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*

**SIVISTYSTOIMI**
Rohdaisten iltapäivätoiminta uusiin
tiloihin
Kunnanviraston yhteydessä ollut koululaisten
iltapäivätoiminta siirtyy 7.1.2016 uuteen osoitteeseen Retkentie 9 as. 3 ja 4, 23950 Pyhäranta.
Samalla ryhmäperhepäivähoitokoti Tuiskurannassa toiminut aamupäivätoiminta siirtyy saman katon alle iltapäivätoiminnan kanssa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina jatkavat
Ritva Kiuru, Eija Ketola sekä Iida Euren.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan
kunnanvirastossa ei ole yleisöpalvelua
ma 28.12. – to 31.12.2015 (vko 53).
Teknisen toimen päivystys
viikolla 53 puh. 044 7383 417
Työajan ulkopuolinen päivystysnumero
puh. 044 7383 440.
Sosiaalitoimen päivystys viikolla 53
klo 9 – 16 puh. 044 7383 419.
Kotihoidon päivystysnumero on 044 7383 450.

Terveysasema tiedottaa
Lääkärin, terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanotot suljettu VIIKKO 52.
Ajalla 21.12. – 27.12.2015
Yhteydenotto vain kiireellisissä tapauksissa!
Ukin terveyskeskukseen klo 8-15 jättämällä viesti
puh. 02-8451 2400

Lisätietoja tarvittaessa antaa sivistystoimenjohtaja
Jaana Härmävaara, p: 044 7383426.

**SOSIAALITOIMI**
Asiointikuljetus
Syksyn ajan on ollut mahdollista käyttää asiointikuljetus –palvelua. Pyhärannassa koulujen joululomat alkavat ma 21.12.2015, jolloin myös asiointikuljetus siirtyy tauolle koulujen joululoman ajaksi.
Koulut alkavat taas torstaina 07.01.2016, ja asiointikuljetus jatkuu jälleen kevätkauden ajan! Koulujen loma-aikoina ei ole asiointikuljetusta.
Asiointikuljetuksesta ja päivätoiminnasta tulossa
vielä tarkempia tietoja seuraavaan Ankkuriin vuoden vaihteen jälkeen! Halutessasi voit kysyä myös
lisätietoja sekä asiointikuljetuksesta että päivätoiminnasta numerosta 044 7383 458/ Heidi

Eri-ikästen eläkeläisten päivätoiminta
Iso kiitos kuluneesta syksystä eri-ikäisten eläkeläisten päivätoiminnan kävijöille ja esiintyjille!
17.02.2016 aloitetaan kevätkausi!

Lastenneuvola/ kouluterveydenhoito
Kiireelliset tapaukset puh. 050 5613714.
Äkilliset tapaukset: Klo 15 jälkeen teitä palvelee
Tyks Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystys
puh. 02 845150.

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
jokaiselle!

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopisto
kiittää kuluneesta vuodesta 2015,
toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja
musikaalista Uutta Vuotta 2016!

Nuorisofoorumi tiedottaa
Vakka-Suomen nuorisofoorumi kartoittaa nuorten
tarpeita Vakka-Suomen kunnissa. Mitä tapahtumia haluaisit paikkakunnalla järjestettävän, millaisille retkille haluaisit osallistua, mitä mieltä olet
nuoriso/tilatoiminnasta kunnassasi? Käy vastaamassa osoitteessa: pointti.info/pyharanta.
Linkit ja mainokset myös nuokkareiden fb:ssä.

Nuokkareiden toiminta
Toimistomme on suljettu joulutauon ajan 19.12.2015 - 6.1.2016.
Kevätlukukauden opetus käynnistyy maanantaina
11.1.2016.

Kuntopolkuvihot
vaihdetaan vuoden vaihteen jälkeen. Kirjoita vuoden 2015 suoritukset vanhaan vihkoon ja vuoden
2016 suoritukset uuteen vihkoon.
ILOA VUODEN VAIHTEEN LIIKKUMISIIN!

