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*
**SOSIAALITOIMI**
KIINNOSTAISIKO SINUA TUKIPERHEEENÄ TAI
–HENKILÖNÄ TOIMIMINEN?
Pyhärannan kunnan sosiaalitoimi etsii täysi-ikäisiä
tukihenkilöitä. Etsimme myös tukiperheitä, jotka
olisivat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyvinvoinnista.
Tukihenkilö tai –perhe on sosiaalihuoltolain sekä
lastensuojelulain mukainen palvelu, minkä tarkoituksena on tukea perhettä tai lasta, riippuen perheen elämäntilanteesta. Tukihenkilön tai -perheen
kanssa tapaamisista sovitaan yhdessä perheen ja
vapaaehtoisen kanssa, esimerkiksi 1-2 kertaa
kuukaudessa noin 2-3 tunnin ajan. Tukihenkilö on
lapselle turvallinen ja luotettava aikuisen roolimalli, jonka kanssa voi keskustella arjen asioista erilaisen harrastustoiminnan tai koulunkäynnin tukemisen yhteydessä. Tukiperheen tarkoitus on
tukea perhettä silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä.

**TEKNINEN TOIMI**
Mopoilu on sallittu kevyenliikenteenväylällä välillä Vanha Turuntie - Veerlantie
Liikennevirastolta ilmestyi vuonna 2013 ohje "Mopon paikka liikenneympäristössä", jossa määritellään uudet kriteerit mopoilun sallimiselle pyöräteillä. Ohjeen mukaan mopoilu on pyöräteillä sallittua
taajaman ulkopuolella valta- ja kantateiden varsilla. Yleensä mopoilu sallitaan pyörätiellä myös, jos
tien nopeusrajoitus on 80 km/h. Lisäksi joillakin
vilkkailla (raskasta liikennettä paljon) tai mutkaisilla ja kapeilla teillä mopoilu sallitaan pyörätiellä.
Pyhärannassa valtatielle 8 välille Vanha Turuntie – Veerlantie lisätään
Sallittu mopoille – lisäkilvet valtatien suuntaiselle kevyen liikenteen väylälle.
Muutokset tehdään yhdessä Ely-keskuksen ja
kuntien kanssa syksyn 2015 aikana.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäsuunnittelija Piritta Keto,
p. 0295 022 763

**VAPAA-AIKATOIMI**
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pyhärannassa 6.12.2015

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Heidi Lappalaiseen
puh. 044 7383 458, niin sovitaan tapaaminen
sosiaalitoimistolla ja keskustellaan asiasta ja
mahdollisista kulukorvauksista enemmän!

Klo 9:30 Lipunnosto seurakuntatalon edessä
Veteraanit, partiolaiset ja kirkkokuoro
Klo 10:00 Juhlajumalanpalvelus Pyhärannan
kirkossa
saarnaa kirkkoherra Soile Palmu
kirkkokuoroa johtaa dir.cant. Kari Kesäläinen
seppelten lasku sankarihaudalle
puhe haudalla valtuutettu Oili Järvi
Pyhärannan Lions Clubin veljet sytyttävät kynttilälyhdyt sankarihaudoille

Klo 11:10 Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
Juhlapuhe kunnanjohtaja Markku Mäki
Musiikkia esittävät Veera Kohonen sekä Aino ja
Helmi Koivisto
Yhteislaulut: Varsinaissuomalaisten laulu ja
Maamme
TERVETULOA!
Tilaisuudet järjestää Pyhärannan kunta/vapaaaikalautakunta ja Pyhärannan Seurakunta

Kirjasto tiedottaa
Kirjastossa ei yleisöpalvelua joulun aikaan viikoilla
52-53 (21.-31.12.2015)
Kirjastoauto palvelee joulukuussa:
Rohdainen , koulun piha
ke 16.12 klo 10-12
to 3.12 klo 18.45-19.15
Reila, koulun piha
ke 9.12. klo 10.00 – 12.15
Santtio, Maininki
to 3.12. klo 18.00-18.30
Ylikylä, Mua-tuote
10 3.12. klo 19.30-20.00

päällä opastetaan lajiin. Kyyti Salen pihalta, lähtö
alustavasti klo 18.30. Hintaa reissulle tulee 5€/hlö.
HUOM! Ilmoittaudu
viimeistään maanantaina 23.11. joko puhelimitse 044 7383 434
tai sähköpostitse
timo.turunen@pyharanta.fi.

