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**
Kunnanviraston joulun aika
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan
kunnanvirastossa ei ole yleisöpalvelua
ma 22.12. – ti 23.12.2014 eikä ma 5.1.2015.
Teknisen toimen päivystys
viikolla 52 puh. 044 7383 442.
Työajan ulkopuolinen päivystysnumero
puh. 044 7383 440.
Sosiaalitoimen päivystys virka-aikana
22. – 23.12. puh. 044 7383 419.
5.1. puh. 044 7383 458
Kotihoidon päivystysnumero on 044 7383 450.

Kunnanjohtajan palsta
Kunnanvaltuusto vahvisti 10.11. veroprosentit
vuodelle 2015. Tuloveroprosenttia nostettiin puolella prosenttiyksiköllä 21.00 %:iin. Lisäksi kiinteistöveroprosentteja nostettiin ja ne ovat vuonna
2015: yleinen 1,10 %, vakituinen asunto 0,40 % ja
vapaa-ajan asunto 1,10 %. Rakentamattoman
rakennuspaikan 3,00 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % pysyvät ennallaan. Valtionosuuksien leikkaukset ja valtionosuusuudistus vähentävät vuoteen 2017 mennessä Pyhärannan valtionosuuksia n. 580 000 euroa,
joka n. 1,7 veroprosenttiyksikköä. Mikäli soteuudistus toteutuu suunnitellun mukaisesti, toisi se
Pyhärannan kunnalle 320 000 euron lisäkustannukset. Lisäksi kunnalla on meneillään suuret
investoinnit, joiden vuoksi poistot kasvavat 20132017 n. 230 000 euroa eli n. 70 %.
Valtuusto hyväksyi 15.12. vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017.
Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 10 750

euroa alijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 845 246,35 euroa.
Investoinneista jatkuvat Reilan kevyen liikenteen
väylän, Ihoden koulun ja runkoviemärin rakentaminen. Oppilaat pääsevät uuteen kouluun ensi
vuoden elokuussa. Runkoviemäri etenee seuraavasti: 2015 Santtio-Kappelinpää, 2016 Kappelinpää-Nihtiö, 2017 Nihtiö-Reila.
Uutta pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi 2015-2017 yhteensä 2,15 miljoonaa euroa,
joka tekee n. 980 e/asukas. Tilinpäätöksessä
2013 lainaa oli 276 000 euroa eli 127 e/asukas.
Vuonna 2014 on nostettu 1 000 000 euron laina.
Suunnitelmavuosien jälkeen lainaa olisi n. 1600
euroa/asukas. Suunnitelmavuosien vuosikatteet ja
viemäriliittymismaksuista saadut tulot voivat vaikuttaa lainamäärään.
Yleinen taloustilanteen heikkeneminen, kunnille
tulevat uudet velvoitteet ja valtionosuuksien leikkaukset heikentävät Pyhärannan kunnan taloustilannetta. Talousarvio on tehty realistisesti, mutta
erittäin tiukaksi. Lähipalveluiden säilyttäminen
pienessä kunnassa kolmessa taajamassa on
haastavaa ja verojen korotuksilta tuskin vältytään
lähitulevaisuudessakaan. Lähipalvelut, kuten kolme alakoulua, ovat mielestäni Pyhärannan kunnan rikkaus ja edellytys sille, että kunta voi säilyä
elinvoimaisena ja itsenäisenä.
Hyvää joulunalusaikaa toivottaen
Pauliina Sarilo, kunnanjohtaja

Terveysasema tiedottaa
Terveysasemalla lääkärin vastaanotto ja
neuvola suljettu 22.12-28.12.
Hammashoitola palvelee 22.12.-23.12.
Hammashoitolan päivystysajanvaraus joka
aamu samalle päivälle klo 7:45-8:00 ja muut ajanvarausasiat ma-to klo11:00-11:30.

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alue on mukana
laajenevassa alueellisessa hammaslääkäripäivystyksessä 1.1.2015 alkaen. Myös Pyhäranta kuuluu 1.1.2015 alkaen tämän päivystyspalvelun piiriin.
Hammaslääkäripäivystys Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella:

Terveyskeskukset huolehtivat oman alueensa
asukkaiden hammashoidon päivystyspalvelujen
järjestämisestä arkisin klo 8.00–16.00. Muina
aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1,
Turku.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Jumpaten Uuteen Vuoteen!

Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus
puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30–
18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä
klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02 3131 564.
Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin
vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta Tsairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02
313 8800.
T-sairaalan hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu
välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville. Hoitoon ottamisen kriteereitä ovat
mm. voimakkaat hampaiston ja suun alueen särkytilat, äkilliset turvotukset ja tulehdukset sekä
hampaiston, suun limakalvojen ja leukojen vammat ja tapaturmat.
Myös hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) ja hammashoitotoimenpiteiden jälkeiset komplikaatiot (esim. verenvuoto)
ovat selkeitä aiheita päivystysvastaanotolle hakeutumiselle.
Potilaat, jotka eivät täytä päivystyshoidon kriteerejä, ohjataan hoitoon muualle. Esimerkiksi tavanomainen hampaan tai paikan lohkeaminen ei
edellytä päivystyksenä toteutettavaa hoitoa.

