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**
**VAPAA-AIKATOIMI**
**NUORISOASIAA**

Myös alueen etsivät nuorisotyöntekijät voivat
auttaa
sinua
selvittämään
ammatinvalinta
suunnitelmiasi
ja
tulevaisuuden
opintojasi.
Yhteishakujen ajan etsivät nuorisotyöntekijät
pitävät kunnissa yhteishakupajoja, joissa sinulla on saatavissa apua yhteishakulomakkeen täyttöön.
Otathan
mukaan
Yhteishakupajalle
todistuksen, jolla haet yhteishaussa!

sen

YHTEISHAKUPAJA 2015 PYHÄRANNASSA:
24.2. klo 12.00 -16.00 vapaa-aikatoimistossa
3.3. klo 10.00 -14.00 kirjastossa, Ihodessa.
Lisätietoja: Katja 044 7383424, Timo 044 7383434

Nuorisotiloilla tapahtuu
Nuori Kulttuuri Sounds 2015
Ihoden Nuokkari avoinna 5-6 luokkalaisille
ke 21.1. alkaen klo 17.30.
Vanhemmat nuoret voivat liittyä mukaan kello
20 - 22. Suunnitellaan kevättä ja ehdotuksia otetaan vastaan. Erityisesti uudet kävijät, tervetuloa!
Rohdaisten nuokkarin kävijät, tietoja ajoista jne.
tarkemmin tilassa, tai suoraan esim. sähköpostilla
ohjaaja Timolta,
timo.turunen@pyharanta.fi.

Etsivä nuorisotyö tiedottaa!

Nuori Kulttuuri SOUNDS
2015 - Varsinais-Suomen
aluetapahtuma
Turussa 10-20 -vuotiaille
musiikin harrastajille.
Aika: 7.-8.3.2015
Tapahtuman teemana on
musiikki ja tyyleinä:
KLASSINEN MUSIIKKI – orkesterit – yhtyeet –
kuorot – lauluyhtyeet KANSANMUSIIKKI – yhtyeet – lauluyhtyeet RYTMIMUSIIKKI kuten rock,
pop, jazz, laulelma, iskelmä, hiphop, reggae, dance – yhtyeet – lauluyhtyeet. Lisätiedot kunnan
nettisivuilta NUORISOTYÖ/ajankohtaista.

Jokaisen ammatillista koulutusta vailla olevan alle
25-vuotiaan tulee kevään yhteishaussa hakea
kahteen ammatilliseen tutkintoon johtavaan
koulutukseen.

**TALVILOMAVIIKON TOHINOJA**

Hakuvelvoite koskee myös peruspäivärahaa ja
ansiosidonnaista päivärahaa saavia nuoria, sekä
asepalvelusta tai siviilipalvelusta suorittavia
nuoria. Myös työsuhteessa olevat alle 25-vuotiaat
kouluttamattomat
nuoret
ovat
velvoitettuja
hakemaan yhteishaussa.

PäiväNuokkari Rohdaisissa
tiistaina 17.2. klo 13.00 -16.00,
sisältää pingiskilpailun

Yhteishaussa haetaan sähköisesti osoitteessa
opintopolku.fi,
josta
löytyvät
myös
ammattiesittelyt sekä kuvaukset oppilaitoksista.

Nuorisotiloilla tapahtuu

PäiväNuokkari Ihodessa
torstaina klo 15.00 -17.00,
sisältää biljardikilpailun
PäiväNuokkari Reilassa
keskiviikkona klo 15.00 -17.00,
sisältää tikanheittokilpailun

Vaplan luistelukoulu

**Liikunnasta elinvoimaa**

Vapla järjestää luistelukoulun 6 -10-vuotiaille!

Lentistä Ihodessa

Rohdaisissa ma 16.2. klo 11.00 -12.30 ja
to 19.2. klo 11.00 -12.30
Reilassa ma 16.2. ja ke 18.2. klo 13.30 -15.00
Ihodessa ke 18.2. klo 11.00 -12.30 ja
to 19.2. klo 13.30 -15.00.
Vetämässä: Timo ja Katja
Muista myös kypärä!
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 11.2.
timo.turunen@pyharanta.fi,
044 7383 434.
HUOMIO! LASTEN JUMPPIA JA 60+ JUMPPIA
SALEISSA EI OLE VIIKOLLA 8.
Laskettelumatka Nakkilaan

Vaplan uusi lentopallovuoro
Ihodessa keskiviikkoisin kello
18.00-19.30.
Yhteyshenkilö: Satu Suomela,
040 759 2274
Tervetuloa!
Jumppapallo ja step-lauta treenit
La 31.1. treenataan klo 10-11.15 Rohdaisten salissa kiertoharjoitteluna. Kokonaisvaltaisesti kehoa
harjoittava tunti, jossa vuorottelevat
jumppapallolla tehtävät liikkeet ja
step-laudalla sykettä kohottavat
liikkeet.

