Pyhärannan kunta

Kunnantoimisto
avoinna:

Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400

ma klo 9 – 17
ti, ke, to klo 9 – 15
pe klo 9 – 14

kunta@pyharanta.fi

www.pyharanta.fi

**KUNTA TIEDOTTAA**
Elinvoima- ja kehityspalvelut
Pyhärannan itsenäisyysjuhla 6.12.2017

Liikunta
Liikettä töppösiin!
Nyt on tarjolla liikunnan iloa, jouluista musiikkia ja
hyvää mieltä.
Rohdaisten koululla ke 13.12.
klo 18.00 -18.45 kuntoillen komiaksi
klo 18.45 -19.30 venytellen vetreäksi
Jumppa on tarkoitettu kaikenikäisille
ja kuntoisille naisille ja miehille.
Reilan koululla la 16.12. klo 10 - 11.30
koko perheen tonttutemppuilut. Temppurata ja
liikuntapisteitä vauvasta vaariin ja isoäitiin.
Ihodessa la 16.12. klo 13.00-14.30
valokuvasuunnistusta kylänraitilla.
Lähtö ja ohjeet nuokkarilta Ihoden kylätie 27.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Glögitarjoilu.

Tuki- ja hallintopalvelut
Henkilöstöasioita
Klo 9:30 Lipunnosto seurakuntatalon edessä
Veteraanit, partiolaiset ja kirkkokuoro
Klo 10:00 Juhlajumalanpalvelus Pyhärannan
kirkossa
vt. kirkkoherra Sami Tolvanen
kirkkokuoroa johtaa dir.cant. Kari Kesäläinen
seppelten lasku sankarihaudalle
Pyhärannan Lions Clubin veljet sytyttävät kynttilälyhdyt sankarihaudoille
Klo 11:10 Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodissa
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla
Yhteislaulut: Varsinaissuomalaisten laulu ja
Maamme, kaikki laulavat
TERVETULOA!
Tilaisuudet järjestää Pyhärannan kunta ja Pyhärannan Seurakunta

Asiantuntija (lapset, nuoret, perheet) määräaikaisessa tehtävässä ajalla 1.10.2017- 30.9.2018 on
aloittanut Mari Perälä.
Perhetyötä ja nuorisotyötä koskevissa asioissa
ota yhteyttä Mariin puh. 044 7383 434,
mari.perala@pyharanta.fi
Työtoiminnan ohjaaja/ etsivä nuorisotyöntekijä
(asiantuntija, työllisyys) määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 24.10.2017- 31.10.2018 on aloittanut Siiri Suhonen.
Siirin tavoitat puh. 044 7383 458 tai
siiri.suhonen@pyharanta.fi
Asiantuntija (palvelut, henkilöstö) virassa on aloittanut syyskuussa Elisa Juhola.
Elisa palvelee sinua kunnanvirastolla tuki- ja hallintopalveluiden tiimissä.
Puh. 044 7383 415 elisa.juhola@pyharanta.fi

