesta www.valonia.fi

10.00 12.15

17.50 –
18.20
18.30 –
19.30
19.40 –
20.10

Torstain ajopäivät:
9.1. 6.2. 6.3. 3.4. 15.5. 12.6.
10.7. 21.8. 18.9. 16.10. 13.11. 11.12.

Laskettelumatka Himokselle
Vapla järjestää hiihtoloman laskettelumatkan Himokselle!
Lähdemme Himokselle maanantaina 17.2. Rohdaisista klo. 8.00. Kyytiin pääsee myös Ihoden
säästöpankilta klo. 8.20.
Alle 12-vuotiaat mukaan huoltajan tai muun aikuisen kanssa. Lähtö takaisin Pyhärantaan klo
19.00. Linja-autokyyti maksaa 15e/pää.

Ilmoittautumiset, sekä tiedot hinnoista osoitteessa:
http://www.pointti.info/valitse_kunta/pyharanta/lom
akkeet
Ilmoittautumiset viimeistään ma 10.2.2014!
Tutustu Himokseen osoitteessa: www.himos.fi

kuljetus: 10 e/ hlö
Hissilippu 7 e, köysihissi ilmainen

Uutta toimintaa

Ilmoittautumiset viim. ke 12.2.
Juha Teräsvasara juha.terasvasara@pyharanta.fi
puh. 044 7383 425.
tai Tatja Penttilä tatja.penttila@gmail.com
puh. 040 960 1171.

Hiihtoloman luistelukoulu Rohdaisissa, Reilassa ja Ihodessa
Vapla järjestää luistelukoulun 6-10vuotiaille! Opetellaan luistelun alkeita.
Rohdaisissa: Ti 18.2. ja ke 19.2. klo: 10 -12
Reilassa: Ti 18.2. ja ke 19.2. klo. 13.-15
Ihodessa To 20.2. ja pe 21.2. klo 10-12
Kaikki mukaan kypärät päässä!
Ohjauksesta vastaa Juha Teräsvasara
Ilmoittautumiset perjantaihin 14.2. klo. 14 mennessä vapaa-aikasihteeri Juha Teräsvasaralle
juha.terasvasara@pyharanta.fi tai 044 738 3425
Nuorten oma liikuntasalivuoro Ihodessa joka maanantai klo 17-18. Ohjaajana
vapaa-aikasihteeri Juha Teräsvasara.
Nuorten näköistä liikuntaa nuorten omia
toiveita seuraten!
Lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä
juha.terasvasara@pyharanta.fi tai 044 738 3425 .

Urheilustipendit ja nuorisotyöpalkinto
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi urheilustipendit ja nuorisotyöpalkinnon vuoden 2013
saavutuksista.
URHEILUSTIPENDIT Stipendin hakijan on oltava
ollut henkikirjoilla Pyhärannassa 1.1. 2013. Esityksiä (hakemuksia) palkittavista henkilöistä voi
jättää vapaa-aikatoimistoon 31.1.2014 mennessä.
Lisäksi haettavana on NUORISOTYÖPALKINTO
Esityksiä (hakemuksia) palkittavista henkilöistä voi
jättää vapaa-aikatoimistoon 31.1.2014 mennessä.
Lisätietoja ja haun kriteerit kunnan nettisivuilta.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Kyläyhdistys Pleissi
Laskettelureissu Nakkilaan
Lähde viettämään talvipäivää Salomonkallion
hiihtokeskukseen Nakkilaan su 16.2..
Lähtö klo 11.00 Rohdaisista ja paluu
noin klo 17.00. Lasketteluaikaa 3 h.
Hinnat:
Suksi- tai lautapaketti 10e/hlö,

Retki sopii myös ensi kertaa lasketteleville, sillä
käytössämme on opettajan palvelut.

SÄÄVARAUS!
Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Retken järjestää Kyläyhdistys Pleissi ja vapla.

Santtioseura
Mainingin perinneillat kevätkaudella alkavat
tiistaina, 21. tammikuuta kello 18.30.
Ensimmäisen tapaamisen aiheena
”Herätysliikkeiden Santtio.
Rukoilevaisuus, vapaakirkko, helluntailaisuus".
Mukana entiseen tapaan Esa Urhonen ja Leena
Sammallahti. Sirkka ja Leena keittävät kahvia.

