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

Face

** KUNTA TIEDOTTAA **
Joulunajan aukiolot
Kunnanvirasto on suljettuna
23.12.2019-1.1.2020 välisen ajan.
Sosiaaliosaston päivystys:
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana klo
8-16, puh. 044 738 3419.
Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä
vastaa Vakka-Suomen sosiaalipäivystys
puh.112.
Kotihoidon päivystys, klo 8-16
puh. 044 494 1851
Teknisen toimen päivystys:
Jyrki Nurmi 23.12.-29.12. puh. 044 7383 430
Olli Lahtonen 30.12.-1.1.puh. 044 7383 417
Työajan ulkopuolinen päivystys
puh. 044 7383 440

** ELINVOIMA- JA
KEHITYSPALVELUT**
LIIKUNTAA
Lomaliikuntaa alakouluikäisille
Pelipäivät 6-12 v. koulujen liikuntasaleissa.
To 2.1. klo 13-14:30 Rohdainen sähly, futsal ja
koris.
Pe 3.1. klo 13-14:30 Ihode lipunryöstö, pyörremyrsky ja muita liikuntapelejä
La 4.1. klo 10-11.30 Reila Minipeli-turnaus:
frisbee- ja minigolf, kroketti, keilaus yms.
Vetäjänä Anne Laivo. Tervetuloa pelailemaan!
Lentopallo-turnaus lauantaina 4.1.
Lentisturnaus la 4.1. klo 12-15 Reilan koululla os. Eemelintie 6, Reila. Joukkueet arvotaan
paikan päällä. Tervetuloa niin kokeneemmat
konkarit kuin aloittelijatkin! Ikäraja 15 +.
Vipinää kinttuihin- perheliikuntaa
Ma 6.1. klo 15-16:30 Rohdaisten koululla
Ruutulippu liehumaan!
Juoksuleikkejä, rallirata erilaisilla kulkupeleillä ja
liikkumistyyleillä. Tervetuloa!
Lasten päivittäistä liikuntasuositusta on lisätty
kolmeen tuntiin/päivä. Kipinä liikkumiseen lähtee kotoa, vanhempien kannustus ja esimerkki
innostavat lasta liikkumaan.
Perheliikunnat tarjoavat mahdollisuuden yhdessä liikkumiseen. Tekemistä on niin pikkulapsille,
kuin isommille sisaruksille ja vanhemmille. Hienoa, että myös isovanhempia on myös tullut
mukaan! Perheliikunnassa leikitään liikunnallisia
leikkejä ja pelejä, taiteillaan temppuradoilla ja
liikutaan porukalla vaihtuvilla teemoilla. Seuraa
ilmoittelua Facebook-sivulla Pyhärannan kunta.
Senioreiden jumppakevät alkaa ma 13.1.
Ma klo 9-10 Reilan koulu
Ma 10.30-11.30 Rohdaisten koulu
Ti 10-11 Ihoden koulu

Perillä kohteessa olemme noin klo 11.45
Kunta järjestää senioreille viikoittain liikuntatunteja koulujen liikuntasaleissa. Aloitamme
Reilassa ja Rohdaisissa ma 13.1. sekä Ihodessa ti 14.1. Jumpat jatkuvat huhtikuun loppuun. ( Ei hiihtolomaviikolla 8. ) Tunnit sisältävät
lihas- ja tasapainoharjoittelua, keppi- ja kuminauhajumppaa, venyttelyä ym. Tunnit ovat
maksuttomia ja vetäjänä toimii Anne Laivo. Sopii kaiken kuntoisille. Tule sinäkin iloiseen senioriporukkaan!
Seuraava Liikkari ma 20.1.20
Lisätietoja facebook-sivuilla Pyhärannan Myrsky
ja Pyhärannan kunta