Vesihuoltolaitos tiedottaa
Tiedonanto viemärijärjestelmään liittymistä
koskevasta määräaikaisesta kampanjasta:
Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan vesi- ja viemäriverkoston toiminnasta. Toimintaalue on vesihuoltolaissa määritelty
alue, jolla kunnallinen tai yksityinen vesihuoltolaitos (vesiosuuskunta) hoitaa puhtaan veden sekä
jäteveden vesihuollon. Vesihuoltolain tavoitteena
on turvata sellainen vesihuolto, että kuntalaisilla
on kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi
terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Osoitteessa
http://www.pyharanta.fi/vesihuoltolaitos on nähtävillä kartat Pyhärannan kunnan jäteveden toiminta-alueesta.
Muutama karkea lakiin perustuva sääntö kunnan puolelta, joiden täyttyessä katsomme kiinteistön olevan velvoitettu liittymään paineviemärijärjestelmään:
Kiinteistö sijaitsee vesilaitoksen toimintaalueella (rakentaminen etenee Nihtiölle 2017
ja Reilaan 2018) tai Jätevesilain määräävien
asetusten piirissä.
Kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä.
Kiinteistössä on vesi-WC / Suihku ja normaalit vesikalusteet (keittiö)
Kiinteistössä ei ole jo aiemmin asennettua
pienpuhdistamoa
Vapautuksia myönnetään käytännössä vain kiinteistöille joilla ei ole juoksevaa vettä. Vaikka vesija viemäriasiat olisivat asianmukaisesti hoidettu
vapautusta ei myönnetä, jos vapauttaminen vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista
hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Koska vesihuoltolaki velvoittaa kaikkia toimintaalueella olevia kiinteistöjä, joihin ei voida soveltaa
vapautusperusteita, liittymään verkostoon, on
vesihuoltolaitoksen mahdollista tarvittaessa velvoittaa sakon uhalla kiinteistöä liittymään verkostoon tai viimekädessä suorittaa liittäminen kiinteistön omistajan kustannuksella omatoimisesti.
Viemäriliittymismaksu on 4500 euroa. Liittymismaksun voi maksaa yhdessä tai neljässä erässä.
Neljässä erässä maksettaessa 25 % kustannuksesta maksetaan heti liittymissopimuksen yhteydessä ja loput seuraavien kolmen vuoden aikana
aina vuoden kuluttua edellisestä. Pyhärannan
kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan
30.10.2017, että aiemmin päätettyä 6 %:n vuotuista korkoa ei jälkimmäisistä eristä peritä
niiltä, jotka hankkivat jätevesiliittymän
30.6.2018 mennessä. Kyse on kampanjaluonteisesta helpotuksesta liittymiskustannukseen.

Vesihuoltolaitoksen yhteystietoja:
Elisa Juhola 044-7383415 Sopimukset/laskutus
Jyrki Nurmi 044-7383430 Kysymykset
Olli Lahtonen 044-7383417 Kysymykset

Palvelut
Suomi 100 vuotta -tapahtumat kouluilla

Tervetuloa juhlimaan
100 vuotiasta Suomea!

Rohdaisten koululle la 2.12. klo 10.45.
Juhla alkaa kahvitarjoilulla.
Ilmoittautuminen 22.11. mennessä sähköpostilla
tytti.kaskinen@pyharanta.fi
tai puhelimitse 040-5783923.
Reilan koululle la 2.12. klo 9.30.
Juhla alkaa ulkona lipunnostolla.
Toivotamme kaikki vauvasta vaariin tervetulleiksi.
Ihoden koululle la 2.12. klo 8.00.
Toivotamme kaikki kyläläiset tervetulleiksi mukaan
juhlimaan.

Päivätoiminta pyhärantalaisille ikäihmisille
keskiviikkona 13.12. KLO 10.00-13.00
PAIKKA: MAININKI, PALOKUJA 6, SANTTIO
klo 10.00-11.00 jouluista ohjelmaa
klo 11.00-12.00 ruokailu
klo 12.30-13.00 kahvi
Kunnan järjestämän päivätoiminnan ohjaajana toimii
Aila Lehto.
Ruokailusta ja kahvista peritään 10,00€:n maksu.
Kuljetus tilaisuuteen järjestetään tarvittaessa.
Kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen
summa, joka laskutetaan ruokailumaksun lisäksi
jälkikäteen asiakkaalta kunnan toimesta.
HUOM! Jos tarvitset kuljetuksen päivätoimintaan,
muistathan ilmoittaa siitä tapahtumaa edeltävänä
päivänä klo14 mennessä joko Marille p.
0447383434 tai Hannalle p.0447383421.
Muut tiedustelut: ohjaaja Aila Lehto puh. 044
3259 640

•

Kotihoidon tiedotteet

•
Kotihoidon UUSI PÄIVYSTYSNUMERO on
044 4941 851.
Vanha päivystysnumero poistuu käytöstä marraskuun loppuun mennessä.

