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**KUNTA TIEDOTTAA**
Tilinpäätös 2012
Pyhärannan kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on
valmistunut. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä
25.3. kokouksessa.

1 100 000 euroa ja avustuksena 110 000 euroa,
mutta siirtoviemärin rakentaminen siirtyi jälleen
vuodella. Suurin yksittäinen investointi on Ihoden
kevyen liikenteen väylä, nettomenot n. 119 000
euroa.
Asukkaita oli vuodenvaihteessa 2199 henkilöä,
jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 7 henkilöä.
Hyvästä tuloksesta jälleen kerran kiitos henkilökunnalle, päättäjille, yrityksille, yhdistyksille ja
kuntalaisille!
Pauliina Sarilo
kunnanjohtaja

Pyhärannan kunnan tulos on heikentynyt edellisvuosista, mutta on edelleen positiivinen. Vuoden
2012 tulos on 136 796,39 euroa. Kunnanhallitukselle tullaan esittämään, että tilikauden ylijäämä
siirretään taseen ylijäämätilille, jolloin taseessa
tulee olemaan ylijäämää 1 139 972,42 euroa.
Toimintatuottoja kertyi 1 669 486 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 164 928 euroa. Toimintakulujen loppusumma on 11 430 400
euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna nousua on
736 050 euroa.
Vuoden 2012 verotulokertymä 7 186 064 euroa
ylitti 29 064 eurolla (0,4 %) budjetin, mutta laski
edelliseen vuoteen verrattuna 14 741 euroa (0,2
%).
Valtionosuudet olivat 2 912 709 euroa ja ylittivät
arvioidun 25 307 eurolla. Valtionosuudet laskivat
2011 vuodesta 33 929 eurolla (3,7 %) valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Valtionosuuksien
leikkaukset tulevat näkymään myös vuosina 20132014.
Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa n. 331 000
euroa. Asukasta kohti lainaa oli n. 151 euroa (v.
2011 175 e).
Investointeihin oli vuoden 2012 talousarvioon
budjetoitu 1 736 218 (nettomenot) euroa ja toteutuma oli 413 975 euroa eli 23,8 %. Talousarviossa
2012 siirtoviemärin rakentamiseen oli varattu

**TEKNINEN TOIMI**
Kuulutus yleisötilaisuudesta
Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaaluetta koskeva luonnos on asetettu uudelleen
julkisesti nähtäville 11.3.2012 – 12.4.2013 väliseksi ajaksi Ihoden kirjastossa ja kunnanviraston
teknisellä osastolla.
Tekninen lautakunta järjestää asiasta yleisötilaisuuden ti 26.3.2013 klo 18 alkaen Santtion
kylätalo Mainingissa, Santtion kylätie 43.
Toiminta-alueesta ja yleisesti vesihuollosta paikalla ovat kertomassa vesihuoltoinsinööri Jyrki Lammila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, projektipäällikkä Antti Ryynänen AIRIX Ympäristö Oy:sta
sekä teknisen lautakunnan edustaja.
Tervetuloa!

Jätteenkuljetusjärjestelmä Pyhärannassa
Uuden jätelain mukaan kunnassa on tehtävä päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä 30.4.2013 mennessä eli tässä tapauksessa sopimusperusteisen
jätteenkuljetusjärjestelmän jatkumisesta uuden
lain mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä
jätteenkuljetuksena.
Uuden jätelain siirtymäsäännös edellyttää jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelua, jos käytössä on
sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Tarkastelussa tulee selvittää kuten jo edellä on mainittu mm:
tiedot nykyisestä tilanteesta, kotitalouksien asema, kuntien, viranomaisten ja jätelaitoksen asema, ympäristöasiat sekä yritysten asema. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä on toimiva
vaihtoehto Pyhärannassa.
Pyhärannan kunnanvaltuusto on päättänyt
4.3.2013 § 22 jätehuollon järjestämisestä jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena
Pyhärannassa on ollut käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jolloin kiinteistönhaltija on
voinut itse kilpailuttaa ja valita jätteenkuljetusyrityksensä.
Uudessa jätelaissa 37 § sanotaan,
että ” Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa
siten, että kiinteistön haltija sopii
siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:

1.näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2
momentissa säädetyt edellytykset eli kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen
kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin,
2.jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista
kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
3.päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja
viranomaisten toimintaan”.
PYHÄRANNAN KUNNAN TEKNINEN
LAUTAKUNTA

