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*
UutisAnkkurin ilmestymispäivä muuttui
Jakeluaikataulun muutoksesta johtuen
UutisAnkkurin ilmestymispäivä vaihtui keskiviikkoon. Jatkossa keltaista postia on odotettavissa
aina kuukauden kolmantena keskiviikkona.
Aineistot on toimitettava ilmestymisviikkoa edeltävän viikon maanantaihin klo 17 mennessä osoitteella kunta@pyharanta.fi

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämistuki vuonna 2016
Kunnanhallituksen 18.1.2016 tekemän päätöksen
mukaan Pyhärannan kunta tukee vuonna 2016
yrityksiä, yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat
kesätyöpaikkoja pyhärantalaisille koululaisille
ja opiskelijoille seuraavin
ehdoin:
- työnantaja on yritys, yrittäjä tai yhdistys
- työllistettävä on pyhärantalainen koululainen
tai opiskelija (vakituinen asuinpaikka on Pyhäranta avustuksen hakuhetkellä sekä työllistämisjakson aikana)
- työllistettävä on työn alkaessa täyttänyt 15
vuotta, mutta ei vielä 21 vuotta
- työllistämisjakso on vähintään 1 kuukausi
- työllistämisjakso tulee sijoittaa ajalle 1.5. 30.9.2016
- työnantajalle maksettava avustus on 375 euroa/työllistetty
- palkka työjaksolta tulee olla vähintään 750
euroa
- avustusta ei myönnetä oman perheen eikä
osakeyhtiön osakkaiden perheenjäsenten työllistämiseen. Tukea ei myönnetä oman tai puolison lapsen tai lapsenlapsen työllistämiseen.
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

- avustusta voidaan myöntää enintään kahden
koululaisen työllistämiseen/työnantaja.
- tukea ei myönnetä, mikäli nuori on samana
kesänä työskennellyt kunnan palveluksessa tai
toisessa tukipaikassa
- tukea ei voida myöntää, jos työpaikkaan saadaan jotakin muuta tukea
- maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla hän ei
voi palkata sijaista kesätyöpaikkatuella
- nuorelle tulee maksaa palkkaa ko. alan työehtosopimuksen mukaisesti.
- mikäli työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan tulee välittömästi ilmoittaa siitä Pyhärannan
kuntaan
Työnantajan tulee anoa kesätyöpaikkatukea
kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta saatavalla lomakkeella 30.4.2016 mennessä. Päätökset tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä
niin kauan, kun varattua määrärahaa on käytössä.
Mikäli työnantaja on hakenut tukea useammalle
työntekijälle, tukea myönnetään saapumisjärjestyksen perusteella vain yhdestä työntekijästä.
Toisen työntekijän osalta tuki myönnetään vain
mikäli määrärahaa jää jäljelle.
Tuki maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on
toimittanut kuntaan jäljennöksen työsopimuksesta,
työtodistuksesta ja palkkatodistuksesta. Selvitykset tulee toimittaa kuntaan 31.10.2016 mennessä.
Mikäli selvityksiä ei toimiteta määräajassa, tukea
ei makseta.
Lisätietoja: toimistosihteeri Tiina Peltoniemi
puh. 044-7383 411

**SIVISTYSTOIMI**
Ilmoittautuminen esiopetukseen
Vuonna 2010 syntyneiden Pyhärannassa asuvien lasten huoltajille on lähetetty tiedote esiopetuksen järjestämisestä Pyhärannassa. Elokuussa
2016 alkavaan esikouluun tulee ilmoittautua
29.2.2016 mennessä lomakkeella, joka on lähetetty tiedotteen mukana.
Mikäli ette ole saaneet
lomaketta, voitte tulostaa
sen kunnan kotisivuilta
Pyhäranta
/Lomakkeet/Sivistystoimi/Esikoulun esitietolomake
tai pyytää sen sivistystoimesta puh. 044 738 3426
tai 044 738 3432.

Ilmoittautuminen 1. luokalle
Vuonna 2009 syntyneiden oppivelvollisuus alkaa
elokuussa 2016. Pyhärannassa asuvien lasten
huoltajille on lähetetty tiedote/ ilmoitus
ensisijaisesta koulupaikasta 8.2.2016.
Mikäli ette ole saaneet tiedotetta,
ottakaa yhteyttä sivistystoimenjohtajaan puh. 044 738 3426 tai toimistosihteeriin puh. 044 738 3432.