EL Pyhärannan yhdistys
Linja-auton aikataulu Luvian Talviteatteriin
Katri-Helena –musikaaliin 22.1.2014 on seuraava
Reila
16.00
Rohdainen
16.20
Ylikylä
16.30
Ihode
16.50
Tammikuun kuukausitapaaminen Ankkurissa
21.1.2014 klo 12.00
Helmikuun kuukausitapaaminen on SP.n kerhohuoneella Ihodessa poikkeuksellisesti keskiviikkona 19.2.2014 klo 12.00

Ihoden Kiri
Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro.
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
Joulutauon jälkeen jatkamme 13.1.2014.
3-v. ja alle oman huoltajan kanssa.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Tiina Airio/050 357 9987

SPR Pyhärannan osasto
Ystävänpäivä on Suomen
Punaisen Ristin perheiden
vuoden 2014 tärkeimpiä
kampanjoita.
Kerromme, mitä osastomme
voi tuoda yksinäisen vanhuksen elämään.

Arvokas työmme on yhteistä, johon voi osallistua
meistä jokainen jäsenenä, lahjoittajana ja aina
vapaehtoisena.
Järjestämme Ystävänpäivän kahvihetken
kakkuarpajaisten merkeissä
Palvelukeskus Ankkurissa la 15.2. klo 12 -14
(Retkentie 6, Rohdainen)
Veera Kohonen musisoi pianolla!
Tule iloiseen kahvihetkeen ja tuo ystäväsikin!
Tarjoamme kahvin suurella sydämellä!
SPR:n Pyhärannan osasto

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Pyhärannan maa- ja kotitalousnaisten
syyskokous on perjantaina 31.1. klo 18
Ihoden kyläkaupalla.
Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

MUUTOKSIA KYLÄYHDISTYKSEN HALLINNOSSA
Puheenjohtaja Karru Ilkka p. 0400-123024
Varapuheenjohtaja Lehtinen Tapani 0400-430995
Sihteeri Ruohola Tuula 044-0182596
tuu.ruo3@gmail.com
Muut johtokunnan jäsenet:
Laurikkala Jukka, Lehto Aila, Lotila Margetta,
Raumonen Tuula, Siuttila Hannele, Toivonen Matti, Tätilä Paula, Voronkoff Eila ja Vuorela Pauli.
Hanke- ja Kyläkotivastaava Lotila Margetta p.
050-5203861 lotilamargetta@gmail.com

KYLÄKODISSA TAPAHTUU:
VAKKA-OPISTON PIIRIT
Piirit jatkuvat ilmoitusten mukaan. Paikkoja on
vielä vapaana.
KAISAN VÄRKKÄYSPIIRI 15.1. KLO 17.00Suosittu piiri jatkuu kahden viikon välein. Tehdään
monenlaista koristetta ja tarpeellista tuotetta.
NAUTITAAN YHDESSÄ TALVIOLYMPIALAISISTA SCREENILTÄ
Ainakin seuraavina aikoina ovet, laitteet ja buffet
ovat auki:
7.2. klo 18- Avajaiset, 8.2. klo 10- Suomen naisten
jääkiekko,
9.2. klo 19.30- mäkihyppy, 10.2. klo 17,15- Suomen miesten jääkiekkoa,
11.2. klo 12- jääkiekkoa ja klo 19.30- mäkihyppyä,
12.2. klo 10- ja 14.30- jääkiekkoa, 13.2. klo 10.00-