**SIVISTYSTOIMI**
Lasten päivähoitopaikat
Lasten päivähoitopaikat Pyhärannan kunnassa
ovat haettavana toimintakaudeksi 1.8.2013 –
31.7.2014. Hakemukset tulee palauttaa 5.4.2013
mennessä kunnan hallinto-osastolle, josta myös
hakemuslomakkeita on saatavana. Lomakkeet
löytyvät myös kunnan nettisivuilta. ( Palvelut ja
yhteystiedot / Sosiaalipalvelut ja päivähoito / Lasten päivähoito ja iltapäiväkerhot, ko.sivun alalaidasta. )
Ilmoitus koskee vain uusia päivähoidon asiakkaita. Päivähoitopaikka voidaan myöntää päivähoitolain mukaisesti alle kouluikäisille lapsille.
Mikäli lapsen hoitopaikka toivotaan vaihdettavaksi
esimerkiksi perhepäivähoidosta päiväkotiin, tulee
paikkaa hakea tämän haun yhteydessä.
Lasten päivähoidossa on käytössä kokopäiväpaikkojen osalta ns. jatkuva haku, jolloin päivähoitohakemus tulee tehdä vähintään neljä (4) kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa.
Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on
päivähoitopaikka kuitenkin haettava viimeistään
kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Ilmoitusvelvollisuus yksityisestä päivähoidosta
Yksityinen henkilö, joka harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen
sivistyslautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.
Yksityisen hoidon tuen maksaminen hoidon tuottajalle edellyttää mm., että tukeen oikeutetun vanhemman ja hoidon tuottajan välillä on tehty työsopimus kirjallisena vähintään yhden kuukauden
ajaksi.
Kunnan tulee päivähoidon harjoittamisesta koskevan ilmoituksen saatuaan suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä
ja muita vaatimuksia.
Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Tanja Nurmi puh. 044 738 3426 ja
toimistosihteeri Johanna Karru 044 7383 432

**SOSIAALITOIMI**

sestä, Kukolan kyläyhdistyksestä, Ihoden Kiristä
sekä Kyläyhdistys Pleissistä.

Kiitokset

Finaalissa tiukan väännön jälkeen mestaruus
meni VPK:lle Kukolan kyläyhdistyksen voittaessa hopeaa!

Kunnan päivätoiminnan väki kiittää lämpimästi
Lions Club Pyhärantaa 13.2.2013 lahjoituksena
saamistaan kengänpohjiin asennettavista liukuesteistä!
Turvallista ja aurinkoista kevään jatkoa!

**VAPAA-AIKATOIMI**
ENNAKKOTIETONA:

Kuva: Pyhärannan VPK:n nettisivuilta

Vapaa-aikatoimen avustukset haettavana
Vanhemmuuden Viikkoa vietetään ajalla 22.4.28.4. Sen teemoja ovat tärkeät perusasiat:
-yhdessä tekemisen tärkeys perheissä
-vanhempien vastuu lasten ja nuorten kasvattajina
-perheiden yhteistyön pelisäännöt lasten ja nuorten kanssa toimivien kanssa
Pyhärannassa lastentapahtuma la 27.4. teemaviikkoon liittyen.

Liikunnan ja nuorison toiminta-avustukset ja
kulttuurin kohdeavustukset ovat haettavissa
5.4.2013 klo 14.00 mennessä.
Avustushakemukset tulee toimittaa Pyhärannan
vapaa-aikatoimistoon, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta, mistä saa myös tarvittavia hakulomakkeita ja niiden täyttämiseen liittyvää lisätietoa.

Lastentapahtumassa mukavaa ohjelmaa ja tekemistä tiedossa lapsiperheille. Seuraa ilmoittelua!

**Liikuntaa**
Rohdaisten kuntosalilla vietettiin avajaisia keskiviikkona
6.3. Tapahtumassa kisailtiin leuanvedossa ja
kaukalosählyn mestaruudesta. Osallistujien
kesken arvottiin Pyörä
Nurmin lahjoittama
kuntopyörä, jonka voitti
Pauliina Kivimäki.

Leuanvetokisan voitto meni Raimo Friberille,
kakkossija Sami Aaltoselle ja kolmossija Samu
Pätsille, ONNEA VOITTAJILLE! Palkinnot tulivat
Kuntosumpusta.
Kaukalosählyssä käytiin tiukkaa kamppailua taitavien ja hyvällä tsempillä pelanneiden joukkueiden
kesken. Mukana oli joukkueet VPK:sta, Pyhärannan Korpiankkureista, Nälkloukan kyläyhdistyk-

Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta
vapaa-aikasihteeri 044-738 3424. Huomio! Nettisivuilta löydät hakijan oppaan sekä hakijan
tarvitseman lomakkeiston.