**SOSIAALITOIMI**
Eri-ikäisten eläkeläisten päivätoiminta
Päivätoiminta on alkanut taas Mainingissa (Palokuja 6 Santtio)!
Päivätoiminnan merkeissä on kokoonnuttu ensimmäisen kerran 17.2. Seuraavat kokoontumiset
ovat 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4, ja kevätjuhla on
11.5.
Päivätoiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa ja
rikastuttaa arkea monipuolisella ohjelmalla! Ohjelmassa on kevään aikana mm. musiikkia, tietovisailuja,” hyvinvointipäivä” sekä useita vierailijoita! Ruokailusta ja kahvista peritään 9.00 euron
maksu laskulla kevätkauden jälkeen. Kuljetus
järjestetään tarvittaessa, josta veloitetaan linjaauto taksan mukainen summa.
Jos tarvitset kuljetuksen, ilmoitathan siitä alla olevaan numeroon,
Lisätietoa; Heidi / 044 7383 458
Hyvässä seurassa arjen huolet
unohtuvat, ja ilo
valtaa mielen,
joten tavataanhan
Mainingissa!
Tutustumiskerta
ilmainen!
ILOA ON NÄHDÄ YMPÄRILLÄ ILOISIA IHMISIÄ! TERVETULOA MUKAAN!

Sosiaalitoimen järjestämä asiointikuljetus
Kaikille pyhärantalaisille tarkoitettu sosiaalitoimen järjestämä asiointikuljetus on jatkanut toimintaansa taas
kevätkaudella!
Palveluliikenteen autoa on mahdollista käyttää
asioimiseen kaupassa, pankissa, terveyskeskuksessa yms. arkisin kello 17.00 asti (ei käytettävissä koulujen loma-aikana)! Asiointikuljetuksen
kanssa kulkeminen on helppoa ja vaivatonta, sillä
auto hakee asiakkaan omalta pihalta, ja tuo takai-

sin. Osa käyttäjistä on sopinut myös päivät, jolloin
kuljetaan yhdessä hoitamaan asioita. Tällöin matkalla on mahdollista nauttia yhdessäolosta ja keskustella kuulumisista! Tästä voit kysyä enemmän
kuljettajalta yllä olevasta numerosta! Autoa on
mahdollista hyödyntää myös koululaiskuljetusten
yhteydessä asiointikuljetuksiin, (jos autossa on
tilaa). Tarkempia kellonaikoja voit kysyä Heidiltä
tai kuljettajalta!
Kuljetuksesta veloitetaan linja-autotaksan mukainen summa, (huom. Myös matkahuollon kortit
käyvät maksuvälineenä).
Asiointikuljetus on koettu hyödyllisenä ja arkea
helpottavana asiana, joten olethan rohkeasti yhteydessä kuljettajaan! Asiointikuljetus on siis sinua varten, jota voit hyödyntää oman tarpeesi
mukaan haluamanasi päivänä!
Soitathan vähintään päivää ennen kuljettajalle,
jonka kanssa voit sopia tarkemmat lähtö- ja paluuajat; puh. 045 773 191 93!
Lisätietoa: Heidi/ 044 7383 458

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopisto kevät täynnä toimintaa! Tervetuloa mukaan! Käy katsomassa
myös nettisivujamme
https://peda.net/laitila/musiikkiopisto ja facebooksivujamme, joissa molemmissa ajankohtaista
päivitettyä tietoa.
Tuubakimalainen tiistaina 8.3.2016 klo 18:00
Laitilan kaupungintalon valtuustosalissa. Tuubakimalaisessa
esiintyvät
Harri Lidsle,
tuuba, juonto
ja Miikka Kallio, piano.
Konsertissa
mukana myös
tuoreet vaskipuhallinmusikantit
Minna Kajanderin johdolla. Konserttiin on vapaa
pääsy, ohjelman saa 2 €. Konsertti toteutetaan
yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa.
Musiikkiopisto järjestää konserttimatkan Turun
konserttitaloon lauantaina 19.3.2016 ”Ritmo
Animale”-konserttiin. Liput 25 €/ 35 € (sis. matkat, ruokailun ja konserttilipun). Varaukset musiikkiopiston toimistosta p. (02) 8501 8492. Muutama
paikka vielä jäljellä. Tarkempi ohjelma musiikkiopiston nettisivuilla.
Iltamusiikkia-konsertti Ihoden koulussa torstaina 17.3.2016 klo 18:30.
Musiikkiopiston oppilaiden oma konsertti.