Pyhärannan kotihoidon palveluhinnasto
1.10.2017 alkaen
Kotihoidon tukipalvelut:
ateriapalvelu 10€/kerta
kauppapalvelu 7€/kerta
saunapalvelu 1€/kerta
pyykkipalvelu 2€/kerta
turvapuhelinpalvelu 15€/kk
laboratorionäytteenotto 12€/kerta
Pyhärannan kunta laskuttaa kotihoidon palveluista
asiakkaitaan joka toinen kuukausi kerrallaan. Kotipalvelun tuottaa Attendo oy.
KOTIHOIDON PALVELUT:
Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa
ja säännöllistä. Tilapäisestä kotipalvelusta peritään kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään
12,10€/kerta (sairaanhoitaja-/kodinhoitajakäynti).
Jatkuvasta kotihoidosta peritään kuukausimaksu,
joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan
maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun
saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.
Lisätietoja:
vanhat kotihoidon asiakkaat:
kotihoidon päivystys
p. 044 4941851
uudet kotihoidon asiakkaat:
Hanna Piironen
p. 044 7383421
laskutus Jukka Haapala

p. 044 7383416

Terveyspalvelut
Kausi-influenssarokotukset Uudenkaupungin
terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella
vuonna 2017
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelee
influenssarokotusta seuraaville henkilöryhmille.
• raskaana olevat naiset
• kaikki 6 – 35 kuukauden ikäiset lapset
• kaikki 65 vuotta täyttäneet

•
•

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin
kuuluvat
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lääkehuollon henkilöstö
vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden
lähipiiri
varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja
vapaaehtoiseen palvelukseen astuvat naiset

Influenssakaudella 2017 - 2018 kansallisessa
rokotusohjelmassa käytetään
• Influvac- ja Agrippal- rokotetta
kaikenikäisille 6 kuukauden iästä alkaen
• Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta 24 35 kuukauden ikäisille.
Rokotustilaisuudet Pyhärannan terveysasema
Ti 21.11. Klo 8 - 16
Ma 4.12. klo 12 – 16
Rokotteen voi hakea mistä tahansa
yhteistoiminta-alueen toimipaikasta.
Muiden yhteistoiminta-alueen
toimipaikkojen rokotustilaisuuksien
ajankohdat löytyvät netistä
pyharanta.fi/ajankohtaista.
Huomioikaa, että rokotettavan
väestörekisterikunnan tulee olla jokin
yhteistoiminta-alueen kunta tai rokotettava on
tehnyt terveyskeskusvaihdon tai hänellä on
maksusitoumus omasta kotikunnasta.
Rokotukseen oikeutettu opiskelija saa rokotteen
opiskelupaikkakunnallaan vrk -kunnasta
riippumatta.
THL:n ohjeesta rokotustilaisuudet ajoitetaan
marras-joulukuuhun rokotteiden saatavuuden
varmistamiseksi.
Raskaana olevat saavat rokotteen omilta
terveysasemiltaan yhteisenä kampanjapäivinä tai
neuvolakäynnin yhteydessä tai varaamalla
terveydenhoitajalta erillisen ajan neuvolasta.
Lapset
Jos edellä olevat ajat eivät sovi, pyydetään
varaamaan aika omasta lastenneuvolasta.
Alle 9v. lapsi, joka ei ole aiemmin saanut
influenssarokotusta tai on saanut vain yhden
annoksen, tarvitsee kaksi annosta pistettävää
rokotetta, rokotusväliväli vähintään 4 viikkoa.
Nenäsumuterokotetta annetaan yksi annos.
Nenäsumutteena annettavaa rokotusta tulee
siirtää, jos lapsen astma ei ole hoitotasapainossa
tai hänellä on vinkuvaoireinen hengitystieinfektio.

Joulupakettikeräys pienituloisille lapsiperheille
Tarkoituksena suoda lapsille iloinen joulu lahjoineen.
Toimi näin:
Kunnanviraston eteisaulassa
20.11. alkaen olevan kuusen
oksilta löydät jouluiset kortit,
joissa on tiedot lahjansaajista,
esim. ”Tyttö 5v”, tai ”Poika 14v”.
Valitse kortti.
(Voit myös pyytää tiedot puhelimitse numerosta
044- 738 3434 / Mari.)
Lahjan on oltava uusi ja käyttämätön, eikä se saa
olla esim. yrityksen mainostuote.

