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**

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan
kunnanvirastossa ei ole yleisöpalvelua
ma 23.12. eikä pe 27.12.2013.

Sosiaaliosaston puhelinpäivystys
23.12. ja 27.12. klo 9.00-12.00
puh. 044-7383 421.
Kotihoidon päivystysnumero on 044-7383 450.

Teknisen toimen yhteystiedot joulun ja
uuden vuoden aikana:
viikolla 52 puh. 044-7383 430
viikolla 1 puh. 044-7383 442
Työajan ulkopuolinen päivystysnumero on
044-7383 440.

Kunnanjohtajan palsta
Kunnanvaltuusto vahvisti 11.11. veroprosentit
vuodelle 2014. Tuloveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 20.50 %:iin. Veroprosentin
korottamisella pyritään varautumaan siihen, että
kunta pystyy toteuttamaan suunnitellut investoinnit

ja säilyttämään peruspalvelunsa. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2013 mukaisina: yleinen
1,00 %, vakituinen asunto 0,32 %, vapaa-ajan
asunto 0,92 %, rakentamaton rakennuspaikka
3,00 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.
Valtuusto hyväksyi 9.12. vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016.
Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan n. 560 000
euroa alijäämäinen. Syynä tähän ovat lakisääteisten menojen kasvaminen, valtionosuuksien leikkaukset ja verotulojen kasvun hidastuminen. Myös
suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä.
Toimintakulut (ulkoiset) kasvavat 3,6 % eli n. 419
963 euroa. Palveluiden ostot nousevat n. 354 000
euroa. Tästä erikoissairaanhoidon menot kasvavat 6,2 % eli 171 000 euroa ja vaikeavammaisten
laitoshoito n. 70 000 euroa ja eritysopetus n. 50
000 euroa. Lisäksi nousevat koulukuljetuskustannukset n. 38 000 euroa, sekä vaikeavammaisten
kuljetuspalvelut 22 000 euroa ja lastensuojelu n.
50 000 euroa.
Toimintatuotot (ulkoiset) kasvavat 14,2 % eli n.
137 000 euroa. Vesi- ja jätevesimaksut nousevat
28 000 euroa, laitosmaksut n. 21 000 euroa, puun
myyntituotot n. 20 000 euroa, rakennusvalvontamaksut n. 8 500 euroa ja tulot hankkeista n. 80
000 euroa. Asuntojen vuokratuotot laskevat Ihodenpellon asunto-osakeyhtiön myymisen vuoksi n.
21 000 euroa.
Talousarviossa 2014 on investointeja 2 559 036
euroa, 2015 vuonna 1 428 000 ja 2016 vuonna
626 000 euroa. Siirtoviemärin rakentamiseen on
varattu 1 395 000 euroa vuosille 2014-2016. Hanke jatkuu vielä vuonna 2017, 485 000 eurolla.
Reilan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on
varattu 2014-2015 vuosille 950 000 euroa ja Ihoden koulun uuden osan rakentamiseen 1 200 000
euroa vuodelle 2014. Em. hankkeita on suunniteltu jo vuosia ja nyt on kaikin puolin perusteltua
myös toteuttaa hankkeet.
Suurien investointien vuoksi vuosina 2014-2016
on arvioitu otettavaksi lainaa 3,3 miljoonaa euroa,
joka tekee n. 1500 e/asukas. Tilinpäätöksessä
2012 lainaa oli 331 000 euroa eli 151 e/asukas,
eikä 2013 vuonna ole ollut tarpeen ottaa uutta

lainaa. Lainamäärä tulee pysymään tulevina vuosinakin kohtuullisella tasolla.
Yleisen taloustilanteen heikkeneminen näkyy Pyhärannan kunnan taloustilanteessa. Talousarvio
on edellisvuosien tapaan tiukka, mutta toisaalta
nykyiset peruspalvelut turvaava. Vuoden 2015
valtionosuuksiin vaikuttavaa uudistusta ei ole vielä
julkistettu. Tällä ja muilla hallitusohjelmaan kirjatuilla tavoitteilla tulee olemaan suuri merkitys sille,
mihin suuntaan Pyhärannan kunnan talous ja
palvelut tulevina vuosina kehittyvät.
Hyvää joulunalusaikaa toivottaen
Pauliina Sarilo, kunnanjohtaja

Alustavan suunnitelman mukaan kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2014 pidetään 20.1., 10.2.,
3.3., 31.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6., 18.8., 8.9.,
22.9., 6.10., 3.11., 24.11., 15.12.

