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**
Vaalipäivänä 28.1. Rohdaisten koulun äänestyspaikalle oli jäänyt lilat silmälasit. Lasit noudettavissa kunnanviraston infosta.

Vesihuoltolaitos tiedottaa
Ropan vedenottamolta Ihoden suuntaan toimitettavan veden laatusuositukset ylittyvät raudan ja
alumiinin osalta. Ottamolla tehdyn siiviläputkikaivon saneerauksen arvellaan olevan syynä ylityksiin. Laatusuositusten ylitysten johdosta Ropan
vedenottamo on suljettu alkaen 14.2.2018 klo
15.30. Korvaava vesi toimitetaan Uudestakaupungista. Laatusuositusten ylitykset saattavat
aiheuttaa teknisesteettisiä haittoja, esim. haju,
maku tai sakka. Laatusuosituksen ylitykset eivät
aiheuta rajoituksia veden käyttöön.
Veden mikrobiologisissa laatuvaatimuksissa ei ole
havaittu ylityksiä.
Vesihuoltolaitos pahoittelee veden laatuongelmia.
Lisätietoja rakennustarkastaja Olli Lahtonen puh.
044-7383417 olli.lahtonen@pyharanta.fi tai
laitosmies Kai Rinne 044-7383442
Olli Lahtonen, vesihuoltolaitoksen johtaja

**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Nuorisotoimintaa
Yhteishakupajat Vakka-Suomen
etsivien järjestäminä
Yhteishaun ajankohta lähestyy. Yhteishaku
alkaa siis 20.2.2018 ja päättyy 13.3.2018.

Tuona aikana tulisi kaikkien alle 25-vuotiaiden,
ammatillista perustutkintoa vailla olevien hakea
ammatilliseen perusopetukseen.
Hakuvelvoite koskee myös mm. armeija- ja siviilipalvelustaan suorittavia, määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja kotona perhevapaalla olevia. Velvoitteen suorittamatta jättäminen saattaa vaikuttaa
negatiivisesti työttömyysetuuksien saamiseen
syksyllä.
Yhteishakupajoissa saa lisätietoa hakuvelvoitteesta ja sen suorittamisesta. Tarvittaessa etsivät
nuorisotyöntekijät ovat käytettävissä tulevaisuuden suunnitteluun ja ammatin valinnan ja hakureittien pohdintaan. Voit tulla keskustelemaan ja saada apua hakemuksen täyttämiseen.
Yhteishakupajat Pyhärannassa seuraavasti:
Rohdaisten nuokkarilla: 21.2., 28.2. ja 7.3.
klo 17-20.
Ihoden kirjastossa 22.2., 1.3. ja 8.3. klo 12-15.
Lisätietoja: Siiri Suhonen, 044-738 3458.

Elinvoimaa liikunnasta
Maaliskuussa liikutaan vedet silmissä = )
Nyt porukalla kokeilemaan vesiliikuntaa!
Kunta tarjoaa pyhärantalaisille tutustumiskäynnit
Ukin uimahalliin:
Ti 13.3. klo 7.00-7.30 Wirkunen Aamuvesijumppa
Ke 14.3. klo 19.15-20.00 WesiWipinä
Ilmoittautumiset näihin
viimeistään pe 9.3.
Ja Rauman uimahalliin:
To 29.3. klo 17.30-18.15
Vesijumppaa iskelmän tahtiin, vetäjänä Piia Kutila.
Ilmoittaudu viimeistään ma 26.3.
Ilmoittautumiset anne.laivo@pyhäranta.fi
tai puh. 044 738 3432.
Voit halutessasi tulla myös pelkästään uimaan.
Jos tarvitset kyytä, niin ilmoita siitä samalla,
mennään kimppakyydeillä.
Tervetuloa!
Kiertotreenit Rohdaisten punttiksella
To 8.3. ja 15.3. klo 9-10 kiertotreeni Rohdaisten
punttisalilla. Sopii kaikentasoisille kuntoilijoille,
opastus, tehdään oman kunnon mukaan.
Yhteinen kropan alkuherättely, kiertotreeni ja pienet loppuvenyttelyt. Tervetuloa mukaan!