Liikuntastrateginen työryhmä on nimetty
Pyhärannan kunnan ensimmäisen liikuntastrategian tekemistä varten nimetty työryhmä on seuraavanlainen:
Kh:n edustaja Jarkko Laivo, pj
Vapaa-aikalautakunnan pj. Pauliina Kivimäki,
varapj
Vapaa-aikasihteeri Katja Törrönen, siht.
Teknisen ltk:n pj. Arto Sainio
Sivistyslautakunnan pj. Jari Heikkilä
Ihoden Kiri: Jerri Tammi
Pyhärannan Myrsky: Juha Hyvärinen

**Vakka-opisto tiedottaa**

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Santtioseura

VAKKAOPISTON
Pyhärannan osaston
KEVÄTNÄYTTELY
2013
KAUKAN KYLÄKODISSA
sunnuntaina 14.4. klo 11-15

Kevään perinneillat Santtion Mainingissa jatkuvat
tiistaina, 19.3.2012 kello 18.30. Viimeisen illan
aiheena "Santtion paikannimistä".

LC Pyhäranta
Pyhäranta- viirit
Suuren suosion saavuttaneita
Pyhäranta- viirejä tulee
jälleen myyntiin. Varmista,
että saat omasi
hankkimastamme rajoitetusta
erästä.

ja ma-ke 15.-17.4. klo 17-20
Ohjelmassa mm. arvontaa ja puffetti

Tarjolla on kaksi pituutta;
3,0 ja 4,5 m.
Hinnat vastaavasti 55 ja 60 e.

TERVETULOA!
Vakkaopisto

Näyttelyn rakentaminen lauantaina 13.4. alkaen
klo 10, purkaminen vastaavasti keskiviikkona
17.4. klo 20. Tänä vuonna Pyhärannan näyttely
järjestetään toiveiden mukaan neljäpäiväisenä.
Toivottavasti tällainen järjestely sujuu hyvin, kouluilla monipäiväisen näyttelyn järjestäminen olisi
hankalaa, lähes mahdotonta.
Näyttelyyn toivotaan taidonnäytteitä kaikista piireistä, lyhyistä ja pitkistä kursseista. Käsitöitä tms.
voi tarvittaessa tuoda jo etukäteen Taina Salolle,
soita p.040-5058244, jos et pääse kyseisenä päivänä paikalle.
Kevätnäyttelyn ohjelma on vielä työn alla, joten
seuraa tarkempaa ilmoittelua Laitilan Sanomista,
Länsi-Suomen Pyhäranta-palstalta torstaina
11.4.2013 ja sunnuntain menovinkeistä sekä Vakkaopiston nettisivuilta.

Soita ja tilaa:
Jarmo Heino 040 5435488
Heikki Kallio 050 5741970
Markku Nurmi 044 324747

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Vietämme käsityöiltaa tiistaina 2.4. klo 18.00
alkaen Katri Sulosen luona Ihodessa, Sahakuja 3.
Tulossa toukokuussa: lauantaina 4.5. tuunataan alumiinilusikoita metallilangan ja helmien kanssa Soile Kujalan luona Ihodessa. Tervetuloa mukaan
toimintaan.

Kyläyhdistys Pleissi
Tervetuloa keskustelemaan kylän yhteisestä
mökkiprojektista ja tutustumaan Sydänkariin
la 23.3. Lähtö Kirkonrannasta klo 12.
Tarjolla nuotiomakkaraa ja mehua! Kelivaraus.

Toivomme runsaslukuista osallistumista.
terveisin Vakkaopiston Pyhärannan osasto

Salivuoro koulun liikuntasalilla sunnuntaisin alk.
klo 18. Ota sisäpelikengät mukaan ja tule pelailemaan eri pallopelejä. Kaikki kyläläiset joukolla
mukaan!

Pyhärannan Korpiankkurit ry
Partiolaiset kiittävät Esa ja Kirsi Tonttia
pilkkikairan lahjoituksesta, Muatuotetta muista pilkkivarusteista ja
Pyhärannan Salea sekä Reilan
koulua sujuvasta yhteistyöstä.