jääkiekkoa, 14.2. klo 12.00- maastohiihtoa ja
19.30- suurmäki, 15.2. klo 19.30- suurmäki, 16.2.
klo 17.00- taitoluistelua, 17.2. klo 17,15- taitoluistelua, 20.2. klo 17.00- taitoluistelua,
22.2. klo 11.30- naisten hiihto ja klo 17.00- jääkiekkoa, 23.2. klo 9.00- miehet 50 km ja
klo 14.00- jääkiekon loppuottelu ja klo 18.00päättäjäiset (Lähde: Kansainvälinen olympiakomitea).
Uusia aikoja voidaan toivomusten mukaan varata
27.1. jälkeen Margetalta p. 0505203861, kun
suomalaiset urheilijat yllättävät ja Kyläkodin muut
toiminnot sallivat salin käytön. Seuraa lisäaikoja
Kyläkodin ilmoitustaululta tai Kyläkodin nettisivuston kalenterista osoitteesta: google, nalkloukka,
Nälkloukkan kyläkoti, Tulevia tapahtumia.
LEFFA- ja LEIVONTATAPAHTUMA LAPSILLE
15.2. klo 12Hannele Siuttilan lasten leivonta- ja Tuula Ruoholan lasten leffakerho Kyläkodissa. Ilmoittautumiset
Tuula Ruoholalle p. 0440182596
LASKIAISTAPAHTUMA
Nälkloukkan Kyläyhdistys järjestää perinteisen
laskiaistapahtuman Kaukan Kyläkodissa,
su 2.3.2014 klo 16.00 alkaen.
Nautitaan yhdessä Kyläyhdistyksen tarjoamasta
hernekeitosta, kahvista/mehusta ja laskiaispullista.Osallistutaan arpajaisiin, ihastellaan kokon
loistetta ja nautitaan mukavasta yhdessä olosta.
Toivotaan runsasta osanottoa sekä iloista laskiaismieltä.
Olet lämpimästi tervetullut kaikkiin tapahtumiimme. Nähdään.
JUHLATILAA VUOKRATTAVANA KYLÄKODISSA
Leivo/keitä tai tuo valmiit tarjottavat ja pidä perhejuhlasi/kokouksesi/yhdessäolohetkesi saneeratussa, kodikkaassa ja viihtyisässä Kyläkodissa. Varaukset: Margetta p. 0505203861. Hinta 80 euroa/vrk. Kokoustilan hinta 20 euroa (alle 3 t).
Huom. Modernit AV-välineet käytössäsi.

*ILMOITUKSIA**
Olemme perinteisesti suljettu tammikuun ajan.
Palvelemme jälleen ke 5.2. alkaen joka päivä
klo 9-17. Tervetuloa!

Pyhärannan Puutarha
Ropantie 2, puh. 050 3025 194

UUTISANKKURIN SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 15.2.2014. Aineistotoimitukset viim. pe 7.2. klo 14.
UutisAnkkuri 1/ 2014