Kunnanmestaruushiihdot
Hiihdetään Uudenkaupungissa hiihtoputki
Vahterusringissä Liljalaaksonkatu 27, 23500
Uusikaupunki.
Torstaina 17.3. klo 18.30 alkaen.
Tervetuloa mukaan!

Kuntopoluilla on jälleen ollut vilskettä!
Merkintöjen määrä nähtävillä kotisivuilla. Arpa
suosi seuraavia:
Santtion Laavu – Paavo Ruokolainen,Juomapullo
Nihtiön – Marja Varjonen,
Juomapullo
Polttila/Varhokylä - Raili Sainio,
Juomapullo
Ihoden Mets.maja – Touko Vainio,
Juomapullo
Valkaman Ruiskuhuone - Laurikkala Jalo Pipo
Santtion Vapaa-aikatalo – Grönroos Riitta Pipo
Suomelan lenkki – P. Toivonen
Pipo
Polttila/Varhokylä – Auli Tiala
Pipo
Radansuu/Kalasalmentie – Tarja Kallioinen Pipo
Rohdaisten kuntopolku – Soini Kaarina
Pipo
Rohdaisten kuntopolku - Heli Pöyri
Pipo
Ihoden Mets.maja - Ulla Maija Helminen,
Pipo
Kukola/Järvenpää – Ari Keränen
Pyöränvalo
Kukola/Järvenpää - Oskari Näppi
Pyöränvalo
Saaristola/Veerla – Roosa Saine
Pyöränvalo
Saaristola/Veerla - Oili Järvi
Pyöränvalo
Rohd. kuntopolku - Pirjo Vainio,
Sormipuristin
Rohd. Pururata – Pauli Laivo,
Sormipuristin
Palkintosi toimittamisesta tai hausta voit sopia
timo.turunen(at)pyharanta.fi, 044-7383 434

Vakka-Suomen salibandyturnaus 5-6luokkalaisille
Lauantaina 23.4.2016 Taivassalon liikuntahallissa.
Harjoittelut ja mahdolliset karsinnat
Kimmo Kaupinsalon ohjauksella.
Ilmoittaudu mukaan:
044 7383 434,
timo.turunen@pyharanta.fi

Senioribingo pe 26.2.
Rohdaisten Nuokkarissa
kello 16.00-18.00
Osallistumismaksu 4€
Tervetuloa!

Ps. Samalla hiihdetään myös Pyhärannan Myrskyn mestaruushiihdot.

Retki Porin Megazoneen la 12.3.
Vapaa-aikatoimi järjestää retken Porin Megazoneen ja Pizza Raxiin.
Megazonessa pelataan 14.30-16.00, jonka jälkeen ruokailu.
Matkan hinta: 35€/henkilö (sisältää Megazonen,
matkan ja ruoan).
Matkaan voi osallistua itsekseen kaikki viitosluokkalaiset ja sitä vanhemmat.
Lähdöt:
Reilasta 12.00
Rohdaisista 12.15
Ihodesta 12.40
Lähdemme takaisin noin kello 18.00 ja saavumme
samassa järjestyksessä.
Huom! Ilmoittautumiset maanantaihin 7.3. mennessä: 044 7383 434, timo.turunen@pyharanta.fi

Avoimet kesätyöpaikat
Vapaa-aikatoimen tuntityöntekijä
Etsitään nuorta ohjaustyöhön leikkikenttätoimintaan ja erilaisiin nuorten kesäkerhoihin. Työhön
sisältyy leiritoimintaa, uimakoulujen apuohjaajan
työtä ja lisäksi muuta mahdollista työtä oman
suuntautuneisuuden ja taitojen mukaan. Kesätyöntekijä tekee myös alueiden hoitoon liittyviä
siivous- ja kunnostustöitä. Palkattavan nuoren
työtunnit riippuvat esim. kerhoihin /uimakouluihin
osallistuvien lasten määrästä, joten tuntimäärät
eivät ole tässä vielä varmat. Pääosin työtunnit n.
30h/vko. Palkkaus n.10 e /h.
Sinun tulisi olla vähintään 17-vuotias.
Lisäksi etsitään kahta
15-17-vuotiasta kesätyöntekijää kuukaudeksi
kunnanvirastoon toimistotöihin, päivähoitoon tai
vapaa-aikatoimeen. Voit esittää hakemuksessa
oman toiveesi. Palkka 700e/kk, työaika 30h/vko.
Hakulomake on tulostettavissa netistä kohdasta:
Kunnan palvelut ja yhteystiedot/ liikunta/ avoimet
työpaikat.