NUORISOPALVELUT TIEDOTTAA

Bussi Pyhärantaan lähtee klo 16 ja näissä
maisemissa ollaan klo17 jälkeen.
Aikaa huvittelulle ja ruokailulle kohteessa 4 tuntia.
Reissun hinta; Bussimatka 5€, maksetaan bussissa ohjaajalle käteisenä. Liput ja ruokailu kohteessa omakustanteinen, lippujen hinnat nähtävillähttps://superpark.fi/hinnat/
tai https://www.holidayclubresorts.com/…/car…/
kylpyla-ja-hoidot/.
Ilmoittautumiset; SIIRILLE, puhelimitse
nroon 044 7383 458. HUOM. VIIMEISTÄÄN
18.12.!
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
VSMO haluaa kiittää kuluneesta lukukaudesta.
Juhlavuosi jatkuu vielä vuodenvaihteen jälkeenkin ja kevään konsertti- ja tapahtumakalenteri
julkaistaan loppuvuoden aikana.
Uudeksi oppilaaksi voi ilmoittautua ajalla 4.17.5.2020.
Avoimelle osastolle on mahdollista ilmoittautua
milloin tahansa.
Ilmoittautuminen osoitteessa vsmo.inschool.fi
VSMO TOIVOTTAA RAUHAISAA JOULUNAIKAA JA REIPASTA MENOA VUODELLE 2020!

Joululoman retkikohteesta järjestettiin äänestys
ja näin on nuoriso demokraattisesti päättänyt.
Kaksi matkakohdetta saivat molemmat yhtä
paljon ääniä, mutta onneksi kohteet sijaitsevat
samassa rakennuksessa. Teemme näihin siis
yhteismatkan!
Kunta järjestää bussikyydin ja osallistujat hankkivat itse paikanpäällä lipun valitsemaansa huvitteluun, joko kylpylään tai sisäaktiviteettipuistoon. Paikanpäällä muutama ravintolavaihtoehto, joissa käydä ruokailemassa.
Matka on suunnattu nuorille 11-vuotiaista lähtien. Caribiaan menijöiden täytyy olla uimataitoisia ja kaikilla mukaan lähtevillä tulee olla mukanaan oma puhelin tai huoltajien yhteystiedot.
MAANANTAI 30.12.2019
Bussi lähtee kunnantalolta klo 10.30.

Kirjasto tiedottaa
Kirjasto sulkee ovensa 23.12.2019 ja avaa ne
jälleen 8.1.2020 klo 12.00.
Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta 2020!!!

VAKKA-OPISTO TIEDOTTAA

TERVEYSASEMA

Pyhärannan osastonjohtajana aloittaa tammikuussa Anna-Kaisa Sjölund.
Anna-Kaisan tavoitat puhelimitse parhaiten kirjaston aukioloaikoina puh. 044 738 3488 tai
livenä Pyhärannan kirjastolla Tammelininkuja 2,
27320 IHODE.
Sähköposti anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto on
suljettu 24.12.2019 - 1.1.2020.
Terveysaseman puhelinnumero 02-84512403
toimii normaalisti arkipäivisin.
Arkisin klo 15:00 jälkeen sekä viikonloppuisin
klo 8:00 jälkeen yhteys Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystykseen p.02 313 8800

Kevään opetusohjelma jaetaan koteihin to
19.12. Ohjelmia saatavana myös kirjastolta ja
kunnanvirastolta.
Kursseille ilmoittautuminen alkaa to 2.1.2020 klo
9. Ilmoittautumiset netissä
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakkaopiston Laitilan toimisto puh. 040 535 6822.

Terveydenhoitajan vastaanotto on suljettuna
23.12.2019-1.1.2020 sekä 3.1.-6.1.2020.
Kiireellisissä asioissa (esim. sairasloman tarve
lapsen sairastumisen vuoksi),
ottakaa yhteyttä Uudenkaupungin lastenneuvolaan, p. 050-4205220 (puh.aika ma-pe klo
12:00-13:00).

Uudet kurssit:

Laboratorio suljettuna pe 27.12.2019 ja ti
31.12.2019.
Suun terveydenhuolto suljettuna 23.12.29.12.2019 sekä 1.1.-6.1.2020.
Pyhärannan hammashoitolan puhelinnumero
02-84512904 toimii normaalisti arkipäivisin klo
7:30-15:30.
Viikonloppupäivystys toteutetaan Turun Tyksissä, ajanvaraus klo 9-11 p. 02-3131564.