Lähde viettämään talvipäivää Salomonkallion
hiihtokeskukseen Nakkilaan su 15.2.2015. Retken
järjestää kyläyhdistys Pleissi ja vapla.

Tunti sisältää lyhyen alkulämmittelyosuuden ja monipuolisesti tehokkaita ja hauskoja lihaskunto- ja tasapainoliikkeitä, jotka vahvistavat erityisesti keskivartalolihaksia ja parantavat vartalon hallintaa.

Lähtö klo 11.00 Rohdaisista ja paluu noin klo
17.00. Lasketteluaikaa 3 h.

Tervetuloa mukaan tunnille! Katja vetää.
Tunnin hinta 4 e.

Hinnat:
Hissilippu 7 e, köysihissi ilmainen
Suksipaketti 7 e
Lautapaketti 7 e
Kypärä 2 e
Lasit 1 e
Kuljetus: 10 e/hlö

Lentiksen kevään lajiranking

Retki sopii myös ensi kertaa lasketteleville, sillä
retkellä mahdollisuus opastettuun harjoitteluun.
Ilmoittautumiset viim. ke 11.2.2015:
Tatja Penttilä, tatja.penttila@pp.inet.fi
puh. 0409601171 tai
Katja Törrönen, katja.torronen@pyharanta.fi
puh. 0447383424.
Tervetuloa mukaan reippailemaan!
Laskettelumatka Himokselle perjantaina 20.2.
Vapla järjestää laskettelumatkan Himokselle! Lähdemme Himokselle perjantaina 20.2. Rohdaisista klo 8.00. Kyytiin pääsee
myös Ihoden säästöpankilta klo 8.20. Alle 12vuotiaat mukaan huoltajan tai muun aikuisen
kanssa. Lähtö takaisin Pyhärantaan klo 19.00.
Linja-autokyyti maksaa 15e/ pää. Ilmoittaudu kaavakkeella osoitteessa: pointti.info/pyharanta.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 13.2. mennessä.
Tutustu himokseen osoitteessa www.himos.fi

Tarkoitettu lentistä harrastaville aikuisille. UutisAnkkurissa ilmoitetaan aina etukäteen ajankohdat, jolloin rankinglentistä pelataan. Osallistuminen 2 euroa/ krt. Voit osallistua silloin kun mukaantulo sinulle sopii. Kauden lopuksi parhaat
naiset ja miehet palkitaan pokaalein.
Ensimmäiset illat, jolloin pisteitä itsellesi voit kartuttaa ovat Rohdaisissa tiistaisin klo 18.30.
Kokoontumisillat (20.1., 27.1., 3.2., 10.2, 17.2. ja
24.2).
(Mukaan voivat tulla kaikentasoiset pelurit, pelataan 5 erää illassa ja aina arvotaan uudet joukkueet).
Järj. Myrskyn lentopallojaosto/ vapla
Osallistumisen vahvistus Katjalle tekstarilla viimeistään samana pvänä klo 12.00 mennessä,
044 7383 424.

Huomio: Seuraavassa Uutis-Ankkurissa tietoa maaliskuussa alkavasta naisten ja miesten SALIEN LAJIRALLISTA, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole vielä löytäneet
mieleistään lajia tai liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

**Urheilustipendit ja nuorisotyöpalkinto
haettavissa**
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi urheilustipendit ja nuorisotyöpalkinnon vuoden 2014 saavutuksista.
URHEILUSTIPENDIT
Stipendin hakijan on ollut oltava henkikirjoilla Pyhärannassa 1.1.2014. Esityksiä (hakemuksia)
palkittavista henkilöistä voi jättää vapaaaikatoimistoon 28.2.2015 mennessä.
Lisäksi haettavana on NUORISOTYÖPALKINTO
Esityksiä (hakemuksia) palkittavista henkilöistä voi
jättää vapaa-aikatoimistoon
28.2.2015 mennessä.

Uudenkaupungin Teatteriin teemme matkan
perjantaina 27.2.2015 klo 19 näytökseen.
Teatteriesityksenä on ”Taivaan tulet” näytelmä.
Kuljetus tapahtuu nk.
kimppakyydein.
Lippujen hinta on
20,00 €/ hlö. Mahdollisuus varata väliaikakahvi 5,00 € hintaan.
Lippuvaraukset tammikuun loppuun mennessä Markulta, p.
0440 324747.

Nälkloukkan kyläyhdistys

Lisätietoja ja haun kriteerit
kunnan nettisivuilta.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
KYLÄKODISSA TAPAHTUU

Santtioseura
Perinneillat Santtion Mainingissa alkavat keskiviikkona 28. tammikuuta kello 18.30. Huomatkaa
muuttunut viikonpäivä. Katselemme yhdessä vanhoja valokuvia.

Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys
Yhdistyksen hallitus toivottaa
kaikille jäsenilleen
Hyvää Uutta Vuotta!