Lentistä
La 5.3. klo 10.00 – 12.00 Reilan koulun salissa
mukavia pieniä liikunnallisia palloharjoitteita ja
pikkupeliä. Ilmoittautumiset tekstiviestillä
044-7383424.
TULOSSA KEVÄÄLLÄ MYÖS PARI TURNAUSTA! Seuraa ilmoittelua. Toinen pelataan Reilan
salissa ja toinen Ihodessa.

Uimaopettajaa uimaopetustyöhön rannoillemme ajalle
4.7.-29.7.2016.

Hakemukset toimitettava 31.3.2016 mennessä
osoitteella Pyhärannan kunta, vapaa-aikatoimisto,
Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta. Lisätietoja sähköpostitse:
katja.torronen@pyharanta.fi tai puhelimitse
044- 738 3424.

Vapaa-aikatoimen avustukset haettavana
Liikunnan ja nuorison toimintaavustukset ja kulttuurin kohdeavustukset ovat haettavissa
31.3.2016 klo 15.00 mennessä.
Avustushakemukset tulee toimittaa Pyhärannan
vapaa-aikatoimistoon, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta, mistä saa myös tarvittavia hakulomakkeita ja niiden täyttämiseen liittyvää lisätietoja.
Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta
hallinto- ja vapaa-aikasihteeri
044- 7383 424.
Huom! Nettisivuilta löydät hakijan oppaan sekä
hakijan tarvitseman lomakkeiston.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Nälkloukkan kyläyhdistys

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
KYLÄKODIN SAUNAOSASTON KUNNOSTUSHANKE
Hanke etenee suunnitelmien mukaan: Sauna- ja
pesuhuone ovat valmiit. Saunassa on otettu jo
makoisat löylyt. Takkahuoneen takka on valmis ja
sen vetoa on testattu puiden poltolla. Savu tulee
hyvin ulos piipusta.
Vielä kuitenkin on monenlaista rakentamiseen ja
sisustamiseen liittyvää viimeistelyä. Talkoihin
halukkaita pyydetään ilmoittautumaan hankevastaava Penalle 0505224490
LAULUILTA pe 26.2.2016 ja 18.3.2016 klo 18.00–
20.00
Illat ovat yllätyksiä täynnä ja laulu raikaa. Tervetuloa kanssamme laulamaan niin läheltä kuin kaukaakin.
Buffet avoinna.
RAUTAROMUN KERÄYS
tullaan järjestämään kevään kuluessa. Sitten pidetään vuoden tai parin tauko, joten nyt pääsee
helpolla raudasta eroon. Toki kannattaa lähes
puhki oleva kiuas nyt vaihtaa ja vanhat tarpeettomat peltokoneet ja auton romut tuoda keräykseen,
jne. Tuotto menee Kyläkodin kunnostukseen.
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Eläkeliitto
Askartelukerho jatkuu joka kuukauden neljäntenä keskiviikkona klo 12.00 Vakkarannan kerhohuoneella.
Seuraavat kokoontumiset ovat siis 24.2., 23.3., ja
27.4. Askarrellaan ajankohtaan sopivia koristeita
ja kortteja, yms. Materiaalit saa kerhon ohjaajilta.

Oman käsityönkin voi ottaa mukaan. Tarkemmat
tiedot on tammikuun Uutis-Ankkurissa ja kotisivuilla.
Yhdistys tarjoaa nettiopastusta jäsenilleen.
Opastus tapahtuu Rohdaisten koululla tiistaisin klo 17.00 alkaen. Toiminta on jo käynnissä.
Mikäli sinulla on
tarvetta saada tietoa
tietokoneen, älypuhelimen tai tablettitietokoneen käytössä, niin kannattaa
mennä saamaan
opastusta ja neuvoja näiden laitteiden käytössä.
Mielellään oma laite mukaan. Opastajana toimii
Pekka Johtela ja hän antaa myös lisätietoja p. 040
7121801.
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on Nälkloukkan kyläkodissa 15.3.2015 klo 12.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§ mukaiset kevätkokoukselle
määrätyt asiat ja myös muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyttäessä ottaa käsiteltäväksi.Kyläkodin
osoite on Kaukanraitti 24 Pyhäranta. Kokouksessa on mukana Varsinais-Suomen alueen liittovaltuutettu Anna-Liisa Nuutila. MSL luento.
Kokouksen jälkeen tilaisuutta jatketaan maaliskuun kuukausitapaamisen ohjelmalla.
Kahvitarjoilu ja arvontaa.
Tervetuloa osallistumaan kaikkiin
tilaisuuksimme!