Jumpparyhmät toimivat, myös uudet jumpaajat tervetuloa ”kunnon” liikuntaan!
60+ jumppa Reilan koululla ma 10.00–11.00
60+ jumppa Rohdaisten koululla ti 10.00-11.00
60+ jumppa Ihoden koululla ke 11.00–12.00
Perhejumppa Ihoden koululla ke
klo 10.00–10.45 (parillisina viikkoina)
Liikkari 3-6 vuotiaat keskiviikkoisin Rohdaisten
koululla klo 18.00–18.45. (toteutetaan yhteistyössä Pyhärannan Myrskyn kanssa)
Ke 21.2. poikkeus jo klo 17-17:45 Rohdaisten
kentällä luistelu-Liikkari.
Kunnanmestaruushiihdot 15.3.
Kunnanmestaruushiihdot hiihdetään
Uudessakaupungissa Vahterusringissä to 15.3.
klo 18.00. Ilmoittautumiset viim. ma 12.3.
anne.laivo@pyharanta.fi tai 044 7383 432.
Samassa yhteydessä hiihdetään myös
Pyhärannan Myrskyn mestaruudet.
Miniolympialaiset 0-8 vuotiaille
Miniolympialaiset suksitaan
Rohdaisten urheilukentällä
18.3. klo 14.00.
Tervetuloa mukaan kaikki pienet
hiihtäjät ( 2010 tai jälkeen syntyneet) kannustajineen. Ohjelmassa rento omalla tyylillä hiihdettävä miniväen kisa.
Kannustajia toivotaan tsemppaamaan kisaajia.

VAKKA-SUOMEN KUNTIEN yhteinen perinteinen säpäturnaus pelataan Vehmaalla 14.4.2018
(4-) 5-6-luokkalaisille tarkoitettu. 1-5 kentällä (max
12 hlö per joukkue) Kentällä oltava sekä tyttöjä ja
poikia koko ajan (väh.1 eri sukupuolta oleva).
Säpävetäjät ottakaa yhteyttä mahdollisimman pian
anne.laivo@pyharanta.fi, niin sovitaan joukkueen
kokoamisesta.

Vakka-Suomen musiikkiopisto
Helmi- maaliskuun konsertit:
 Iltamusiikki pe 2.3. klo
18.00 Uusikaupunki,
Seurakuntakeskus,
Koulukatu 6
 Iltamusiikki pe 9.3. klo 18.00
Laitila, Kaupungintalon valtuustosali, Keskuskatu
30
 Iltamusiikki pe 16.3. klo 18.00
Pyhäranta, Ihoden koulu, Ihoden kylätie 27
 Iltamusiikki pe 23.3. klo 18.00
Kustavi, Kustavin kunnanvirasto, Keskustie 7
Talvilomalla viikolla 8 (19.–23.2.) Ei opetusta.

Avustukset haettavana
❖ YKSITYISTIEAVUSTUKSET
❖ KESÄTYÖPAIKKATUKI KOULULAISTEN TYÖLLISTÄMISELLE
❖ LIIKUNNAN JA NUORISON TOIMINTAAVUSTUKSET
❖ KULTTUURIN KOHDEAVUSTUKSET/
AVUSTUSSOPIMUKSET
❖ MUUT HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET
❖ URHEILUSTIPENDIT

Avustukset ovat haettavissa 3.4.2018 klo 14.00
mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa
osoitteella: Pyhärannan
kunta Tuki- ja hallintopalvelut, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta, mistä saa
myös tarvittavia hakulomakkeita ja niiden täyttämiseen liittyvää lisätietoja.
Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta
operatiivinen johtaja puh. 044-7383 424.
Huom! Päivitetyt ohjeet ja lomakkeiston löydät
1.3.2018 alkaen kunnan nettisivuilta.