Etsimme henkilöitä nettiraatiin
Pyhärannan kunta uusii kotisivunsa.
Kaipaamme eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä testaamaan sivuja, jotta niistä tulisi mahdollisimman käyttäjäystävälliset. Voit olla
kuntalainen, kesäasukas tai muuten vaan kiinnostunut Pyhärannan kunnan asioista.

Kaavoituskatsaus 2013

Mikäli haluat mukaan testaamaan sivuja, ota yhteyttä pikaisesti kuitenkin viimeistään 27.12.2013
Katja Törröseen puh. 044-7383 424 tai
katja.torronen@pyharanta.fi

Pyhärannan kunnan Kaavoituskatsaus 2013 on
nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla www.pyharanta.fi/asuminen/kaavoitus.

Terveysasema tiedottaa

Ihoden osayleiskaavan kaavaluonnos

Terveysasema on suljettuna
viikon 52 eli 23.12. - 29.12.2013.

Kaavaluonnos on nähtävillä 2.12.2013 – 7.1.2014
Pyhärannan kunnanvirastossa, os. Pajamäentie 4
sekä kunnan kotisivuilla
www.pyharanta.fi/asuminen/kaavoitus.
Kunnanvirasto on suljettu 23.12.-27.12.2013.

Tule Joulu, tuo pehmeää lunta
puiden oksiin hauraisiin.
Joulurauhaa, kuin suloista unta
tuo mieliimme kiireisiin.

Mielipiteet luonnoksesta kirjallisena nähtävillä
oloaikana os. Pyhärannan kunta, kunnanhallitus,
Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai sähköpostitse: kunta@pyharanta.fi.

Uudet rakennusvalvonnan maksutaksat
Kunnanvaltuusto on 19.12.2013
kokouksessaan hyväksynyt uudet
rakennusvalvontaa koskevat maksutaksat. Uudet taksat astuvat
voimaan 1.1.2014. Taksat ovat
nähtävillä kunnanvirastolla sekä
kunnan nettisivuilla kohdassa:
Pyhäranta / Kunnan palvelut ja yhteystiedot / Tekniset /
Rakennusvalvonta.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
kokoukset vuonna 2014
Alustavan suunnitelman mukaan valtuuston kokoukset vuonna 2014 pidetään 24.2., 7.4., 2.6.,
29.9., 10.11. ja 8.12. Muiden mahdollisten kokousten koolle kutsumisessa noudatetaan kuntalain
54 §:n säädöksiä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja voi perua kokouksen, jos ilmenee, ettei käsiteltäviä asioita ole riittävästi.

Hyvää Joulua!
T: Terveysaseman henkilökunta

**VAPAA-AIKATOIMI**
Liikunnan iloa ja hyvinvointia pyhärantalaisille vuodelle 2014
Vuonna 2014 vapla jalkautuu kentälle uusin kujein. Vuosi alkaa kouluikäisten lomatoiminnasta ja
tutut 60+ ja lasten jumpat pyörähtävät käyntiin jo
toisella viikolla vuodenvaihteen jälkeen Rohdaisissa, Ihodessa ja Reilassa. Varttuneemmalle
väelle ollaan suunnittelemassa senioritanssiryhmää ja UKK testejä suoritetaan kevään/alkukesän
aikana. Nuorisotilat toimivat tutusti ja tarjoavat
mukavaa oleskelua, pelailua ja yhdessäoloa nuorille myös viikonloppuisin.
Kouluilla Juha kouluttaa välituntiohjaajia ja näin
kehitetään oppilaiden koulupäivän aikaista liikuntaa ja osallisuutta koulun toimintaan. Lisäksi kouluilla järjestetään lajiohjausta opettajien toiveita
noudattaen esimerkiksi liikuntatuntien aikana.
Vaplan kesän toimintoihin kuuluvat tutut rantauimakoulut ja jos Uudenkaupungin uimahallin tilan-

ne antaa myöden, niin myös keväälle on tarkoitus
järjestää pyhärantalaisten halliuimakoulu.

aineiston ja ammattitaidon. Vaskiin kuuluu 44
kirjastoa ja 5 kirjastoautoa.