Hantla

HANNULAN TANGOKONSERTISTA JULKAISTIIN LEVY
Konsertti- ja taideyhdistys Hantlan vuoden 2013
Tangon taikaa- konsertista on vastikään
imestynyt cd. Levyllä
kuullaan muun muassa
Eino Grönin tulkitesema La Paloma,
Kotkan ruusu ja Sä
kuulut päivään jokaiseen.
Muita solisteja cd:llä ovat Sauli Luttinen, Visa
Luttinen, Essi Luttinen, Sami Luttinen ja Laura
Nykänen. Heidän kappaleitaan ovat muassa Mustasukkaisuutta, Näin kai määrätty on, Itämaista
rakkautta, Illan varjoon himmeään ja Mä annan
sut pois.
Taideyhdistys myy levyä toimintansa tukemiseksi.
Sitä voi tilata yhdistyksen puheenjohtajalta Rauno
Luttiselta 050 560 3787 tai
rauno.luttinen@dnainternet.net. (15 € + postituskulut). Hänellä on myynnissä myös Essi Luttisen

viime keväinen euroviisuehdokas Heart of Light (5
€ + postituskulut).

**ILMOITUKSIA**

OPERETTIMATKA
TURKUUN 18.3.2016

Kaapelointityötä Pyhärannassa ja Pyhämaalla
keväällä ja kesällä 2016

Turun Domino-teatterissa
Turussa, Humalistonkatu 7,
esitetään Johan Strauss
nuoremman klassikkooperetti Wieniläisverta esiintyjinä Essi Luttinen,
Jukka Saarman, Tomi Metsäketo/Jarmo Mäkinen, Ville Salonen, Mia Heikkinen, Riikka
Sirén, Ville Hymylä, Svante Korkiakoski ja Turun Oopperakuoro, ohjaus Jukka Saarman,
dramatisointi Jussi Tapola.

Vakka-Suomen Voima Oy aloittaa maaliskuussa
2016 kaapelointityön Pyhärannassa ja Pyhämaalla. Kaapeloinnilla parannetaan ja vahvistetaan
alueiden sähkönjakeluverkkoa säävarmemmaksi.
Työn urakoitsijana toimii Vertek Oy ja työtä tehdään Pyhärannan keskusta-alueella välillä Hakaluodontie – Ristentie. Työn aikana teiden varsilla
liikkuu urakoitsijan kalustoa, jotka voivat aiheuttaa
tilapäisiä häiriöitä liikenteen sujuvuudelle. Työstä
saattaa aiheutua hetkellisesti myös maisemallista
haittaa.
Projektin aikana saneerataan neljä kilometriä keskijänniteilmajohtoja ja seitsemän kilometriä pienjänniteilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Pyhärannan ja Pyhämaan väliselle meriosuudelle
asennetaan merikaapeli. Kaapelointitöiden kustannukset tulevat olemaan lähes miljoona euroa.

Hannulan konsertti- ja taideyhdistys järjestää yhteisen bussikuljetuksen, jos riittävä määrä lähtijöitä ilmaantuu.
Bussikuljetus Reila-Rohdainen-Laitila-Turku
20 henkilöltä maksaa n.10 €.
Normaalihintainen pääsylippu 39,50 €, opiskelijat,
eläkeläiset, työttömät 34,50 €. Esitys alkaa klo
19.00, kesto 2,5 tuntia väliajana kanssa.
Matkalle ilmoittautuminen15.3.2016 mennessä
Rauno Luttiselle, rauno.luttinen@dnainternet.net,
050 560 3787. Tarkka lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin.
Lisäinfo: http://www.linnateatteri.fi tai
https://hantla.wordpress.com

Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta.
Lisätietoja projektista antaa
Vakka-Suomen Voima Oy:n rakennuttamispäällikkö Tarja Heinonen, puh. 044 5005192

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Sääntömääräinen vuosikokous
Kaljasmajalla 6.3. klo 14.
Tule mukaan päättämään kylän
yhteisistä asioista.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

Santtioseura
Ti, 22.3. klo 18.30 kokoontuu Santtion Mainingin
kylätalossa perinne-ehtoopiiri viimeistä kertaa
kevätlukukaudella 2016. Keskustelemme isäntäväen ja palkollisten välisestä suhteesta.