Hantla

Oi maamme!
Tekstejä ja sävelmiä 100 –vuotiaalle synnyinmaalle.
Pyhärannan seurakuntatalolla sunnuntaina
3.12.2017 klo 14 pidettävässä tilaisuudessa Rauno Luttinen esittelee kirjoittamansa, taittovaiheessa olevan Pyhärannan historiateoksen mielenkiintoisimpia vaiheita sanoin ja kuvin viimeksi
kuluneilta 100 vuodelta. Äänensä saavat kuuluviin
myös monet kirjassa esiintyvät tutut pyhärantalaiset tarinoineen ja muisteluineen.

Hankittuasi lahjan:
• Kiinnitä lahjansaajaa koskeva kortti pakettiin
• Kirjoita korttiin myös pieni selvitys paketin sisällöstä sosiaalitoimea varten, kiitos!
• Toimita paketti kunnanviraston keräyspisteeseen
Perjantaihin 8.12.2017 mennessä!!

Essi Luttisen esittämät laulukappaleet on valittu
suomalaisilta säveltäjämestareilta. Samoja kansallisia klassikoita kuullaan myös Kaartin soittokunnan valtakunnallisella Pro patria - juhlakonserttikiertueella, jonka solistina Essi laulaa itsenäisyyspäivän aikaan.

Sosiaalitoimen väki toivottaa kaikille mukavaa
joulunaikaa!

Sauli Luttinen esittää tuttuja ja tunnelmallisia
tekstejä ja sävelmiä suomalaisesta luonnosta ja
luonteenlaadusta itsenäisyytemme eri vuosikymmeniltä.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys

Konsertin säestäjänä toimii Essin aviomies, pianotaiteilija Petri Haapasalo.

Lahdenvainion Kaljasmajalla vietetään lasten ja
aikuisten yhteistä pikkujoulua su 26.11 klo 15.00
Leivotaan ja askarrellaan. Osallistumismaksu 2 €.

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.

Talven avantouinti alkaa su 3.12 klo 12.00.
Saunamaksu on 5€ sisältää kahvin ja pullan.
3.12. avantouinnin yhteydessä Tuulimylly-yhdistys
tarjoaa kaikille joulupuuroa.
Tervetuloa herkuttelemaan

SPR Pyhärannan osasto

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry:n vuosikokous
pidetään torstaina 23.11.2017 klo 18.00
Mattilanpuistossa osoitteessa Ristentie 15 Pyhäranta. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Santtioseura
Santtioseuran pikkujoulut Mainingissa la 25.11. klo 17 alkaen.
Tiedustelut:
Maarit 044-325 8628
Sirkka-Liisa 050-366 7720

Järjestää Hantla ry ja Pyhärannan seurakunta

SPR:n Pyhärannan osaston sääntömääräinen
syyskokous ke 15.11.2017 klo 18:30
Marttalassa, Ristentie 15, 23950 Pyhäranta.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Osaston jäsenet, tervetuloa kokoukseen.
Kahvitarjoilu.
Osaston hallitus
Operaatio Nälkäpäivä 2017
SPR:n Pyhärannan osaston keräystulos oli
1 535,32€.
Tulos saatiin lipaskeräyksellä ovelta ovelle keräten, lisäksi kerättiin Lions Clubin syystorilla sekä
leivän/munkin myyntipaikalla Salen edessä.
Kerääjinä olivat Pyhärannan Korpiankkurit, hallituksen ja osaston väkeä sekä muita aktiiveja yhteensä 91 henkeä.
Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka olitte mukana
Nälkäpäiväkeräyksessä eri tavoin sekä suuri kiitos
kaikille lahjoittajille!