Perinteiset wanhanajan iltamat ja
villasukkatanssit pe 23.1.2015 klo 19.00Rentouttavaa ohjelmaa, talentit liikkeellä. Tule ja
tuo kaveritkin mukana ja nautitaan monipuolisesta
ohjelmasta, buffetista ja tanssin huumasta. Buffetissa on perinteisiä tuotteita: Riivat pannkakko,
kalja, kaffet, limonaati jne. Tanssimista tahdittaa
Nestorit –orkesteri. Mukaan iloista mieltä ja villasukat. Ei ovimaksua.

Kuukausitapaaminen seurakuntakodissa tiistaina
20.1.2015 klo 12.00
 Yhdessäoloa, informaatiota 2014 jäseneksi liittyneille.
 Musiikkia ja laulua Kari Kesäläisen johdolla.
 Kahvitarjoilu. Arvontaa.

Vakka-Suomen alueen kirkkopyhä Taivassalon
kirkossa 28.1.2015 klo 10.00.
Jumalanpalveluksen jälkeen on tilaisuus palvelutalo Poijussa. Tilaisuudessa on ohjelman lisäksi
keittoruokailu ja kahvitarjoilu. Tilaisuuden hinta on
15.00 €.
Mahdollisuus yhteiskuljetukseen Laitilan ja Kalannin yhdistysten kanssa. Hinta yhteensä kuljetuksen kanssa 25.00 €.
Ilmoittautumiset 18.1. mennessä Markulle
p. 0440 324747

LASKIAISRIEHA 15.2.2015 KLO 16.00 Perinteinen Nälkloukkan kyläyhdistyksen järjestämä laskiaisrieha. Tarjoiluna hernekeittoa, kahvia
ja laskiaispullaa sekä tietenkin kokon loimua,
arpajaiset ja laulantaa.

JÄSENREKISTERIN TÄYDENNYS ON KÄYNNISSÄ
Jokainen Nälkloukkan Kyläyhdistyksen toiminnasta kiinnostunut on tervetullut joukkoomme.
Hakemuslomakkeita saa Kyläkodin eteisen pöydältä. Ovet ovat avoinna ainakin tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20. Kerrothan tuttavillesikin, joille
ei postitse ole tullut lomaketta. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa Kyläkodin ulko-oven viereiseen
lukolliseen postilaatikkoon.
KYLÄKODIN VÄRKKÄYSPIIRI
Kokoontuu taas kahden viikon välein 14.1.2015
alkaen. Ohjaajana Kaisa Helander.
KYLÄKODIN KIRJASTO
Kirjastossa on runsas kirja- ja lehtikokoelma, josta
saat lainata omatoimisesti. Kirjaston vastuuhenkilö on Tuula Ruohola p. 0440182596.

Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Ihoden kiri

**ILMOITUKSIA**
Talven selän taittumista jouduttaaksemme laitamme grillin lämpiämään! Tarjolla on makkaraa
ja mehua kaikissa konttoreissamme:
Rohdaisten konttori, Ristentie 15
maanantaina 26.1. klo 12.00–17.00
Ihoden konttori, Lasikuja 2
tiistaina 27.1. klo 12.00–17.00
Pyhämaan konttori, Pyhämaanraitti 18
keskiviikkona 28.1. klo 10.00–13.00
Tapaamisiin,
Pyhärannan Säästöpankin väki

Pyhärannan Puutarha
Olemme perinteisesti suljettu tammikuussa ja
palvelemme jälleen ke 11.2. alkaen
joka päivä klo 9-17.

Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro.
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
Joulutauon jälkeen jatkamme 12.1.2015.
3-v. ja alle oman huoltajan kanssa.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja Tiina Airio/050 357 9987
tai Marko Krook/0400 900694

Pyhärannan Myrsky ja Ihoden Kiri
Kirin ja Myrskyn vuoden 2014 palkintojen jako
Suojalassa 23.1. klo 18.00 alkaen. Tervetuloa
kaikki mukaan!
Myrskyn ja Kirin yhteinen hiihto-/uimareissu to
29.1.2015 Uudenkaupungin uimahalliin/ hiihtoputkeen. Linja-auto lähtee Ihoden Sp:ltä klo 17.00.
Reitti Kukola-Rohdainen-Uki. 2 h vapaa-aikaa ja
sitten takaisin. Kuljetuksen hinta 5 e tai perhe 15
e. Seurat maksavat hiihdon ja uinnin. Ilmoittautumiset 27.1.2015 mennessä Sirpa Kaupinsalolle
puh. 050 348 7442.

Pyhärannan Myrsky
Kuutamohiihto hiihdetään Suojalan rannasta alustavan tiedon
mukaan pe 6.2.2015.
Säävaraus.
Seuraa ilmoittelua!

Muista ystävää 14.2.!
Tervetuloa!
Ropantie 2, puh. 050 3025 194

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 teksin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 21.2.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 13.2. klo 14.
UutisAnkkuri 1/2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