kokoaja:Tiina Peltoniemi

Rauno Luttisen Itsenäisyyspäivän puhe Pyhärannan sankarihaudalla 6.12.2013
SODAN MURTAMAT MIEHET JA MIELET
Viime sotien vakkasuomalaisista sotaveteraaneista laaditun viisiosaisen matrikkelisarjan viimeinen osa valmistui tänä
syksynä. Se on kunnioitusta herättävä kertomus niistä uhrauksista, joita täkäläinen veteraanisukupolvi teki isänmaan
hyväksi, tarina miehistä ja naisista, jotka menettivät nuoruutensa, osa henkensä ja osa haavoittumisen seurauksena
terveytensä.
Teossarja sisältää sotilasmatrikkelien tapaan tiedot sotilasarvoista, kunniamerkeistä, perhesuhteista, taistelu- ja hautaamispaikkakunnista jne. Kuvaukset sotien kulusta ja syistä sekä jälkiselvittelyistä ovat pääpiirteisiä. Muisteluissaan
miehet kertovat dramaattisista sotakokemuksistaan, naiset toiminnastaan koti- ja sotarintamilla sekä evakot vaikeista
vaelluksistaan uusille kotiseuduille.
Tämä kaikki on johdantoa ja taustaa sodan ankaralle todellisuudelle. Tarkastelen tätä todellisuutta tunnehistorian näkökulmasta. On aika vihdoin tehdä selkoa mielen häiriöistä kärsineistä, ”tärähtäneiksi” kutsutuista, kaiken avun ulkopuolelle jääneistä taistelijoista, joista historiantutkija Ville Kivimäki kirjoitti vastikään Tieto – Finlandialla palkitun väitöskirjan Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945.
Näitä kaltoin kohdeltuja miehiä oli viime sodissa vajaa 20 000. Hoitoon määrättyjen määrä vastasi viittä täysvahvuista
jalkaväkirykmenttiä. Jokaista Mannerheim –ristin ritaria kohden lähes sata sotilasta päätyi sotapsykiatriseen hoitoon.
Henkisestä vammautumisesta tuli polttomerkki siihen kertomukseen, joka oli luotu kansallismieliseksi kohotukseksi.
Sen pohjana olivat Zachris Topeliuksen mielenmaisemat ja Johan Ludvig Runebergin raudoittama eetos ja paatos.
Kansalliskristillisessä kodin, uskonnon ja isämaan ideologiassa sotilaan uhraukset liittyivät historialliseen jatkumoon:
uudet sukupolvet ovat aina uudestaan valmiit antamaan uhrinsa lunastaakseen isänmaan tulevaisuuden. Oli kaunista
kuolla, kun joukkonsa eessä urhona kaatui taistellen puolesta maan, puolesta heimonsakin. Ajatus uhrista ja tulevaisuuden lunastamisesta antoi sodalle vahvan yhteisen merkityksen. Psyykkisesti murtuneet miehet olivat tässä mielessä eräänlaisia väkivaltaisia merkityskatkoksia kansakunnan eheässä historiassa. Tämän vuoksi moraalisesti paheksuttava, häpeällinen psyykkinen häiriö oli kiellettävä ja erotettava itse sotakokemuksesta. Ei voitu hyväksyä, että normaali mies murtui. Niinpä häiriöt siirrettiin heidän omien vikojensa ja psyykkisten heikkouksiensa tilille: Matala älykkyys tai perimä. Heikko tai sairas luonne. Syysuhteet sotaan kiellettiin. Ne liitettiin pelkuruuteen ja psyykkiseen poikkeavuuteen. Se oli riittävä peruste, etteivät psyykkisesti haavoittuneet sotilaat ja veteraanit saaneet edes sotainvalidikorvausta.
On korkea aika muuttaa asenteita. On myönnettävä, että nämä miehet ja heidän läheisensä ovat kärsineet jo riittävästi. On tiedostettava myös se, että sota kävi käsiksi muihinkin kuin siviiliin paluuta yrittäviin hermotoipilaisiin. Välittömästi sodan jälkeen uskottiin, etteivät sen psyykkiset vaikutukset tulisi olemaan niin vakavia kuin oli pelätty. Toisin
kävi. Kun rintamalta oli palattu kotiin, sodan aiheuttama ahdistus purkautui vähitellen. Se jätti jälkensä sotilaiden perheisiin. Eloon jääneiden miesten traumat eivät hävinneet koskaan. Monet siirsivät niitä seuraavallekin sukupolvelle.
Pitkälti tämä oli seurausta siitä, ettei henkisten vammojen hoitamista tuolloin juuri tunnettu. Ei tiedetty vielä traumojen
tai posttraumaattisten häiriöiden syntymisestä eikä niiden vaikutuksesta sotilaaseen ja hänen perheeseensä. Vielä
vuosia sodan jälkeen nämä miehet purkivat pahaa oloaan läheisiinsä ilman, että heidän käyttäytymistään olisi osattu
yhdistää sotaan.
Yhtä vaikeaa oli tunnistaa, miten vahvasti lapsena koetut sodan traumat vaikuttavat ihmisen myöhempään elämään.
Aihetta laajasti selvittänyt tietokirjailija Irja Wendisch toteaa tutkimuksissaan, että Suomi on täynnä uskomattomia
tarinoita ihmisistä, jotka syntyivät sodan keskelle ja kokivat lapsuudessaan monenmoisia uhkaavia tilanteita. Vasta
aikuisiällä he ovat tajunneet, että ne liittyvät sotaan ja sen seurauksiin. Pitkälti tämä on johtunut siitä, että monet suurten ikäluokkien edustajat ovat alkaneet kertoa julkisuudessa kokemuksistaan. Tuloksena on opittu tunnistamaan itsessä sotilaan lapselle ominaista käyttäytymistä.
Monet ovat alkaneet myös kertoa kokemuksistaan omille lapsilleen. He ovat huomanneet, että se kannattaa; seuraahan puhumattomuudesta se, että kokemuksista johtuvat käyttäytymismallit siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Kokemuksista kertominen ei saa kuitenkaan herättää syyllisyyttä tai häpeää. Ennen kaikkea sillä haetaan ymmärrystä ja
anteeksiantoa sotiemme sankareille, joista kirjailija Christer Kihlman muun muassa toteaa, ettei hän voi uskoa, ”että
tuskin aikuiset, vielä äsken teini-ikäiset nuorukaiset, jotka yhtäkkiä pakotettiin rintamapalvelukseen, olisivat kokeneet
sen jotenkin hyvänä. Päinvastoin. Uskon, että se oli heille pelkkää helvettiä ja että he siinäkään tapauksessa, että
selvisivät hengissä, eivät koskaan toipuneet.” Tähän ei liene mitään lisättävää.