Liikkumaan ilolla
60+ jumpat jatkuvat jälleen viikolla 2.
Äijäjumppa jatkuu tiistaisin kello 17.00-18.00
Rohdaisten salissa pelaamisten ja jumppaamisten
merkeissä. Ensimmäinen kerta ti 12.1.2016. Uusia
äijiä kaivataan mukaan!
Liikkari 4-6 vuotiaille tiistaisin klo 18.00-18.45
Rohdaisten koululla 12.1.-8.3.2016. (ei viikolla 8.)
Liikkari on tarkoitettu 2009-2011 syntyneille lapsille. Ohjaukset sisältävät pääasiassa leikkejä ja
pelejä. Pidämme pääpainona pallon käsittelyä.
Hinta 20 e/lapsi (kevätkausi).
Oma salivuoro nuorille!
Kaikki yli 13-vuotiaista alle
18-vuotiaisiin ovat tervetulleita mukaan. Pelataan
ja heilutaan toiveiden mukaan. Rohdaisten koululla alk. klo 19.00. Vetämässä: Timo ja Mia.
Yhteinen aamulenkki klo 8.30. Lähtö punttisalin
pihalta Rohdaisista pe 15.1. ja 22.1. klo 8.30.
Kuntosalilla ohjattu kiertotreeni
pe 15.1. ja 22.1. klo 9.15-10.15. Tervetuloa mukaan. Sopii kaikille, myös ikääntyville. Katja ohjaa.
JOULUNAJAN JUMPPIA TARJOLLA –
TERVETULOA!
Tule jumppaamaan ja jammailemaan kolmena sunnuntaina,
20.12., 27.12. ja 3.1. klo 18-19
Rohdaisten koululle. Luvassa
reipasta jumppaa ja ripaus lihaskuntoliikkeitä. Vapaaehtoinen
osallistumismaksu. Ohjaajana
Lotta Niemi. Järjestäjänä vapla.

alkaa joulutauon jälkeen jälleen viikolla 2.
Kiitos Pyhärannan nuorille, vanhemmille sekä
nuorisotoimen muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Iloista joulun, sekä vuoden vaihteen odotusta toivoo: Margit ja Timo

Lasten piirustuskilpailu
Lasten piirustuskilpailuun ”Lapsen elämää/nuoren
elämää” saapui suuri määrä monenlaisia teoksia,
kiitos kaikille osallistumisesta. Töihin voi käydä
tutustumassa kunnan nettisivuilla.
Piirustuskilpailun voittajat: Sara Salmi, Veera Tyni,
Aarni Tähkänen, Elsa Wahlman, Roni Toikkanen,
Vilma Stenius ja Valtteri Heikkinen
Onnea voittajille!

Päivämatka Funparkiin/Ideaparkiin
Lempäälään Lauantaina 30.1.2016
Lähtö Salelta klo 9.00,
Reilan koulu klo 9.20
Ihoden säästöpankki klo 9.45
Kuljetuksen hinta 15€/hlö
Aikuisilla mahdollisuus lähteä mukaan vaikka
Ideaparkkiin ostoksille.
Rannekkeiden hinnat:
alle 100cm 8,80 € (Naperoranneke)
yli 100cm 15,20 € (Riemuranneke)
Alle 12-vuotiaat vanhempien seurassa.
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina
22.1.2016 joko puhelimitse numeroon
044738 3434 tai sähköpostitse:
timo.turunen@pyharanta.fi
Tutustu paikkaan netissä sivulla www.funpark.fi

Ennakkotietoa tulevista tapahtumista
- Lentiksen treeniaamu 16.1.2016 harjoitusta ja
liikuntaa kaipaaville.
- Päivämatka Himokselle perjantaina 26.2.2016.
- Hiihtolomaviikolla 8 paljon toimintoja lapsille.
- Aamulenkit helmikuussa Ihodessa.
- Perheiden peuhuhetki ja ikääntyvien tasapainojumppa Ihodessa helmikuussa. Seuraa ilmoittelua!
Lisätiedot: katja.torronen@pyharanta.fi,
Katja Törrönen, 044-738 3424.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pleissi
Joulu joulu suloinen
joulu aina uusi.
Tummat oksat säteillen
seisoo joulukuusi.
Juhlamieltä täynnä on
koko pieni talo.
Paista aina sydämeen,
kodin jouluvalo.