**PALVELUT**
Osaamispalvelujen kuulutukset:

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN
Vuonna 2012 syntyneiden Pyhärannassa
asuvien lasten huoltajille on lähetetty tiedote
esiopetuksen järjestämisestä Pyhärannassa.
15.8.2018 alkavaan esiopetukseen tulee
ilmoittautua 28.2.2018 mennessä lomakkeella, joka on lähetetty tiedotteen mukana.
Mikäli ette ole saaneet lomaketta, voitte tulostaa sen kunnan kotisivuilta tai pyytää sen kunnanvirastolta.
Lisätietoja osaamispalvelupäällikkö Nestori
Mäkelä, puh. 044 738 3431.

ILMOITTAUTUMINEN 1. VUOSILUOKALLE
Vuonna 2011 syntyneiden oppivelvollisuus
alkaa 15.8.2018. Pyhärannassa asuvien lasten
huoltajille on lähetetty tiedote / ilmoitus ensisijaisesta koulupaikasta helmikuussa 2018.
Mikäli ette ole saaneet tiedotetta, ottakaa yhteyttä osaamispalvelupäällikkö Nestori Mäkelä
puh. 044 738 3431 tai kunnanvirasto puh.
044 738 3432.

Vanhusneuvosto
Kuntalain 27. pykälän mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhuspalvelulain nojalla vanhusneuvosto on
otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.
Pyhärannan vanhusneuvoston kokoonpano on :
Antti Heikinniemi, puheenjohtaja, kunnan edustaja
puh: 044 282 5525
Reijo Hola, vpj, kunnan edustaja
Antti Impilä, kunnan edustaja
Kirsti Kallio, SPR
Armi-Tuulikki Kraappa, SPR
Aila Lehto, Eläkeyhdistyksen edustaja
Markku Nurmi, Eläkeyhdistyksen edustaja
Riitta-Liisa Valpola, Eläkeyhdistyksen edustaja
Tiina Mäkinen, diakonissa
Hanna Piironen, palvelu- ja kehityspäällikkö, sihteeri
Pyhärannan kunnan vanhusneuvosto kokoontuu
noin kolme kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin.

Kunnan ja 3.sektorin yhteistyötä
Pyhärannassa
Pyhärannan kunta ja Avustajakeskus ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuodelle 2018. Sopimuksen myötä kuntalaiset voivat käyttää Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan palveluita.
Vapaaehtoistoimintaan kuuluu avustaja-, opassekä tukihenkilövälitystä liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille.
Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, joten avustajat ja oppaat toimivat ilman palkkaa. Asiakkaan
tulee kuitenkin korvata vapaaehtoisen kulut.
Avustajia ja oppaita välitetään asiakkaan vapaaajan toimintoihin, kuten ulkoiluun, asiointeihin,
harrastuksiin, matkoille, tapahtumiin jne.
Avustajia ei välitetä sairaanhoidollisiin eikä kodinhoidollisiin tehtäviin.
Lisätietoja:
Avustajakeskuksen välitys ma-to klo 9-12
ja neuvonta ma-to klo 13-15 puhelinnumerossa
02 2518 549.

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Lahdenvainion tuulimylly-yhdistyksen vuosikokous pidetään 4.3 klo 14. Kaljasmajalla.
Avantouintia joka sunnuntai klo 12-14
5 € sisältää: lämmin sauna sekä kahvi/mehun ja
pullan. Tervetuloa!

Reilan kyläyhdistys Reidu
Reilan rantapolku sai nimekseen Hierkonpolku. Kiitos kaikille
nimiehdotuksen antaneille.
Talkoita jatketaan keväällä laavun teolla.
Mukaan voit tulla opettamaan tai oppimaan pyöröhirsirakentamista.