Nälkloukkan Kyläyhdistys
Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24 23950
Pyhäranta
Iloiset ja opettavaiset Leikkien-kutsut su 26.11.
klo 16 kyläkodissa. Kutsuilla ovat pääosassa leikki, pelaaminen ja iloinen yhdessäolo. Pääset tutustumaan tuotevalikoimaan Leikkien-edustajan
opastuksella ja voit tehdä joululahjahankinnat
helposti. Käy tutustumassa etukäteen netistä leikkien.fi. Tervetuloa!
Vakkaopiston kurssi ”Kaikkea kivaa vanhoista
kirjoista” kyläkodissa 25.–26.11. Ilmoittautuminen
17.11. mennessä.
Kyläyhdistyksen perinteinen joulujuhla on lauantaina 9.12. alkaen klo 17. Tarjolla on joulupuuroa,
kahvia ja joulutorttuja. Ohjelmassa on mm. jouluevankeliumi, joululauluja, ja tonttuleikkejä. Joulupukkikin vierailee. Tervetuloa!
Kunnanvaltuuston kokouksen yhteiskatselu
valkokankaalta kyläkodissa ma 11.12. klo 18.00.
Äijävirtaa-ryhmä kokoontuu kyläkodissa ke
13.12. klo 18:00.

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
To 16.11 klo 17 alkaen käsityöilta Soilen luona Tarvonmäentie 6.
Kudotaan vauvoille sukkia, jotka
toimitetaan neuvolaan jaettaviksi
uusille pyhärantalaisille vauvoille. Omat puikot
mukaan! Valmiita sukkia voi viedä myös etukäteen Soilelle, jos ei pääse paikalle. Valmiit sukat
paketoidaan ja niihin askarrellaan kortteja. Kaikki
innolla mukaan!
to 30.11 klo 18 tehdään havukransseja joulumyyjäisiin Ihodessa Saarisen hallissa Saaristolantie 104. Mukaan tarvitset oksasakset, puutarhahanskat ja iloista mieltä.
su 10.12 osallistumme joulumyyjäisiin srkkodilla klo 16 alkaen. Myydään havukransseja.
Toivotaan myyntiin myös
leivonnaisia, käsitöitä ym.
Leivonnaisiin täytyy laittaa
aineluettelo. Tuotteet voi
tuoda su klo 15 alkaen srkkodille tai aiemmin Heidille
puh.0400-810 941
tai Soilelle puh.
050-3523542.

Pyhärannan Myrsky
Myrskyn puurojuhla su 10.12.2017 klo 16.00
Lounaskahvila Merituulessa (Rohdaisissa).
Jotta kaikille riittäisi tarjottavaa, ilmoitelkaa
Sirpalle 5.12. mennessä puh. 0503487442.
Kaikki tervetuloa!
Hiihdot Ukin hiihtoputkessa ja uinnit Ukin uimahallissa jatkuvat edelleen (kerran viikossa Myrskyn laskuun jommassakummassa paikassa).

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Sääntömääräinen syyskokous on ti 21.11.2017
klo 12.00 Nälkloukkan
kyläkodissa,
os. Kaukanraitti 24 Pyhäranta.
Käsitellään sääntöjen 8 § mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen jälkeen jatketaan
tilaisuutta kuukausitapaamisen merkeissä. Tilaisuudessa on mukana EL Varsinais-Suomen piirihallituksen jäsen Lasse Saarinen. MSL luento.
Arpajaiset. Kahvitarjoilu.
Tunnissa maapallon ympäri kävelytapahtumaan
elokuussa osallistuneiden kesken arvotaan viikonlopun lomapaketti Lehmirantaan!
Tervetuloa!
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä 21.11. tulee viimeistään palauttaa
vapaaehtoistyön kortit.
Askartelukerhon seuraava kokoontuminen ma
20.11. klo 12.00 Vakkarannan kerhohuoneella.
ÄijäVirtaa kokoontumiset: Kaukan kyläkodissa
29.11. ja 14.12. klo 18.00. Ohjelmana kevyttä
liikuntaa, saunomista, grillataan makkaraa ja parannetaan maailmaa. Omat eväät mukaan! Saaristolaisleivän leipomiseen osallistuvat aloittavat
14.12. klo 14.00. Tuomo Rintasen opastuksella.
Bocciatapahtuma Rohdaisten koululla 1.12. peruutetaan koulun oman tilaisuuden vuoksi.
Joulumyyjäiset Seurakuntakodissa su 10.12.
klo 16.00 – 20.00. Yhdistyksemme myyntipöydällä
on myytävänä käsitöitä, leivonnaisia, jouluruokia,
ym. sekä pika-arpajaiset. Myytävät tuotteet ja
arpavoitot viimeistään klo 15.00 mennessä. Myyntituotteet ja arpajaisvoitot voi toimittaa etukäteen
Markku Nurmelle, Pauli Vuorelalle tai Pekka Johtelalle.
Yhdistyksemme joulujuhla on seurakuntakodissa 1.12.2017 klo 17.00.
Juhlassa jouluista ohjelmaa ja herkullinen Joulupäivällinen. Lipun hinta 20 € / hlö. Ilmoittautumiset
viimeistään 20.11. mennessä Markulle p. 044
0324747. Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Hallitus