Perinneilloissa Santtion Mainingissa muistellaan
kolmena maanantaina 1960,-70 ja -80 lukua
Leena Sammallahden alustuksella. Kurssi alkaa
ma 7.1. klo 18.30-20.30. Kurssimaksu 6 €.
ATK Pyhäranta ke klo 17-20 Rohdaisten koululla.
Nypläystä Santtion Mainingissa joka toinen
maanantai klo 18-20.15. Ohjaajana Heli Laine.
Nahkapaperikassi. Lyhytkurssi, jossa ommellaan selluloosapohjaisesta ”vegaaninahasta”
pesunkestävä kassi. Kurssipaikkana Mannerveden Ompelimo, Santtio.
Hyvinvointia ikäihmisille. Toiminnallinen luentosarja ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin
vaikuttavista asioista kirjastolla Ihodessa. Kurssimaksu 12 €.
Voit ilmoittautua myös syksyllä alkaneille kursseille, useimmilla kursseilla on tilaa. Tarjolla
paljon kädentaitojen ja liikunnan kursseja. Kurssit ja maksut tarkemmin Opetusohjelmasta sekä
netissä www.vakkaopisto.fi. Muistathan ilmoittautua etukäteen kursseille!
Kiitos kaikille kurssilaisille ja opettajille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!
t. Anne Laivo

Terveysaseman henkilökunta toivottaa kaikille Rauhallista Joulunaikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta 2020 !!

** YHDISTYKSET TOIMIVAT **

Soita numeroon 040-5110997/Perhe, niin sovitaan kirjojen toimittamisesta vielä jouluksi.

Pyhärannan Myrsky
Lasten liikkari jatkuu taas Ma 20.1.2020 klo
17.30 – 18.30 Rohdaisten koulun liikuntasalissa.

Pyhärannan Korpiankkurit

SPR Pyhärannan osasto

Kutsu

TERVEYSPISTE
avoinna joka kuukauden toinen tiistai
klo 15-17.
Seuraavan kerran 14.
tammikuuta
Paikka: Mattilanpuisto, Marttalan toimitila
(Ristentie 15, Rohdainen)

Tervetuloa Pyhärannan
Korpiankkurit ry:n
40-vuotisjuhlaan
lauantaina 11.1.2020 klo
15–17 Pyhärannan Seurakuntakodille

Maksuttomat verenpaineen ja verensokerin
mittaukset
paikalla sairaanhoitaja Riitta Laitiomäki
Palvelu on avoin kaikille ilman ajanvarausta.
Terveyspiste toteutetaan yhdessä Pyhärannan Marttojen kanssa
Kahvitarjoilua
Tervetuloa!
Tervetuloa jouluajan kuntojumppiin!
Sunnuntaina 22.12. ja 29.12. klo 18-19.00
Rohdaisten koululla
Kuntojumppa on työikäisille soveltuva ja keskittyy erityisesti lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksiin.
Mukaan alusta, juomapullo ja hikipyyhe!
Hinta 5 euroa/krt.
Ohjaajana Lotta Niemi

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Anna kirja lahjaksi!
Myynnissä seuraavat kirjat:
Pyhämaalaiset ja pyhärantalaiset sodissa19391945
Akseli Kajantola: Aikain takaa
Tenho Hella: Atu-Fretu ja muus suutri
Runoja Pyhärannasta

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
EL-Pyhärannan yhdistys kiittää yhteistyökumppaneitaan ja toimintaamme tukeneita
yhteisöjä sekä kaikkia jäseniään kuluneesta
vuodesta.
Kädentaitopiiriläiset huomio! Menemme
maanantaina 30.12.2019 klo 13.00 ”Onnistumisen iloa” lounaalle Laitilan Kievariin. Kuljemme
kimppakyydeillä.
Boccia harjoitukset jatkuvat Ihoden koululla
8.1. ja Rohdaisten koululla 10.1.2020.
AkanVirta 15.1.2020 klo 14.00 Kaukan Kyläkodissa. Häivytetään joulun liikakilot Kaukanraitilla ja hemmotellaan jalkojen hoidolla. (oma
pesuvati ja jalkapyyhe mukaan). Saunomista ja
kevyttä herkuttelua. Mukaan voit ottaa omat
saunamakkarat ja juomat halutessasi ja tietysti
ulkoiluvaatteet ja kävelysauvat. Osallistumismaksu 5 €.
ÄijäVirtaa kokoontuminen Kaukan Kyläkodissa 15.1.2020 klo 18.00. Aloitetaan jumpalla,
jatketaan saunomisella ja eväitten nauttimisella.
Ohessa muistellaan ”tulevaisuutta” etsimällä
oikeat vaihtoehdot ajankohtaisiin asioihin eli
parannetaan maailmaa.
Tammikuun kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa tiistaina 21.1.2020 klo 13.00.