Lentiksen arvontaturnaukset
NAISILLE la 5.12. klo 9.30 – 13.30 alkaen Reilan
koulun salissa. Mukaan mahtuu max 20 naista.
Ilmoita osallistumisestasi tekstarilla 044-7383424
viim. pe 4.12. klo 12.00 mennessä.
MIEHILLE la 12.12. klo 10.00-14.00 alkaen Reilan koulun salissa. Mukaan mahtuu max 20 miestä. Ilmoita osallistumisestasi tekstarilla 0447383424 viim. pe 11.12. klo 12.00 mennessä.
NAISET JA MIEHET la 19.12. klo 10.00 – 14.00
alkaen Reilan koulun salissa. Mukaan mahtuu
max 20 naista/miestä. Ilmoita osallistumisestasi
tekstarilla 044-7383424 viim. pe 18.12. klo 12.00
mennessä.
Ilolla liikkumaan, kaikentasoiset aikuiset
pelurit ovat tervetulleita
mukaan. Osallistuminen 2 e/hlö.

Vakka-Suomen musiikkiopisto
Joulutapahtuma
Musiikkiopiston ajankohtaisista asioista löytyy
infoa sekä nettisivuilta
www.peda.net/laitila/musiikkiopisto että musiikkiopiston omilta Facebook-sivuilta. Käy tykkäämässä meitä!
Maanantaina 30.11. klo 18.00 Avoin luento
”Musiikillisen kasvun portaat” Laitilan kaupungintalolla. Luennoimassa musiikkikasvatuksen
lehtori Soili Perkiö.
Lauantaina 12.12. klo 10.00 on kaikkien musiikkiopiston muskariryhmien
yhteinen tonttujuhla
Laitilan kaupungintalolla.
Keskiviikkona 16.12. klo 18:30
Pyhärannan joulusoitto
Ihoden koululla
Tervetuloa kuulemaan ja näkemään nuorten innostavaa musisointia!

Vaplan Joulutapahtuma metsästysmajalla torstaina 17.12.
kello 18 -20.
Askartelua, ulkoilua heijastin/ tulisuunnistuksen myötä, makkaranpaistoa, glögiä ja pipareita. Sopii
kaikille. Jouluista musaa ja vapaata
keskustelua.

Vaplan viimeiset jumpat viikolla 50
Viimeiset nuokkarit viikolla 51
Ihoden ja Rohdaisten nuokkareissa avoimet ovet keskiviikkona
16.12. alkaen klo 18.00.
Glögiä, pipareita ja kahvia.
Tervetuloa!

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

Keilausta
Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys
Opastettu keilausreissu Rauman keilahalliin
Vapla järjestää kaikille avoimen matkan Rauman
keilahalliin ke 25.11.2015. Radat varattu klo 1920. Aiempaa kokemusta ei tarvitse, sillä paikan-

Syyskokous pidetään Laitilan
kaupungintalon kahviossa
ke 2.12. klo 17.
Kahvitarjoilu, arvontaa.
Tervetuloa!

Pyhärannan Myrsky

Nälkloukkan kyläyhdistys

Puurojuhla pe 4.12. klo 18 Rohdaisten metsästysmajalla. Palkitaan vuoden urheilija. Lapsia
muistetaan pienellä pussilla. Tarjolla puuroa ja soppaa, kahvia ja joulutorttuja, pipareita, limsaa lapsille. Tervetuloa!
Huom! Myrskyn jäsenet saavat
käydä kerran viikossa hiihtoputkessa hiihtämässä tai Uudenkaupungin uimahallissa uimassa.