Ei ennakkoilmoittautumista! Hinta 5€ + kaupan
päälle 15 min. ilmaiset vatsalihakset!
Vapla tarjoaa uusille kahvakuulailijoille kuulailun
ilmaiseksi!
Lisätiedot: Susanna Aulin 044 970 9991
toimisto@happyfeeling.fi www.happyfeeling.fi

Nyt on siis hyvä tilaisuus lähteä kokeilemaan uutta
lajia. Oma kuula mukaan, naiset esim. 4/ 6 kg ja
miehet esim. 8 kg. TERVETULOA MUKAAN!

Hammaslääkäripäivystyksen puhelinnumero
02 3131 564
Yhteispäivystyksen neuvontapuhelin 02 313 8800
Osoite: Savitehtaankatu 1, Turku
www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys
Lisätietoja:
Suuhygienisti Merja Rautio, 050 366 3724, hammaslääkäripäiv. vastuuhoitaja
Vastuualuejohtaja Risto-Pekka Happonen,
050 412 1477
Suu- ja leukasairauksien klinikka, Tyks
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

**SOSIAALITOIMI**
Kiitokset
Sosiaalitoimi kiittää lämpimästi Punaisen Ristin Pyhärannan osastoa
saamistaan Hyvä Joulumielilahjakorteista sekä erityiskiitos myös
kaikille niille kuntalaisille, jotka osallistuivat joulupakettikeräykseen! Lahjakorteilla ja joulupaketeilla saimme mahdollisuuden ilahduttaa useiden pyhärantalaisperheiden
jouluaikaa!

Jos haluat tulla suureen jumppatapahtumaan esittelemään terveyteen, kauneuteen tai hyvinvointiin liittyviä tuotteita tai palveluita, ota yhteyttä Sariin.
Puhelin 044 0450504.

Salibandya 5-6-luokkasille
ENNAKKOINFO:
Vakka-Suomen Salibandyturnaus 5-6 luokkalaisille
jälleen keväällä 2015
huhtikuun aikana.
Jos olet kiinnostunut
osallistumaan turnaukseen Pyhärannan joukkueessa, ilmianna itsesi opettajallesi.
Kerätään siis Pyhärannasta edustusjoukkue, sovitaan ajankohdat, jotta päästää tekemään ennen
turnausta pari yhteistreeniä. Tästä info mukaantulijoille myöhemmin. Treenit järjestetään Rohdaisten salissa (Kimmo Kaupinsalon ohjaamassa ke
vuorossa). Lisätietoja voit kysellä
katja.torronen@pyharanta.fi, 044-7383424.
Ihoden koululla alakoululaisten säbävuoro
Vuoro torstaina klo 16.30-18.00. Vetäjä Juha Hyvärinen. Vuoro alkaa tammikuussa koulun salin
taas loman jälkeen auettua iltakäytölle.
Kuntopolkuvihot
vaihdetaan vuoden vaihteen jälkeen. Kirjoita vuoden 2014 suoritukset vanhaan vihkoon
ja vuoden 2015 suoritukset uuteen
vihkoon. ILOA VUODENVAIHTEEN
LIIKKUMISIIN!
Vuoden 2015 muut toiminnot
- 60+ ja lasten jumpat jatkuvat viikolla 3
- nuokkarit jatkuvat viikolla 2
- uutena tulossa avoimet säännölliset
kuntosalitreenit aikuisille ja ikäihmisille
- uutena vuorona myös tasapainoryhmä ikääntyville
- teematoimintoja tiedossa

tumisesta. Töihin voi käydä tutustumassa kunnan
nettisivuilla.
Piirustuskilpailun voittajat:
Maria Hyörtti, Miina Systä, Iida Lomppi, Hermanni
Konttila, Olivia Penttilä, Jere Mattila, Henna Veijonaho, Konsta Anttila ja Eemeli Rantanen.
Onnea voittajille!
Kiitos Pyhärannan nuorille, vanhemmille ja nuorisotoimen muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Iloista joulun, sekä vuoden vaihteen odotusta
toivoo: Margit ja Timo

Vakka-Suomen musiikkiopisto
Keväällä 2015 jatkuvissa musiikkiopiston muskariryhmissä on tilaa. Ilmoittautumiset musiikkiopiston
toimistoon p. 8501 8492 tai sähköpostilla musiikkiopisto@laitila.fi. Muskariryhmät kokoontuvat
Palvelukeskus Ankkurissa maanantaisin opettajana Elli-Maria Joensuu. Kello 10.00-10.30 ovat
Pienet (-13 - -14 syntyneet) ja kello 10.30-11.15
Kaikenikäisten lasten muskari.
Musiikkiopisto viettää joululomaa 22.12.20146.1.2015, jolloin toimisto on kiinni. Toimisto on
seuraavan kerran auki keskiviikkona 7.1.2015,
jolloin opetuskin jatkuu.
Vakka-Suomen musiikkiopisto kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille lämmintä
joulua sekä musikaalista uutta vuotta 2015!