Toimintaa järjestetään yhteistyössä paikallisten
urheiluseurojen kanssa ja nuorille järjestetään
oma ohjattu liikuntaryhmä. Tarkoituksena on, että
nuoret pääsevät pelaamaan tuttuja pelejä, mutta
myös tutustumaan uusiin lajeihin ja he voivat itse
vaikuttaa lajivalintoihin. Vakka-Suomen nuorisofoorumi on suunnittelemassa Master chef VakkaSuomea, mistä tulee tietoa myöhemmin keväällä.
Lisäksi Nuoriso-foorumi on myös järjestämässä
suurta liikuntapäivää Uudessakaupungissa.

Jos asioit sähköisesti, niin aineistoon pääset käsiksi kotisohvalta, kun klikkaat näytöllesi
www.vaskikirjastot.fi
ja eteesi avautuu kirjallisuuden ihana aarreaitta.

Odotettavissa ohjelmaa loma-ajoille, jolloin tavataan mm. luistelukoulun ja laskettelumatkan merkeissä. Kesällä Vakka-Suomen suurleiri järjestetään Laitilan Lehtoniemessä. Kesäajan muusta
ohjelmasta tullaan laittamaan tietoa, kun toiminnat
ovat ajankohtaisempia.
Lisäksi vuoden aikana kunnanmestaruuksia tullaan ratkomaan hiihdossa, yleisurheilussa ja
maastojuoksussa.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja mukavaa, iloista ja
liikunnallista uutta vuotta kaikille kuntalaisille toivottavat Vapaa-aikatoimen henkilöstö Juha, Timo,
Margit ja Armi-Tuulikki!
Vapaa-aikasihteeri Juha Teräsvasara

Kirjaston kuulumisia

”Vaski-kirjaston ihanuus, helppous ja paljous”

Mikäli haluat jonkin kirjan itsellesi ja Sinulla on
kirjastokortti, tunnusluku ja salasana, niin voit
varata sen ja ilmoittaa noutopaikaksi minkä tahansa Vaski-kirjaston. Kortin voit hakea mistä
tahansa Vaski-kirjastosta.
Aikanaan kännykkäsi piippaa ja ilmoittaa, että
varaamasi aineisto on noudettavissa tietystä kirjastosta. Kun haet sen, maksat yhden ainokaisen
euron. Mitä saa yhdellä eurolla nykypäivänä, itse
en ainakaan edes sitä himoitsemaani suklaapatukkaa. Se herkku on paljon kalliimpi.
Mutta, se kirja, josta pääsen nauttimaan paljon
pidempään, kun kerralla hotkaisemastani suklaa
herkusta, se kirja on minulle nautinnollinen iltojen
ilo ja laina-ajan päätyttyä voin sen sitten palauttaa
maksutta mihin tahansa Vaski-kirjastoon, joka
sattuu kulkureittini varrelle.
Ja vielä, halutessasi saat muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä joko kännykkääsi tai sähköpostilla ja näin muistat palauttaa kirjan ajallaan. Näistä palveluista iloitaan ja syystäkin.
Tällä yritän kertoa sitä, että kun sattuu olemaan
lukupäällä, niin palveleva fyysinen kirjasto ei aina
ole kotia lähinnä oleva kirjasto, vaan
Sinua palvelee se kirjasto, joka sattuu silloin olemaan kulkusi varrella ja sopivasti auki.
Vaski tuo, Vaski vie
Vaski-kirjastojen kuljetukset kulkevat säännöllisten reittikuljetusten että -aikataulujen mukaan
yhdestä toimipaikasta toiseen. Meidän kirjastoon
kuljetus tulee ja lähtee kerran viikossa keskiviikkoisin.

Tämän lauseen kuulen nykyään jo useastakin
suusta, helpotuksekseni.
Näin sanovat etenkin opiskelijat, mutta myös vakilainaajat.
Reilu vuosi on kulunut siitä, kun Vaskiin liityttiin ja
saatiin se lähes valmiiksi.