Pyhärannan Martat
Martta-ilta Marttalassa
tiistaina 21.11 klo 18
Käpykranssien askartelua.
Tarvikkeet paikan päältä.
Kahvia ja arpoja. Tervetuloa!
Perinteinen retki Pyhämaan Valintaan
keskiviikkona 29.11 klo 17.
Lähtö Marttalan pihasta klo 16.30
Mennään kimppakyydein, Hilppa p. 0405824184
Tervetuloa joukolla mukaan retkelle.
Pikkujoulua vietetään Marttalassa keskiviikkona
13.12 klo 18.
Pikkupaketti mukaan.
Tervetuloa joulupuurolle, joulutorttukahville
ja laulamaan joululauluja.
KAIKILLE AVOIN teatterimatka Turkuun.
Turun Kaupunginteatteri
Näytös: Aleksis Kiven Seitsemän Veljestä
27.1.18 klo 14 alkavaan näytökseen.
Liput 45,- /hlö. Hintaan sisältyy teatterilippu ja
bussikuljetus.
HUOM! Sitovat ilmoittautumiset 8.12. mennessä
Hanne-Maarit Anttila puh. 0400-769701.
Maksut tilille FI91 4358 1040 0028 40.
Bussin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin, kotimatkalle lähdetään heti teatteriesityksen jälkeen.
Osallistutaan myyjäisiin seurakuntakodissa
sunnuntaina 10.12
Toivotaan lahjoituksia myytäväksi.
Reilan koulun vanhempainyhdistys
Joulumyyjäiset & kyläkahvila Reilan koululla
pe 24.11.2017 klo 18-20
Myynnissä makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä
koululaisten askarteluja.
Arpajaiset
Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan kyläkahvilan
herkuista!
Rohdaisten Reppu
Leivonnaismyyjäiset
Rohdaisten koulun vanhempainyhdistys
toivottaa kaikki tervetulleiksi leivonnaismyyjäisiin
Pyhärannan Salen pihalle perjantaina
24.11.2017 kello 10.00 alkaen.
Tule ostamaan herkkuja pikkujouluviikonlopuksi.
Sale tarjoaa kaikille kuumaa glögiä ja pipareita.
Myyjäisten tuotto menee Rohdaisten koulun oppilaiden hyväksi.

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi
Adventin aikaan liittyy joulun taikaa!
Joulunavaus lauantaina 25.11. Rohdaisissa:
Jouluinen kyläkahvila Mattilanpuistossa
osoiteessa Ristentie 15 klo 11-18.
Myynnissä joulupuuroa ja muita joulun
herkkuja.
Jouluvalojen sytytys kunnantalon
joulukuuseen kello 16.00.
Valojen sytytyksen jälkeen joululauluja ja
pientä joulupuuhaa Mattilanpuistossa.
Tervetuloa kaikki nauttimaan joulun tunnelmasta!