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Korpiankkurit ja
Pyhärannan Meripartiotoiminnan tuki

SEURAA ILMOITTELUA!
Liikkari 4-6- vuotiaille
Reilassa jatkuu Liikkari 2009-2011 syntyneille.
Ohjaukset sisältävät pääasiassa leikkejä ja pelejä.
Pidämme pääpainona pallon käsittelyä ja palloilulajeja. Liikkari toteutuu kevään aikana 15 kertaa.
Hinta 20 e/lapsi.
Ensimmäinen kerta keskiviikkona 14.1.2015 kello
17.30 (viikolla 8. ei liikkaria)
Ilmoittautumiset: timo.turunen@pyharanta.fi,
044 7383 434
Lasten piirustuskilpailu
”Lapsen elämää” piirustuskilpailuun saapui suuri
määrä monenlaisia teoksia, kiitos kaikille osallis-

Pyhärannan Korpiankkurit ja Pyhärannan Meripartiotoiminnan tuki kiittävät tukijoitaan ja yhteistyötahojaan kuluneesta vuodesta, sekä toivottavat
kaikille hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta
2015.

Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys
Kiitos kaikille yhdistyksen toimintaan osallistuneille kuluneena vuonna. Talviuintikausi on alkanut ja
jatkuu huhtikuun loppuun sunnuntaisin klo 12-14.
Kaivattua lisätilaaa on saatu uudesta tynnyrisaunasta, joten tervetuloa entiset ja uudet uimarit.
Saunamaksu 3 e, sis. kahvin.
Kaljasmajan vuokraus puh: 0400713833.
Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta toivottaa
yhdistyksen hallitus.

Hantla

"TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT" - KONSERTTI PYHÄRANNAN KIRKOSSA
Hantla ry:n ja Pyhärannan seurakunnan yhteinen
joulukonsertti kuullaan tänä vuonna Pyhärannan
kirkossa sunnuntaina 28.12. klo 16. Jo perinteeksi
muodostuneessa Taas kaikki kauniit muistot konsertissa esiintyvät Essi, Sauli ja
Rauno Luttinen. Heitä säestää
urkujen ääressä konsertin vakiovierailija Ville Urponen sekä pianotaiteilija Timo Kajamies. Tänäkin
vuonna ohjelmassa kuullaan tunnelmallinen kattaus rakastettuja
joululauluja meiltä ja muualta.
Ohjelmia ovelta 12 €.

Pleissi
Rohdaisten Kyläyhdistys Pleissi ry kiittää
kaikkia Sydänkari-hankkeeseen osallistuneita niin lahjoittajia kuin talkoolaisiakin.
Mökin vuokraus aloitetaan keväällä 2015.
Toivotamme kaikille rauhallista
joulua sekä hyvää uutta vuotta.

Pyhärannan Myrsky ja Ihoden Kiri
Uuden Vuoden juhla ti 30.12.
klo 18 Kirikalliolla. Jaetaan
palkinnot v. 2014 hiihto-,
yleisurheilu- ja maastojuoksukisoista. Lapsille puuroa!
Huom! Perhehiihdot jatkuvat torstaisin Uudenkaupungin hiihtoputkessa alk. klo 18.00.

Pyhärannan Myrsky
Lämmin kiitos kaikille Rohdaisten kaukalotalkoisiin
osallistuneille!
Myrskyn retroasuja ja tuulipukuja
saatavilla.
Tilaukset ja kyselyt Sirpa Kaupinsalo puh. 050-3487 442
Myrsky toivottaa kaikille jäsenille hyvää
joulua ja urheilullista uutta vuotta!

**ILMOITUKSIA**
TERVETULOA
JOULUKUKKAOSTOKSILLE!
Avoinna joka päivä 9-19 ja pyhinä 9-17.
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta kaikille!
T: Puutarhan tontut

Nälkloukkan kyläyhdistys

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

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Hyvää Joulua ja Siunauksellista Vuotta 2015
kaikille tätä lukeville ja heidän läheisilleen.
Lämmin kiitos kuluvasta vuodesta talkoolaisille,
toiminnan tukijoille, sidosryhmäläisille ja ystäville.
Wanhan Ajan Iltamat 23.1.2015 (Ennakkotieto)
Tarkemmat tiedot tammikuun UutisAnkkurissa.

Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 Aineisto tulee toimittaa kirjallisena,
fonttina Arial 10 sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi,
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 17.1.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 9.1. klo 14.
UutisAnkkuri 11/2014, kokoaja: Tiina Peltoniemi