Uusi kirja ei lähde kotikirjastosta naapurikirjastoon!
Suosikki uutuudet jokeroidaan, tarkoitta sitä, että
kirjaa ei voi varata, kahden viikon laina-aikaa ei
voi lisätä eikä sitä lähetetä muihin kirjastoihin.
Tällä turvataan se, että kotikirjaston kirja on saatavana oman kirjaston jokeri-hyllyssä ja kiertää
lähinnä oman kotikunnan asiakkaiden käsissä.

Tarkennukseksi niille, jotka eivät täysin tiedä mistä kerron.
Kirjastomme on osa Vaski-kirjastoa joka tarkoittaa
varsinaissuomalaisten kirjastojen yhteenliittymää.
Vaski-kirjastoilla on yhteinen verkkokirjasto, kirjastokortti, käyttösäännöt ja kuljetuspalvelu. Vaskikirjastot tarjoavat asiakkaille koko Vaski-alueen

Vaikka oma kirjastomme on pieni kooltaan ja kokoelmaltaan, niin käytössämme on kuitenkin n. 2
miljoonaa kirjaa, yli 100 000 musiikkiäänitettä, yli
40 000 DVD- ja Blu-ray-levyä, valtaisa määrä
nuotteja ja lehtiä, laadukas kokoelma sähköistä
aineistoa: e-kirjoja, e-lehtiä, tietokantoja ja musiikkia.

Nautinnollisia lukuhetkiä ja Hyvää Joulumieltä
jokaiselle!
Armi-Tuulikki Kraappa
kirjastonhoitaja

Kirjasto kiittää
Kirjasto on saanut arvokkaan
kirjalahjoituksen
KÄSIKIRJA / Martin Panelius,
Risto Santti ja
Jarkko S. Tuusvuori
Helsinki:Kustannusosakeyhtiö
Teos 2013
760 s, :kuv.
"Käsi on joka suhteessa muodostunut niin, että
sitä ei olisi saanut millään muulla lailla muodostettua paremmaksi"
Lämpimät kiitokset Risto Santille lahjoituksesta.

Nuokkarit avoinna
Reila: Ti klo 18.30-21.00 Avoin kaikille
Pe klo 17-19 5-6 lk, klo 19-22 yli 13-v
Rohdainen: To klo 17-21 Yli 13-vuotiaat
La klo 16-18 5-6 luokka (pelikerho),
klo 18-22 yli 13-vuotiaat
Ihode: Ke klo 18-22 ja pe klo 18-23
Kiitos Pyhärannan nuorille, vanhemmille ja nuorisotoimen muille
yhteistyökumppaneille kuluneesta
vuodesta. Iloista joulun, sekä
vuodenvaihteen odotusta toivoo:
Margit ja Timo

Jumpat jatkuvat viikolla 2
60 + jumpat
Reila: Tiistaina kello 16-17
Rohdainen: Huom! uusi aika Tiistaina kello 11-12
Ihode: Torstaina kello 14-15
- Uutena, kerran kuussa vuoro josta puolet pelipainotteista, mukana Juha
- Kevyttä liikuntaa
- Liikkuminen oman kunnon mukaan
Lasten jumpat
Rohdainen: Keskiviikkona kello 10-11
Ihode: Torstaina kello 15-16
- Lasten jumppa on suunnattu alle kouluikäisille
- Vanhemmat mukana tunnilla

Lentis-liikkari
Reila: Ti kello 17.30-18.15.
-Pallopainoitteinen liikkari
-4-6 vuotiaille
-Uudet ilmoittautukaa
Tied.044 7383434, timo.turunen@pyharanta.fi
Toimintaa vuodenvaihteessa
Ohjattu punttisali Rohdaisten punttisalilla maanantaina 30.12. 9.00-11.00 sekä torstaina 2.1. klo
12.30-14.30
Käydään läpi laitteet ja nostotekniikoita. Yleisesti
vinkkejä harjoittelemiseen. Juha ohjaa.
Lisätietoja: juha.terasvasara@pyharanta.fi tai
044-7383425

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys
Talviuintikausi on alkanut ja jatkuu huhtikuun loppuun sunnuntaisin klo 12-14.
Kaljasmaja vuokrattavissa saunailtoihin, perhejuhliin ja kokouspaikaksi. Varaukset Maarit Valpolalta
puh. 0400-713833.
Kiitos kaikille, jotka osallistuitte yhdistyksen toimintaan kuluneena vuonna.
Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaa
yhdistyksen hallitus.