Tilaisuuden alussa sytytetään jokaiselle viime
vuonna pois nukkuneelle jäsenellemme muistokynttilä.
Kirkkoherra Riitta Komu ja Kari Kesäläinen on
mukana tilaisuudessa.
Kahvimaksu 5 €. Arpajaiset.

HANTLA

Kädentaidon piiri jatkuu Vakkarannan kerhohuoneella 27.1.2020 klo 13.00.

Kuva suurempana? http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri

Pyhämaan Norisoseuran Näyttämö tekee 20vuotis juhlakiertueen ja esittää Joel Elstelän
jännitysnäytelmän ”Murha mielten mukaan”
Laitilan Urheilutalolla 12.2.klo 19.00. Mennään
kimppakyydein. Liput 15€ / hlö. Lipun hinta ei
sisällä väliaikatarjoilua. Ilmoittautumiset sihteerille 15.1.2020 mennessä,
kai.imppu(at)gmail.com tai p. 044 9754811.

Kaukan kyläkodissa 12.1. klo 15 ilmoitettu Pyhärannan historiakirjan esittely- ja myyntitilaisuus on siirretty pidettäväksi su 9.2.klo 15.
Kirjan toimittamisesta ilmoitetaan ennakkotilaajille erikseen.

Menemme tutustumaan Eduskuntataloon ja
Eduskunnan toimintaan torstaina 13.2.2020.
Tarkempi ohjelma, matka-aikataulu ja hintatiedot vahvistuvat joulukuun loppuun mennessä.
Sitovat ilmoittautumiset 19.1.2020 mennessä
sihteerille p. 044 9754811 tai sähköpostilla
kai.imppu(at)gmail.com

MLL Pyhärannan paikallisyhdistys

Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua
sekä
Hyvää Uutta Vuotta!

Pyhärannan Martat ry

Raunon Luttinen
Sauli Luttinen

Tonttutöppösten sipsutuksen
saattelemana MLL Pyhärannan paikallisyhdistys toivottaa
kaikille tunnelmallista Joulua ja
muistutamme seuraamaan
sekä peukuttamaan yhdistyksemme facebook-päivityksiä:
•

•

KIITOKSET
kuluneesta vuodesta.
Rauhallista Joulun aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta!

Nälkloukkan kyläyhdistys
•
•

Toiminnallinen Joulukalenteri
päivittyy menojen, tekemisten
ja juhlallisuuksien mukaan Facebookiin
To 19.12. Kutsumme kaikki
klo 18.00 tunnelmoimaan
kanssamme lumoavan Taigamaton Lumityttö Marionettinukkenäytökseen!
Näytöksen kesto 35 min ja
maksuttoman tapahtuman kera iltabuffetin toteuttaa yhdessä Pyhärannan Kirjasto ja MLL
Pyhärannan paikallisyhdistys;
Tervetuloa!
Ti 24.12. HYVÄÄ JOULUA!!!
Maksuttomat kerhomme;
Hupsista keikkaa, Leikkitreffit
ja Perhekahvila jatkuvat taas
tammikuussa 2020.

Muista tutustua upouusiin Internetsivuihimme https://pyharanta.mll.fi ja
pistä palautetta!
Nälkloukkan kyläyhdistys toivottaa hyvää
joulua ja onnellista uutta vuotta ja lähettää
lämpimät kiitokset kaikille kuluneen vuoden
aikana toimintaamme ja tapahtumiimme
osallistuneille!

VUOSI 2020
vinkkejä tai yhteydenottoja voi lähettää
pyharananmll@gmail.com

•

•

•

Meillä on jo mahtavia kerhoja
ja mielenkiintoisia vuosisuunnitelmia, mutta onko sinulla lisää ideoita? Jaa ideasi ja/tai
ilmaise kiinnostuksesi kerhon
vetämiseen!
MiniMe -hallitus kokoaa kaikki
innokkaat lapset ja nuoret
suunnittelemaan ja ideoimaan
kerhoja tai muuta mukavaa.
Mikäli kiinnostuit, niin kysy lupa vanhemmalta ja laittakaa
yhdessä sähköpostia. Ensi
vuoden puolella julkaisemme
virallisen Minime kokoontumiskutsun; kaikki
lapset ja nuoret ikään katsomatta tervetuloa mukaan!
KidsFest 2020 -ohjelmiston
kasaaminen on aluillaan! Onko sinulla ohjelmanumero tai
tiedätkö festeillemme mahtavan esiintyjän? Otamme ohjelma- ja esiintymisvinkkejä
vastaan, joten pistä tietoa
meille päin.