Tilaisuudessa esitetään filmidokumentti Inkerin
piispa Selim Laurikkalasta.
Hallitus kiittää kaikkia syksyn talkooaherruksista ja toivottaa kaikille rauhallista ja siunauksellista joulunaikaa sekä menestyksekästä
vuotta 2016.
NETTISIVUSTOMME
Toimintaamme voit tutustua nettisivustollamme
googlaamalla: kyläkoti tai
UutisAnkkurin nettiversion osoitteesta:
https://sites.google.com/site/nalkloukka/
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry
kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa kaikille lukijoille hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.

Pyhärannan kotiseutuyhdistys

Eläkeliitto
EL-Pyhärannan yhdistys kiittää
kaikkia jäseniään ja
yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta.
Aloitamme tammikuussa askartelukerhon.
Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme ja lehdissä.
Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua
sekä
Hyvää Uutta Vuotta!

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys
kiittää Helinin torpalla kesän aikana
toimineita ja esiintyjiä vilkkaasta
toiminnasta. Kävijöitä Helinin
torpalla on ollut yli 300 ja
piilokirkolla yli 400.
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Reidu

Nälkloukkan kyläyhdistys

Suuret kiitokset talkooväelle uuden puuhuoneen rakentamisesta ja kiitos myös muille Reidun
toimintaan osallistuneille.

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
VAKKA-OPISTON KURSSIT KEVÄTLUKUKAUDELLA KYLÄKODISSA
PUUTYÖPIIRI, mahtavat puitteet, hyvää seuraa,
lähde mukaan
KYLÄKODIN VÄRKKÄYSPIIRI 13.1.2016 klo
17.00Suosittu, kaikille avoin piiri kokoontuu kahden
viikon välein 13.1.2016 lähtien. Ilmoittautuminen
paikan päällä.
Verhoilua, kankaankudontaa, ompelua jne.
JÄRJESTYSMIESJATKOKURSSI 16.1.2016 klo
10.00Ilmoittautuminen Vakka-Opiston toimistoon. Ruokailumahdollisuus a’ 7,00 euroa. Ruokamääränkartoittamiseksi ilmoitus Tuula Ruoholalle
p. 0440182596
HARTAUSTILAISUUS ja FILMIDOKUMENTTI
21.1.2016 klo 18.00-

Talviuinti jatkuu saunalla sunnuntaisin klo 11-12. Saunamaksu on
aikuisilta 2 €/kerta ja lapset veloituksetta.
Toivotamme kaikille hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Talviuintikausi on alkanut ja jatkuu huhtikuun loppuun joka sunnuntai klo 1214. Maksu 5 e sis. pullakahvit.
Uusien pukukoppien yhteydessä toimiva kierrätyskirjasto on auki sunnuntaisin klo 10-14. Kirjoja, myös lastenkirjoja on
saatu lahjoituksina niin paljon, että valinnanvaraa
löytyy. Tästä suurkiitos lahjoittajille!
Kiitos myös pukukopin rakentamiseen osallistuneelle talkooporukalle.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa yhdistyksen hallitus

Hantla

Uutta Pyhärannassa

TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT" -KONSERTTI
Pyhärannan kirkossa loppiaisena 6.1.2016 klo 16
Solistit Essi, Sauli ja Teemu Luttinen
Urkutaiteilija Ville Urponen
Pianotaiteilija Petri Haapasalo
Ohjelmat 12 €
Puoli tuntia ennen konsertin alkua ovelta

OMP-Taksi
Olli Palovaara
040-6203733
1+8 henk
Taksikortti-kuljetukset
Pyörätuoli-kuljetukset
Paari-kuljetukset
Kela-kuljetukset

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

**ILMOITUKSIA**
ETSITKÖ PSYKOTERAPEUTTIA ?
Olen pyhärantalainen, ratkaisukeskeinen
yksilöpsykoterapeutti (ET).
Kuulun Kelan palveluntuottajiin.
Vastaanottoni sijaitsee Raumalla.
Teen tarvittaessa myös kotikäyntejä Raumalla
sekä Pyhärannan seudulla.
Teresa Raita
psykoterapeutti (ET)
www.teresaraita.fi
p. 044 709 4296
teranrai@gmail.com

Kalevalaista jäsenkorjausta
Hoito kotonamme 50€ ja tammi- helmikuun
vaihteessa Laitilan toimipisteessä ( ent.
Rautian tiloissa Tinos parturi/ kampaamon
vastapäätä alakerrassa ) .
Hinta Laitilassa 60€. Lahjakortit 60€.
Perinneduunari/ Sari Laurikkala. 050/3750065