Hantla ry

LAPPEENRANNAN LAULUKILPAILUN PALKITUT JOULUNAJAN KONSERTISSA PYHÄRANNAN KIRKOSSA
Hantla ry:n ja Pyhärannan seurakunnan yhteinen
joulukonsertti kuullaan tänä vuonna Pyhärannan kirkossa 30.12.2013 klo 18. Jo perinteeksi
muodostuneessa Taas kaikki kauniit muistotjoulukonsertissa esiintyvät tänä vuonna Lappeenrannan laulukilpailuissa palkitut mezzosopraano
Essi Luttinen sekä raumalaissyntyinen, kuluneen
vuoden miesten sarjan voittaja baritoni Aarne
Pelkonen. Heitä säestää urkujen ääressä jo vakiintunut Hantlan vierailija Ville Urponen. Lisäksi
konsertissa esiintyvät tunnelmallisista tulkinnoistaan tunnettu Sauli Luttinen sekä viime kesäisessä Hantlan tango-orkesterissa säväyttänyt
kevyen musiikin monitaituri pianisti Petri Haapasalo. Tänäkin vuonna ohjelmassa kuullaan tun-

nelmallinen kattaus rakastettuja joululauluja meiltä
ja muualta.

Kyläyhdistys Pleissi
Kyläyhdistys Pleissi ry kiittää talkoolaisia ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille rauhallista joulua ja hyvää
uutta vuotta 2014!

*ILMOITUKSIA**
Nälkloukkan kyläyhdistys

Veteraanimatrikkeli ”Pyhämaalaiset ja
pyhärantalaiset sodissa 1939 – 1945”
Kirjaa vielä saatavana Pyhärannan
pankkikonttoreissa sekä kunnanvirastossa.
Hinta 30 €

KYLÄKOTIHANKETIEDOTE
Olemme saaneet Kyläkoti-hankkeen kunniakkaasti päätökseen. Lopputarkastus on tehty ja todettu,
että tavoitteet on saavutettu hankesuunnitelmien
mukaisesti. Lämmin kiitos teille kaikille: talkoolaisille, toiminnan tukijoille, sidosryhmäläisille ja ystäville hankkeen toteutumisesta odotusten mukaan.
Toivotamme Lämmintä Joulua ja Siunauksellista
Uutta Vuotta kaikille tätä lukeville ja heidän läheisilleen.

Marjut kiittää asiakkaitaan
kuluneista vuosista!

Toivotamme rauhallista Joulua ja
menestystä vuodelle 2014!
Marjut & Juhani Urpolahti

TERVETULOA
JOULUKUKKAOSTOKSILLE!
Joulun aukioloajat:
joka päivä 9-19, pyhinä 9-17!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!
T: Puutarhan tontut

EL Pyhärannan yhdistys
EL Pyhärannan yhdistys kutsuu kaikki uudet
jäsenet v.2012-2013 kahvitilaisuuteen Palvelukeskus Ankkuriin 15.1. 2014 klo 18.00 . Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa teille
Eläkeliitosta ja yhdistyksemme
toiminnasta sekä kuulla mielipiteitänne ja toivomuksia yhdistystämme kohtaan. Tervetuloa keskustelemaan.
Kuukausitapaaminen Palvelukeskus Ankkurissa
21.1. klo 12.00. Sivistystoimenjohtaja Tanja Nurmi
kertoo palveluliikenteestä sekä optikko luennoi
näkökyvystä. Kahvitarjoilu ja arvontaa.Tervetuloa!

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

CAFE ANKKURI
ILOTULITEMYYNTI ALKAA 27. - 31. 12.
Ankkuri suljettu 24. - 26.12.
23.12. ruokalistalla riisipuuro ja rusinasoppa.
Ankkuri toivottaa kaikille asiakkailleen
Rauhallista Joulua

*UutisAnkkurin oma nurkkaus**



Pyhärannan Myrsky
Hiihdot Ugin kuntoputkessa jatkuvat,
jos lumitilanne ei parane.
Seuraa ilmoittelua Länsi-Suomessa ja
Uudessa Raumassa.

Aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona: kunta(at)pyharanta.fi.
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 18.1.2014.
Aineistotoimitukset viim. pe 10.1. klo 14.
UutisAnkkuri 11/ 2013
Kokoaja: Tiina Peltoniemi

PYHÄRANNAN TERVEYSPALVELUT
Pyhärannan terveysasemalla henkilökunnan työpäivään sisältyy 30min. ruokatauko,
joka on työntekijän omaa aikaa.
Terveysasema palvelee
ma-to 8.00-11.30 ja 12.00-15.30
pe klo 8.00 -11.30 ja 12.00 – 14.00.
Tauko ei koske laboratoriota.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot:
Pyhärannan terveysasema, puh. 0440 382 440

Laboratorion (TYKSLAB) näytteenottopiste Pyhärannan terveysasemalla
palvelee tiistaisin ja torstaisin klo 7.30-10.00.
Ajanvaraus TYKSLAB:n keskitetystä ajanvarausnumerosta 02 313 6321 ma-pe klo
7.00-15.00 tai ajan voi varata internetistä osoitteesta http://www.tykslab.fi

Pyhärannan terveysaseman neuvolan vastaanotot:



Lastenneuvola (puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 8.00-8.30 ja ma-to 12.1513.00 puh. 0440 382 444)
Kouluterveydenhoitaja (puhelinaika ma-pe 8.00-8.30 ja ma-to 12.15-13.00 puh.
0440 382 444)

Lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvaraus ma-pe klo 8-11 puh. 0440 382 440.
Saman päivän päivystysaikojen ajanvaraus klo 8-9.

Palvelut Uudessakaupungissa:

Laboratoriovastausten tiedustelut päivittäin klo 13 jälkeen.

Uudenkaupungin pääterveysasema, Terveystie 4 23500 Uusikaupunki

Virka-aikaan voitte hakeutua lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle myös Uudenkaupungin pääterveysasemalle puh. 02 8451 2400, mutta ensisijaisesti kuitenkin
omalle terveysasemalle.



Mielenterveys – ja päihdeasiat:
Ma-pe klo 08.00 – 14.00 välisenä aikana otetaan yhteyttä päivystävään psykiatriseen sairaanhoitajaan puh. 044 700 2333.
Uudenkaupungin psykiatristen sairaanhoitajien puhelinajat ma-to klo
12.00 – 12.30:
Marianne Aaltonen 0440 122 422
Satu Lahti 050 5780 573
Stina Suomi 0440 382 445

Ilta- ja viikonloppupäivystys TYKS Vakka-Suomen sairaalan ensiapupoliklinikka:
ajanvaraus puh 02 845 150 arkisin klo 15.00 alkaen, viikonloppuisin klo 9.00 alkaen.
Öisin klo 22-08 päivystää TYKS V-S:n sairaalan ensiapupoliklinikka puh. 02 314 1111.


Pyhärannan terveysasema, ajanvaraus numerosta 0440 382 441

Hammaslääkäri
 ei-kiireelliset asiat ma-pe klo 11.30 - 12.00
 päivystysajat samalle päivälle ma - pe klo 7.45 - 8.00
 muina aikoina puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan
Virka-aikaan voitte hakeutua kiireellisissä asioissa myös Uudenkaupungin
pääterveysasemalle, Terveystie 4 23500 Uusikaupunki.
Ajanvaraus arkisin aamupäivällä puh. 02 8451 2600.
Arkipyhä- ja viikonloppupäivystys kiireellistä hoitoa tarvitseville
Rauman terveyskeskuksessa, Steniuksenkatu 2.
Puh. 02 835 2820 la ja su sekä arkipyhinä klo 9-11

Suuhygienisti puh. 0440 382 443

Perhesuunnitteluneuvola (Ajanvaraukset ja puhelinaika ma-to klo 9.3010.30 puh 044 700 2130 tai 0440 512 130)

Hammashoitola:


Äitiysneuvola (Ajanvaraukset ja puhelinaika ma-pe klo 9.30-10.30
puh. 044 700 2130)



Terveyskeskuspsykologi (Puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30
puh. 02 8451 2124)



Fysioterapia (puhelinaika ma-pe 12.30-13.00 puh. 02-8451 2490)



Apuvälinelainaamo (asiointiaika ilman ajanvarausta ma ja pe klo 8.15-9.00,
ti ja to klo 14.30-15.30, ke suljettu)



Röntgenpalvelut (puh. 02 314 1721)