Nälkloukkan kyläyhdistys

Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
Perheparkki: Lapsiperheet kutsutaan to 1.3.2018
klo 17 kyläkotiin ideoimaan ja suunnittelemaan
perhetapaamisia, työnimellä ”perheparkki”. Sovitaan, miten usein kokoonnuttaisiin, mihin aikaan ja
mitä kaikkea puuhataan. Kokoonkutsujana Martta
Grönroos, puh. 050 3730168.
Ikäihmisten virikepiiri: Vakkaopiston järjestämää
päivätoimintaa kyläkodissa seuraavan kerran ke
07.03.2018 klo 10.00-13.00. Tarjolla on kevyt
lounas ja virikkeellinen, arkea piristävä seurustelutuokio. Kurssimaksu 10 e sisältää lounaan ja
maksetaan paikalle tullessa.
Vakan valmistuskurssi: Vakkaopiston lyhytkurssi alkaa kyläkodissa ke 7.3.2018 klo 18.00. Ilmoittaudu 1.3. mennessä!
Kyläyhdistyksen kevätkokous to 8.3.2018 klo
18.00, käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pyhärannan Martat
Martta-ilta maanantaina 19.3. klo 18
Marttalassa. Askarrellaan pääsiäiseksi.
Arvontaa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Kiitos kaikille vaaleissa Pieni Ele
-keräykseen osallistuneille!
Terveisin Keräysvastaava
Sirpa Kaupinsalo

Kaikille avoin
Kevätmuotinäytös torstaina 12.4 klo 18
Kyläkodissa. Arvontaa. Kahvipuffetti.
Tervetuloa.
Marttala, os. Ristentie 15, on varattavissa
kokous ym. tilaisuuksiin.
Hilppa Karru puh. 040-5824 184.

Pyhärannan Myrsky

Talvitapahtuma Ihodessa

Säiden salliessa: Hiihdot torstaisin
klo 18.30 Rohdaisten pururadalla.
Pe 2.3. Kuutamohiihto, lähtö Suojalan rannasta Pyhämaahan klo 18.00 eteenpäin
hiihtäen tai muuten liikkuen. Paikalla on arvontaa,
kahvia ja makkaraa.
To 15.3. klo 18.00 Myrskyn mestaruushiihdot
Uudenkaupungin Vahterusringissä.
Ti. 27.3. Myrskyn kevätkokous Mattilanpuistossa klo.19.00 Ristentie 15. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi
Pleissin kevätkokous ma 26.3. Klo 19.00
Mattilanpuistossa Ristentie 15. Tervetuloa!

Santtioseura
Mainingin perinnepiiri kokoontuu viimeisen kerran kevätlukukaudella 20. maaliskuuta perinteiseen tapaan 18.30. Aiheena Kyläyhteisö herää.
Tervetuloa!

SPR Pyhärannan osasto
SPR:n Pyhärannan osaston
kevätkokous ti 6.3.2018 klo 18
Marttala, Ristentie 15
23950 Pyhäranta
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osaston jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu.
Hallitus

Ihoden Seutuyhdistys
Ihoden Seutuyhdistys Ry
Järjestämme yhdessä Ihoden Kirin ja
Pyhärannan VPK:n kanssa vuoden
2018 Talviriehan Ihoden koululla su 25.2. klo
15.00-18.00. Ohjelmassa viime vuoden tapaan
tuttuja talvitouhuja, kuten: moottorikelkkaajelutusta, pulkkamäki ja monenmoista muuta
mukavaa! Tutustuthan Ankkurissa olevaan erilliseen tapahtumailmoitukseen! Tapahtumalla kelivaraus, joten muutokset mahdollisia!
Kutsumme yhdistyksemme vuosikokouksen
koolle Su 18.3.2018 klo 14.00 Ihoden koulun
Virveliin! Tervetuloa mukaan kokoukseen tekemään yhdistyksen toimintaan liittyviä päätöksiä,
esittämään ehdotuksia ja jakamaan ajatuksia toimintamme kehittämisestä!
Yhdessä tekeminen on toimintamme ydin ja pyrimme pitämään koossa rentoa, mielikuvituksellista ja idearikasta menoa Ihoden seudun etua ajatellen. Rohkeasti vaan mukaan kokoukseen, sillä
saatat olla juuri se mitä Ihodemme tarvitsee ja
kaipaa! Toivotamme sinut ilomielin tervetulleeksi!
Kahvitarjoilu!