PYHÄRANNAN PUUTARHA
Ropantie 2, PYHÄRANTA
p. 02 825 8135, 050 3025 194
CAFE ANKKURISSA
Kahvila suljettu 24. - 27.12.
Keskiviikkona 23.12. riisipuuro ja
rusinasoppa, kahvi ja joulutorttu 5€
ILOTULITE MYYNTI ALKAA 28.12. - 31.12.
Kahvila avoinna myynti aikana 10 - 17.
KAHVILAN VÄKI TOIVOTTAA KAIKILLE
RAUHALLISTA JOULUN AIKAA.

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 16.1.2016
Aineistotoimitukset viim. pe 8.1. klo 14
UutisAnkkuri 11/ 2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

Itsenäisyyspäivän tuulinen sää esti osin kuuluvuuden haudalla, joten valtuutettu Oili Järven hautapuhe
julkaistaan nyt tässä.

Arvoisat sotiemme veteraanit, rakkaat pyhärantalaiset ja muu kirkkoväki!
Tänään hiljennymme viettämään kansakuntamme itsenäisyyden juhlaa. Suomi on lunastanut itsenäisyyden kovalla hinnalla, eikä me nuorempi sukupolvikaan olla unohdettu tätä harrasta ja arvokasta juhlapäiväämme.
Me nuoret ja meidän jälkeläisemme, emme osaa edes kuvitella sitä pelkoa, missä esivanhempamme ovat joutuneet elämään. Jatkuva pelko pommituksista ja siitä, että näemmekö isiämme
enää koskaan. Meidän ei onneksi ole tarvinnut kokea samaa tuskaa. Suomi, hyvinvointivaltiomme
peruskivet; ilmainen terveydenhuolto ja peruskoulutus, antavat mahdollisuuden tänä päivänä jokaisen edetä elämässään ja saavuttaa haaveensa. Kuntamme kasvaa ja kehittyy. Meidän on hyvä
olla esi-isiemme rakentamassa maassa.
Tänään maailmalla käydään sotaa monessa kolkassa ja se näkyy juuri nyt meidänkin ympärillä.
Monet kunnat ovat sijoittaneet jo turvapaikanhakijoita ympäri Suomen asuinsijoilleen, kuten ruotsalaiset antoivat meidän esi-isiemme perheille sota-aikana turvan.
Kiitos kuuluu kaikille heille, jotka kannattelivat sota-aikana Suomea ja kaikille heille, jotka rakensivat sodan jälkeisen Suomen. Ja myös heille, jotka ovat tulevaisuudessa valmiit puolustamaan
maatamme ja meidän kaikkien turvallisuutta.
Me jokainen voimme pyrkiä säilyttämään rauhaa lähipiirissämme ja puolustamaan turvallista elämää. Pitäkää jokainen huolta siitä, että menneet sukupolvet voivat olla ylpeitä siitä millaisen Suomen olemme tähän mennessä rakentaneet ja rakennamme jatkossa. Rakastakaa toisianne!

Monta vuotta vei nuoruudestamme, taisto puolesta maan rakkahan.
Monet veljet se vei viereltämme, sota julma ja armoton.

Sodan muistot ei unhoitu meiltä, moni vamma jäi taistellessaan.
Huolta kannoimme kotirintamasta. Moni rukous nous taivaaseen.

Rauhan tultua työtä me teimme, korjataksemme maan vaurion.
Luoda tahdoimme teille te rakkaat, Suomen vakaan ja turvallisen.

Vuodet vierivät aikamme päättyy, kutsu soi pian luo Jumalan.
jatkakaa työtä puolesta Suomen, muistakaa hinta vapauden.

Perinnöksi me jätämme teille Suomen maan ja sen vapauden
Sydän veressä vuodattaneille, tuomme yhdessä näin kiitoksen.
(AK Hautalan sotaruno)

PYHÄRANNAN KUNNANVALTUUTETUT TOIVOTTAVAT
KAIKILLE PYHÄRANTALAISILLE
HYVÄÄ JOULUN AIKAA JA
MENESTYKSELLISTÄ VUOTTA 2016!