Ihanaa ja tunnelmallista Joulua sekä iloisen räiskähtelevää vuoden
2020 alkua kaikille!

Ihoden Seutuyhdistys Ry
Lämmin kiitos kaikille Ihoden
Wanhanajan Puurojuhliin osallistuneille puuhakkaille touhukäsipareille, myyjille ja tapahtumakävijöille; teitte tapahtumastamme joutuisasti Jouluisen!
Ihoden Toimintapuisto on nyt saanut
puistovälinehyväksynnän ja ilonamme
on toivottaa kaikki tervetulleiksi puistoleikkien tiimellykseen! Mikäli sinulta
löytyy ylimääräisiä tai tarpeettomia
lahjoitettavia pihaleluja, niin niitä sopii
toimittaa hiekkalaatikon viereiseen
puistolelulaatikkoon, kiitos! Vuoden
2020 aikana puistorakentaminen jatkuu katosrakennuksen ja valaistuksen
osalta, seuraathan ilmoitteluamme!
Ihanan rauhaisaa ja tunnelmallista
Joulua ja iloista Uutta vuotta 2020
kaikille!

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 22.12.2019 –
19.01.2020
Su 22.12. Messu klo 10.
Ti 24.12. Jouluaaton hartaus klo 16.
Ke 25.12. Joulupäivän sanajumalanpalvelus
klo 8.
To 26.12. Tapaninpäivän messu klo 10.
Su 29.12. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Anno Domini 2020
Ke 01.01.

Uudenvuodenpäivän messu klo 10,
Riitta Komu ja Sami Tolvanen. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit srk-kodilla.
Su 05.01. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Ma 06.01. Loppiaisen messu klo 10.
Su 12.01. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 19.01. Messu klo 10. Riitta Komun kirkkoherran virkaan asettaminen. Jumalanpalveluksen jälkeen ruoka ja
kahvi srk-kodilla.
Diakoniatyön tapahtumia uuden vuoden
2020 alkajaisiksi:
Sukkapiiri torstaina 9.1. klo 14
Seurakuntakodilla. Tervetuloa mukaan
viettämään mukava hetki yhdessä käsitöiden ja
kahvikupposen ääressä. Kudotaan lapasia,
sukkia tai mitä yhdessä uuden vuoden aluksi
ideoidaankin, diakoniatyön kautta ihmisten iloksi
ja avuksi. Omat puikot mukaan! Langat saat
piirissä, mutta lankalahjoituksiakin otetaan
vastaan. Voit myös ottaa oman käsityön
mukaan.
Kultaisen iän kerho Ihodessa Tyyneläntie 5:n
kerhohuoneella maanantaina 13.1. klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan
tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan
kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Rohdaisissa Retkentie 9:n
kerhohuoneella tiistaina 14.1. klo 13.

Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan
tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan
kuulumisia.
Palvelupäivä torstaina 30.1. klo 12-14.30
Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€. Tule
mukaan tapaamaan toisia ja virkistymään
yhdessä! Tilaisuudessa ei ole ala- eikä
yläikärajoja! Ohjelmassa: hartaus, yhteislaulua,
jotakin mielen piristystä ja ilmaiset hyvän mielen
arpajaiset, joihin voi halutessaan tuoda pienen
voiton. Kyydistä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
diakonissaan pari päivää ennen (puh. 0440-684
913). Taksikyydistä peritään Seurakuntakodilla
linja-autotaksan suuruinen maksu.
Sururyhmä. Oma luottamuksellinen ryhmä
läheisensä menettäneille alkaa alkuvuodesta,
jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Lisätietoa
sururyhmään osallistumisesta ja
ilmoittautumisesta diakonissalta puh. 0440 684
913.
Lämmin kiitos kaikille vuoden 2019 aikana eri
tavoin diakoniatyön hyväksi ahkeroinneille ja
osallistuneille! Siunattua ja rauhallista
Vapahtajamme syntymäjuhlaa kaikille!

**ILMOITUKSET**

** UutisAnkkurin oma nurkkaus **
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
15.1.2019. AINEISTO HUOM! TI 7.1.2019 KLO
10 MENNESSÄ OSOITTEELLA
kunta@pyharanta.fi
Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin
liitetiedostona.
Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi
tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 10.
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse.

PS. UutisAnkkuri myös netissä
www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 12/2019 kokoaja: Tiia Haltia