Pyhärannan martat
Marttojen pikkujoulua vietetään
torstaina 26.11 klo 18 Marttalassa.
Tarjolla joulupuuroa, joulutorttuja.
Pikkupaketti ja runsaasti iloista joulumieltä mukaan. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita.
Martat mukana joulumyyjäisissä sunnuntaina
13.12. klo 16 seurakuntakodissa.
Joululaatikoita, leivonnaisia ym. otetaan vastaan
myyntipöydälle klo 15 alkaen.

Rohdaisten reppu
Rohdaisten koulun vanhempainyhdistys toivottaa
kaikki tervetulleiksi leivonnaismyyjäisiin Pyhärannan Salen pihalle perjantaina 27.11.2015 kello
10.00 alkaen.
Tule ostamaan herkkuja pikkujouluviikonlopuksi.

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
KYLÄKODIN SAUNAOSASTON KUNNOSTUSHANKE
etenee suunnitelmien mukaan. Paljon on tehty,
mutta paljon on vielä tekemättäkin. Viemäröinti on
jo uusittu, vanhat sisäseinät purettu ja lattiavalutyöt tehty. Nyt tarvitaan monenlaista osaajaa uudelleen rakennustyöhön. Töitä voi tehdä eri aikoina; päivisin, iltaisin, lauantaisin jne. Halukkaita
pyydetään ottamaan yhteyttä hankevastaava
Penaan p.0505224490.
WANHAN AJAN KUUSIJUHLA la 5.12.2015
klo 17.00Nälkloukkalaiset ja alueen kesäasukkaat
perheineen tervetuloa ohjelmalliseen
Wanhan ajan kuusijuhlaan.
Glögiä, puuroa, kaffetta ja torttua
on pöydässä.
Pukkikin ehtii paikalle
lahjasäkkeineen.
Iloista mieltä ja tonttulakki
mukaan. Talo tarjoaa.

Tarjollla on myös kuumaa
glögiä ja piparkakkuja.

Tervetuloa toimintaan ja
tapahtumiin!

Myyjäisten tuotto menee
Rohdaisten koulun oppilaiden hyväksi.

Eläkeliitto

Pyhärannan Korpiankkurit
Partiolaiset kiittävät Timo,
Tapani ja Tero Lehtistä Rohdaisten paperilavan oven korjauksesta ja Mua-Tuote Oy:tä
retkimateriaaleista.
Partiot kokoontuvat seuraavasti:
- Reila maanataisin nuokkarilla klo 17:30-19:00
kaikki ikäkaudet
- Rohdaisissa maanantaisin klo 17:30-19:00
Sudenpennut kokoontuvat SRK-kodilla ja seikkailijat sekä tarpojat nuokkarilla.
- Ihodessa maanantaisin nuokkarilla klo 18:0019:30 sudenpennut.
Partioon voi liittyä milloin vain ja minkä ikäisenä
tahansa, tervetuloa mukaan toimintaan!
Lisätiedot Kaisa Räsänen puh. 0500-320653

Joulumyyjäiset seurakuntakodissa
su 13.12.2015 klo 16 – 18 ja 19 – 20.
Yhdistyksellämme on myyntipöytä,
jossa myytävänä käsitöitä, leivonnaisia ja jouluruokia, ym. sekä arpoja.
Myytäviä tuotteita voi tuoda myyntipaikalle ennen myyjäisten alkamista.
Arpavoitot viimeistään klo 15.00.
mennessä. Toivotaan jäsenien tuovan runsaasti myytävää ja arpajaisvoittoja.
Mikäli et pääse myyjäispäivänä paikalle, voi myynti- ja arpajaistavaroita toimittaa etukäteen Pauli
Vuorelalle, Pekka Johtelalle ja Markku Nurmelle.
Tervetuloa !

Reidu

Talviuintia Reidun saunalla.
Reilan kyläsauna on kaikille avoinna
sunnuntaisin klo 11.00 - 12.00.
Talviuintikausi kestää 24.4.2016
saakka. Saunamaksu on aikuisilta 2 €/kerta ja lapset
veloituksetta.
Tervetuloa!