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on Nälkloukkan kyläkodissa 20.3.2018 klo 12.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§ mukaiset kevätkokoukselle
määrätyt asiat ja muut hallituksen ja jäsenten
esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäväksi. Kyläkodin osoite on
Kaukanraitti 24 Pyhäranta. Kokouksessa on mukana Eläkeliiton Varsinais-Suomen Piirin edustajia. MSL luento.
Kokouksen jälkeen tilaisuutta jatketaan maaliskuun kuukausitapaamisen ohjelmalla.
Kahvitarjoilu. Arpajaiset!
Visbyn risteilymatka tehdään 1. – 3.7.2018,
mikäli tulee riittävä määrä osallistujia. Laiva
lähtee klo 17.00 Helsingistä ja palaa 3.7. klo
16.00. Bussikuljetukset Pyhärannasta myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan. Matkan
hinta on 330,00 € /hlö. Ilmoittautumiset 31.3.
mennessä Paulille, p. 040 5058803 tai Markulle,
p. 044 0324747. Tarkempia tietoja saat heiltä ja
lisäksi kk. tapaamisissa ja yhdistyksen kotisivuilta.
ÄijäVirtaa kokoontumiset jatkuvat Kaukan kyläkodissa 7.3. ja 21.3. klo 18.00. Entiset kujeet ja
samat nautinnot kuin aikaisemminkin. Täsmäohjelma selviää aina paikan päällä.

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 25.02.2018 –
25.03.2018
Su 25.02.klo 18 Sanajumalanpalvelus
Su 04.03. klo 10 Perhemessu. Messuun kutsutaan erityisesti vuonna 2017 kastettuja sekä
vuonna 2018 neljä vuotta täyttäviä lapsia.
Heidän perheille ohjelma jatkuu jumalanpalveluksen jälkeen srk-kodilla.
Su 11.03.klo 10 Messu. Rippikoululaiset toimivat
palvelutehtävissä.
Su 18.03.klo 10 Sanajumalanpalvelus
Su 25.03.klo 10 Sanajumalanpalvelus. Lähetystyön kirkkopyhä, huutokauppamyyjäiset ja arpajaiset, lähetystyön johtokunta tarjoaa kirkkokahvit.
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA:
Kultaisen iän kerho Ihoden vanhustentalon
kerhohuoneella keskiviikkona 7.3.2018 klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja
virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Vakkarannan
vanhustentalon kerhohuoneella torstaina
8.3.2018 klo 13. Hiljennytään hetkeksi
hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit
ja vaihdetaan kuulumisia.
Hyvän mielen sukkapiiri torstaina 15.3. klo 14
Seurakuntakodilla. Tervetuloa mukaan neulomaan
sukkia ja lapasiakin diakoniatyön kautta toisille
iloksi ja lämmikkeeksi!
Palvelupäivä torstaina 22.3.2018 klo 12-14.30
Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€. Tule
rohkeasti mukaan tapaamaan toisia ja
virkistymään yhdessä! Tilaisuudessa ei ole alaeikä yläikärajoja! Kyydistä voi tarvittaessa ottaa
yhteyttä diakonissaan pari päivää ennen (puh.
0440-684 913). Taksikyydistä peritään
seurakuntakodilla linja-autotaksan suuruinen
maksu. Voit tuoda halutessasi pienen arpavoiton
maksuttomiin hyvän mielen arpajaisiin.
Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräys on
käynnistynyt. Tänä vuonna keräysvaroilla
torjutaan nälkää ja köyhyyttä sekä kotimaassa
että maailman katastrofi- ja konfliktialueilla.
Muutoksena aikaisempiin vuosiin oman
seurakunnan diakoniatyöhön jäävää osuutta on
nostettu 10% 20%:iin. Listakerääjiä kaivattaisiin
eri kylille. Tule rohkeasti mukaan arkienkeliksi!
Ota yhteyttä diakonissaan niin sovitaan sinulle
sopiva keräysalue.