Ihoden Seutuyhdistys ry
Joulumyyjäiset järjestetään Ihoden
koululla su 3.12. klo 13.00-17.00.
Tapahtuman myyjäispöydät varattavissa 2 € hintaan nro:sta 040 582 4174 /Tarja.
Yhdistyksemme omassa myyntipöydässä erilaisia
joulutuotteita ja -herkkuja!
OHJELMASSA:
➢ 13.00 Vt.Kirkkoherra
Sami Tolvasen jouluinen avajaissananen
➢ 14.30-15.30 Joulupukki ja tontut, sekä
tonttuesitys
➢ Joulubuffetissa myynnissä mm.:
❖ Joulupuuroa; mantelin saajat palkitaan!
❖ Glögiä ja joulutorttua
❖ Herkkuja ja karkkia
➢ Grillistä makkaraa höysteillä
➢ Tavara- ja leivonnaisarpajaiset
➢ Lasten leikki- ja temppupaikka
➢ ’Minun Jouluni’ -näyttely
Minun Jouluni -näyttelyyn voi toimittaa joulupiirustuksia tai -esineitä Pyhärannan kirjastoon to
30.11. mennessä.
Kaikki toimitetut piirrokset ja esineet julkistetaan
Joulumyyjäisissä ja siirretään myyjäisten jälkeen
näytille kirjastoon, jossa näyttely on esillä to
18.1.2018 asti. Kaikki innokkaasti luomaan jouluisia tuotoksia ja tuomaan ne mukaan näyttelyyn,
jotta saamme nähtäväksi Joulun ilon!
Joulua kanssamme etsimässä mm. Pyhärannan
kirjasto, Pyhärannan Seurakunta, Ihoden Kylis ja
Pyhärannan VPK.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan ja luomaan
jouluista tunnelmaa kanssamme, tonttulakkien
kera tai ilman!

Pyhärannan seurakunta

Kirkkoherranvirasto
Kauhianpääntie 5,
23950 Pyhäranta
Seurakunnan virallinen sähköposti
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi Puh: 02-8258085
Kirkkoherranvirasto avoinna: tiistai-torstai klo 9-12
https://pyharannanseurakunta.fi
facebook
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta
/
Jumalanpalvelukset kirkossa 19.11.2017 –
17.12.2017
Su 19.11.
Messu klo 18, mukana Gideonit.
Su 26.11.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 03.12.
Messu kirkossa klo 10.
Ke 06.12.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus.
Su 10.12.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Lähetysmyyjäiset klo 16 alkaen.
Diakoniatyön hyväksi vastaanotetaan myyjäis- ja
arvontalahjoituksia srk-kodilla klo 14 alkaen tai
voit ottaa yhteyttä Tiina Mäkiseen,
puh. 0440 684 913. Myyntipöytiä voi varata kirkkoherranvirastosta, puh. 02 8258 085
(avoinna ti – to klo 9 – 12).
Su 17.12.

Messu klo 10.

Raamattuluennot
To 23.11. klo 18. Raamattuluento seurakuntakodilla. Khra Sami Tolvanen.
To 7.12. klo 18. Raamattuluento seurakuntakodilla. Khra Sami Tolvanen.
Diakoniatyön tapahtumia:
Sururyhmä. Oma luottamuksellinen ryhmä
läheisensä menettäneille alkaa ennen joulua.
Lisätietoa sururyhmään osallistumisesta ja
ilmoittautumisesta diakonissalta puh. 0440 684
913.
Ke 29.11. klo 13 Kultaiseniän kerhon
Adventtihartaus Ihoden vanhustentalon
kerhohuoneessa. Vietetään Herran Pyhää
Ehtoollista, lauletaan joululauluja ja nautitaan
kahvit yhdessä. Mukana vt. kirkkoherra Sami
Tolvanen ja diakonissa Tiina Mäkinen.
To 30.11. klo 13 Kultaiseniän kerhon
Adventtihartaus Rohdaisissa Vakkarannan
vanhustentalon kerhohuoneessa. Vietetään
Herran Pyhää Ehtoollista, lauletaan joululauluja ja
nautitaan kahvit yhdessä. Mukana vt. kirkkoherra
Sami Tolvanen ja diakonissa Tiina Mäkinen.