Pyhärannassa toimiva vanhojen talojen korjaamiseen erikoistunut
Restaurointi OnnenPuu
Kevään maalauskelit alkavat maaliskuussa, kesä
ja alkusyksy menevät ikkunoita korjatessa ja
syyskuussa onkin aika siirtyä sisätöihin. Työnkuvaani kuuluvat mm:
Vanhojen puurunkoisten rakennusten ulkomaalaukset ja korjaukset perinteisillä öljy- ja keittomaaleilla.

Pyhärannan martat

Puuikkunoiden ja -ovien kunnostus. Maalaus,
lahovaurioiden korjaus, uusien yksittäisten ikkunoiden valmistus.

Marttailta maanantaina 14.3. klo 18 Marttalassa. Käsityöt mukaan. Arvontaa. Tervetuloa!

Sisäpintojen tapetointi, pinkopahvitus sekä maalaus. Lattioiden ja seinien eristäminen.

Muotinäytös torstaina 7.4 klo 18 Kaukan
kyläkodissa. Kenkäkauppa Alina ja
Uudenkaupungin vaatetusliikkeet.
Puffetti. Arvontaa.
KAIKILLE AVOIN TILAISUUS. Tervetuloa!

Korjausneuvonta sekä erilaisten kurssien järjestäminen (ikkunat, punamullan keitto, pinkopahvitus)

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka

Yhdistysilta ti 8.3. Pyhärannan kunnantalolla
klo 18:00 – n. klo 19:00
Tervetuloa kuulemaan millaista neuvontaa, apua
ja rahoitusta yhdistyksille on tarjolla!
Ennakkoilmoittautuminen kahvitukseen:
tuuli.jansson@ravakka.fi tai 044 720 1870.

Huonekalujen liimaukset ja pintakäsittelyt
Ota rohkeasti yhteyttä. Tulen mielelläni käymään
ja arvioimaan tilanteen.
terveisin Elsi Nieminen – 0503253432
elsi.nieminen@gmail.com

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 16.3.2016
Aineistotoimitukset viim. ma 7.3. klo 17
UutisAnkkuri 2/ 2016 kokoaja: Tiina Peltoniemi

HOITOLA NORAH
Olen viiden lapsen äiti ja
vaimo kansanparantaja miehelleni
sekä hoitaja eläinkatraallemme.
Käsillä tekeminen ja
yrtit ovat lähellä sydäntäni.
Olen ammatiltani kosmetologi ja
toimin jalkahoitajana kotimme yhteydessä.
TERVETULOA HOITOON!
Tässä tarjoamani hoitovaihtoehdot:
45 min JALKAHOITO
Sisältää kylvetyksen, jalkapohjien hoidon, kynsien hoidon, jalkoja rentouttavan painelun.
Hoidossa käytetään luonnon omia raaka-aineita mm. yrttejä, öljyjä, suoloja.
Perinteinen JALKAHOITO (kesto 1h-1,5h)
Sisältää kylvetyksen, jalkapohjien hoidon, kynsien hoidon, hieronnan polveen asti.
Hoidossa käytetään luonnon omia raaka-aineita mm. yrttejä, öljyjä, suoloja.
Hoitava JALKAHOITO
Sisältää perinteisen jalkahoidon lisäksi kuorinnan sekä Kuolleenmeren muta käsittelyn.
Hoidossa käytetään Kuolleenmeren tuotteita, jotka sisältävät paljon tärkeitä mineraaleja
iholle sekä elintoiminnalle.
Hoitava KÄSIHOITO
Sisältäen käden ihon ja kynsien hoidon sekä kuorinnan ja Kuolleen meren mutakäsittelyn.
Ryhmille yksilöllisesti suunniteltuja
HYVÄN OLON -iltoja.
Teen tarvittaessa myös kotikäyntejä.
TERVETULOA NAUTTIMAAN!
Hoitola Norah/ Noora Härmä
Ihoden kylätie 86
27320 IHODE
0505059779
(Löydät minut myös facebookista)

**YRITYSESITTELYJÄ**
Huomio pyhärantalaiset yrittäjät!
Haluatko esitellä yritystäsi UutisAnkkurissa? Jos haluat laatia vastaavanlaisen esittelyn yrityksestäsi, ota yhteyttä Tiina Peltoniemeen p. 044-7383 411 tai
tiina.peltoniemi@pyharanta.fi .