PERHEKERHOT: Keskiviikkoisin klo 9.3011.30
Ihodessa Säästöpankin kerhohuoneella parittomat viikot: 9, 11, 13, 15, 17, 19 ja 21
Rohdaisissa seurakuntakodin päiväkerhotilassa parillisilla viikoilla: 10, 12, 14, 16, 18 ja 20.
Lisätietoja perhekerhoista voi tiedustella ohjaaja
Johanna Turkulainen 0440684953
johanna.turkulainen@evl.fi
Vuonna-17 kastettujen ja vuonna -18, 4-vuotta
täyttävien yhteinen kirkko sunnuntaina 4.3. klo
10.00 ja sen jälkeen yhteinen pieni juhla seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset (montako aikuista ja
montako lasta) ja mahdolliset ruoka-aine allergiat
sunnuntaihin 25.2. mennessä Marikalle tekstiviestillä 044-0684916 tai sähköpostitse
marika.pietila@evl.fi
ILTAPERHEKERHO: Maanantaisin klo 17.0019.00
Iltaperhekerho, kokoontuu kevään ajan Seurakuntakodilla, päiväkerhotilassa viikoittain aina viikolle
21 saakka. (paitsi viikolla 14 (2.pääsiäispäivä))
Iltaperhekerhosta vastaa Marika.
PÄIVÄKERHOT:
Vapaista päiväkerhopaikoista voi tiedustella lastenohjaajalta Marikalta 0440684916 marika.pietila@evl.fi
VARHAISNUORISOTYÖ:
Varhaisnuortenkerhot:
Tiistaisin
18.00-19.00 Reilan nuorisotilalla
18.30-19.30 Ihoden säästöpankin kerhohuoneella
Keskiviikkoisin
17.00-18.00 Rohdaisissa seurakuntakodilla
Varhaisnuorten kerhoja ohjaavat kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret.
Jos kerhoista tulee kysyttävää tai kommentoitavaa, niin yhteyttä voi ottaa Marikaan, 0440684916 tai marika.pietila@evl.fi
KOULUYHTEISTYÖ:
Aamunavaukset
Viikko 11 (Marian päivä)
Pe 16.3. klo 8.15
Reila
klo 9.00
Rohdainen
klo 10.00 Ihode
Pääsiäiskirkko:
Viikko 13, Torstai 29.3. klo 9.30
Koululaiskinkerit:
Viikko 20
Ke 16.5. klo 9.25 Reila
To 17.5. klo 9.15 Rohdainen
Pe 18.5. klo 9.00 Ihode
NUORISOTYÖ:
Nuortenillat: klo 18.00-20.00
To 15.3.18 Rohdaisten nuorisotilalla
To 12.4.18 Reilan nuorisotilalla
To 3.5.18 Ihoden säästöpankin kerhohuoneella
(rippikoululaisille pakollinen)

RIPPIKOULUTYÖ:
Rippikoululaisten lauantaipäivät: Seurakuntakodilla klo 9.00-13.00
La 13.1.18
La 10.2.18
La 10.3.18
La 14.4.18
La 5.5.18 klo 12.00-16.00 (HUOM! Kellon aika)
Marika Pietilä
Lapsi- ja nuorisotyöntekijä, Pyhärannan Seurakunta
puh. 044-0684916
Kirkkomusiikkityö:
Lukkarin laulukööri joka joka toinen keskiviikko
2.2., 7.3 srk-kodilla klo 13:00.
Kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin
srk-kodilla klo 18:30.
Kanttori myy seurakunnan tilaisuuksissa Pyhärannan seurakunnan kirkonkuvalla varustettuja
uusia (v.2015) virsikirjoja a) 25 € kappale.

**ILMOITUKSIA**

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
❖ Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
❖ Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.
PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
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MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
UutisAnkkuri 2/2018 kokoaja: Anne Laivo