Ma 4.12. klo 17.00 Paketointitalkoot
seurakuntakodilla. Tule mukaan paketoimaan
joulupaketteja ikäihmisille ja laitoksissa asuville.
Illan päätteeksi voi ottaa mukaan haluamansa
määrän paketteja vietäväksi oman kylän tai
naapuruston ikäihmisille. Jos et pääse paketointiiltaan, mutta voisit käydä viemässä
joulutervehdyksiä, ota yhteyttä diakonissaan.
Sovitaan aika ja paikka mistä saat paketit, nimet ja
osoitteet. Toisia muistaessa saa itsellekin hyvän
joulumielen!
To 7.12. klo 14 Hyvän mielen villasukkapiiri
seurakuntakodilla. Ota mukaan omat
sukkapuikot. Langat odottavat jo valmiina. Tule
mukaan neulomaan sukkia diakoniatyön kautta
iloksi toisille!
Su 10.12. klo 16 alkaen Joulumyyjäiset
seurakuntakodilla. Arpavoittoja ja myytävää,
leivonnaisia ja käsitöitä diakoniatyön hyväksi voi
tuoda ennen myyjäisiä klo 14 alkaen. Säilyvää
tavaraa voi tuoda jo aiemmin diakonissalle.
To 14.12. klo 12 -14.30 Palvelupäivä
seurakuntakodilla. Joululauluja, jouluruokaa ja
muuta jouluista ohjelmaa. Tuo pieni joulupaketti
mukanasi. Ruoka- ja kahvimaksu 10€. Kyydistä
voi tarvittaessa ottaa yhteyttä diakonissaan pari
päivää ennen (puh. 0440-684 913). Taksikyydistä
peritään seurakuntakodilla linja-autotaksan
suuruinen maksu.
KIRKKOMUSIIKKI
La 2.12. klo 18. Merellisen musiikin konsertti
kirkossa. Laitinen, Mölyäijät/seurakunta.
Su 3.12. klo 14.Oi maamme konsertti seurakuntakodilla.
Tekstejä ja sävelmiä 100 –vuotiaalle synnyinmaalle. Rauno Luttinen esittelee Pyhärannan historiateoksen. Essi Luttinen laulu, Petri Haapasalo
piano ja Sauli Luttinen laulu ja kitara. Kahvitarjoilu.
Järjestää Hantla/ seurakunta.
Pe 8.12.klo 18. Suomalaisen musiikin päivän
iltamusiikki kirkossa. Järjestää Vakka-Suomen
musiikkiopisto/ Seurakunta.
Su10.12. klo 18. Kauneimmat Joululaulut
kirkossa.
Ke 13.12. klo 19. Joululaulujen ilta Ihoden
Säästöpankin kerhohuoneella.
Pe 15.12. klo 19. Joululaulujen ilta Santtion
Maininkitalolla.

**ILMOITUKSIA**
Kudonta-asema Myllystä:
Rakennustyö Arto Peltonen
-Rakennustyöt remontista uudisrakentamiseen.
Soita tai tekstaa puh. 0400-920129.

Helpota Joulukiireitäsi, anna meidän auttaa ☺
Teemme tilauksesta edullisesti jouluruoat ja
leivonnaiset.
Meiltä voi tilata tarjottavat myös kaikkiin tärkeisiin juhliinne.
Ota rohkeasti yhteyttä :
p.045 7840 4914/Marika

Kukkakauppa avoinna jälleen ti 5.12.
alkaen joka päivä 9-17.
La 9.12. Joulukukkamarkkinat
ja kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Ropantie 2, p. 050- 3025 194, 02- 825 8135.

Jouluun ja lahjaksi kaikkea kaunista ja tarpeellista käsitöiden lahjapuoti Pikkupömpelistä.
Lahjapuoti avoinna 27.11. -10.12. klo 10-15
ja muina aikoina soittamalla.
Tule myös tutustumaan Kippana-Kirppikseen.
Kaikkien kudonta-asemalla kävijöiden kesken
arvomme 10.12. joulumaton.
Tervetuloa
Lahdenvainio
Kudonta-asema Mylly
Katariina Vuorela 0440-451966
www.kudonta.asema.fi

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
20.12.2017. AINEISTO MA 11.12.2017 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
UutisAnkkuri 11/2017 kokoaja: Anne Laivo