Hantla

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Talviuintikausi alkaa su
6.12. klo 12. Käytössä on
uudet, tilavat, lämpimät ja
ilmastoidut pukukopiot.
Myös tynnyrisauna lämpiää joka sunnuntai. Kertamaksu 5e sisältää kahvin ja pullan.
Perinteinen joulupuuro tarjotaan su 13.12. alkaen klo 11. Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet ja
kyläläiset. Tilaisuudessa arvontaa.
Kaljasmaja vuokrattavissa esim. kaveriporukan
pikkujoulun viettoon. Kertamaksu 70e/ vrk.
Varaukset Maarit Valpola puh. 0400-713 833

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset

Myynnissä Pyhäranta -aiheinen joulukortti
Hannulan konsertti- ja taideyhdistys Hantla on teettänyt täksi jouluksi myyntiin
Rauno Luttisen Pyhäranta aiheisen joulukortin
”Hannulan luhti”.
Kaksipuolisen, pystymallisen
kortin koko on 170 x 110
mm, etupuolella kuva maalauksesta ja taustapuolella
osoitekentät ja Hantlan logo.

Jouluruokailu 29.11. klo 16.00
Uudenkaupungin Golfravintolassa.
Lähtö klo 15.00 Pyhärannan Ihoden Säästöpankilta.
Jäsenet 27 € / seuralainen 38 €
(sisältää ruoan ja kuljetuksen).
Varaathan tasarahan!
Pikkujoulupaketti mukaan ”Jotain
kotoa” –teemalla.
Ilmoittautumiset Tuija Ringbomille viim. 22.11.

Hinnat 1,70€/ kpl, 10 kappaleen nippu 15,00 €, lisäksi
mahdollinen postimaksu.
Tilaukset 25.11.2015 mennessä Rauno Luttisen sähköpostiosoitteeseen
rauno.luttinen@dnainternet.net, Rantatie 1131:
postilaatikkoon tai puhelimitse
050 560 3787.
Kortit toimitetaan tilaajille viikolla 49.
Taidenäyttely ja jouluaiheista myyntiä
Hantla ry järjestää Eeditintuvassa, Rantatie
1155:ssä, Rauno, Sauli ja Jonni Luttisen taidenäyttelyn ”3 x Luttinen” ja jouluaiheista myyntiä.
Ohjelmalliset avajaiset su 29.11 klo 16. Aukiolojat
la klo 14-18 ja su klo 13-17 tai sopimuksen mukaan. Viimeinen näyttelypäivä 20.12. Vapaa pääsy.
Korttien ja myyjäisten tuotto menee Hantla ry:n musiikkitoiminnan hyväksi.
Katso myös
www.facebook.com/hantlary

**ILMOITUKSIA**
**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 tekstin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 19.12.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 11.12. klo 14
UutisAnkkuri 10/ 2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

Joulupakettikeräys
PYHÄRANTALAISILLE PIENITULOISILLE
LAPSIPERHEILLE
Keräyksen tarkoituksena on suoda LAPSILLE
iloinen joulu lahjoineen
Toimi näin:
 KUNNANVIRASTON ETEISAULASSA OLEVAN KUUSEN OKSiLTA
LÖYDÄT JOULUISET Kortit, joissa YKSILÖIDYt TIEDOt
LAHJANSAAJiSTA ( esim. tyttö 6v ). ( Voit myös pyytää tiedot
puhelimitse numerosta 044-7383 458/Heidi )
 KIINNITÄ LAHJANSAAJAA koskeva Kortti PAKETTIIN !
 KIRJOITA Korttiin MYÖS Pieni selvitys paketin sisällöstä
SOSIAALITOIMEA VARTEN – KIITOS!
 toimita sITTEN PAKETTI kunnanviraston
KERÄYSPISTEESEEN!
Lahjan on oltava uusi ja käyttämätön!
Paketit tulee JÄTTÄÄ keräyspisteeseen
PERJANTAIHIN 11.12.2015 mennessä
paketit JAETAAN perille JOULUKSI

MUKAVAA JOULUnAIKAA
toivottaa sosiaalitoimen väki