Jäsenasioihin ja muihin yhdistystä koskeviin kysymyksiin sinulle vastaa Pyhärannan Meripartion
Tuki ry:n puheenjohtaja Mikko Räsänen (050
5222359).
- Navigare est necesse, vivere non est necesse -

Pyhärannan Meripartion Tuki ry
Kaikki sai alkunsa vuonna 1987, kun Raumalla
Pihluksen saaressa järjestettiin sarjassaan seitsemäs Satahanka, meripartiolaisten suurleiri.
Leirille osallistui partiolaisia myös Pyhärannan
Korpiankkureista. Leirin aikana pääsi näkemään
monenlaisia partio-aluksia ja osalla niistä ehti
seilaamaankin. Pihluksen rannoilla pyhärantalaisten mieliin hiipi kysymys, miksi meidän lippukunnallamme ei ole venettä? Tämä kysymys jalostui
unelmaksi, UNELMAKSI OMASTA VENEESTÄ.
Tätä unelmaa toteuttamaan perustettiin vielä saman vuoden syksyllä Pyhärannan Meripartion
Tuki ry. Partiolaisia vaivasi pahanluokan ”venekuume”. Meripartion Tuki vastasi tähän ”kuumeeseen” keväällä 1988 ostamalla 25-jalkaisen purjeveneen FEMMAn, joka luovutettiin heti Pyhärannan Korpiankkureiden käyttöön. Aluskanta vahvistui vielä 1989, kun yhdistykselle tilattiin uusi partio
käyttöön suunnattu SCOUT430-jolla. Parin vuoden uurastuksen jälkeen yhdistys oli suorittanut
maksuvelvoitteensa ja siirtyi viettämään hiljaiseloa.
Nyt yli kaksivuosikymmentä myöhemmin Pyhärannan Korpiankkureiden meripartiotoiminta elää
uutta nousuaan. Vuosittain lippukuntalaisia käy
veneenohjaajakurssilla. Kesäiltoina Femma seilaa
kerran viikossa iltapurjehduksilla, myös pienimmille partiolaisille järjestetään omia purjehduksia.
Toiminta on vilkasta ja merelle lähtijöitä olisi paljon. Kaikki halukkaat eivät kuitenkaan pääse purjehtimaan ja oppimaan merenkulun saloja. Toimintaa rajoittaa Femman pieni koko ja huono
kunto. Monen mieleen on hiipinyt kysymys, olisiko
isompi vene mahdollinen? Kysymys on tälläkin
kertaa jalostunut unelmaksi ja tätä unelmaa toteuttamaan on valjastettu Pyhärannan Meripartion
Tuki ry.
Tee palvelus Pyhärantalaisten lasten ja nuorten
hyväksi. Auta meitä toteuttamaan tämä unelma!
Voit tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi
(10eur), kannatusjäseneksi (50eur) tai tekemällä
lahjoituksen. IBAN: FI85 4358 1040 0054 70
Jäsenlomakkeita saat Pyhärannan Puutarhalta tai
ottamalla yhteyttä Pyhärannan Meripartion Tuki
ry:hyn.

SPR Pyhärannan osasto

SPR:n Pyhärannan osaston kevätkokous
to 21.3.2013 klo 18:00
pääkirjastossa, Tammelininkuja 2, 27320 IHODE
Käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Kaikki osaston jäsenet
lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu
Osaston hallitus

Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys
Vuosikokous Kaljasmajalla kevättiedotteen mukaisesti su 17.3. klo 14.00. Tule päättämään yhteisistä asioista! Päivitetään kyläsuunnitelma.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
Nälkloukkan Kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous su 24.3.2013 klo 17.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja muut mahdolliset asiat. Kakkukahvit (Yhdistys 33-v)
Kyläkotihankkeen tämän hetkinen tilannekatsaus.
Tervetuloa!

Johtokunta

100-vuotisjuhla 29.9.2013
Juhlaan tulee entisten oppilaiden käsityönäyttely.
Etsithän käsi- ja puutöitäsi (esim. pitsit, napinläpiompeleet, pannulaput, esiliinat, tarjottimet, jakkarat, lääkekaapit ym.) ja tuo ne Kyläkotiin nimellä
varustettuna. Yhteyshenkilönä toimii Margetta
0505203861.
Juhlatilaa vuokrattavana
Suunnitellessasi perhejuhlia tai kokouksia, ota
yhteyttä; Margetta 0505203861. Käytössäsi on
uusittu juhlasali, keittiö ja astiasto. Hinta vain 80
euroa/vrk. Kokoustilan hinta 20 euroa (alle 3 t).
Tutustu toimintaamme
Kotisivuston osoite on googlaamalla nalkloukka tai
https://sites.google.com/site/nalkloukka

Perinneilta 20.3. klo 18.00 Aiheena Nälkloukkalaiset vanhat paikannimet ja
niihin liittyviä tarinoita.

Yhteistyöterveisin

Johtokunta

Romun keräys 23.3.- 4.4.2013
Keräyslava on Kyläkodin viereisellä urheilukentällä.
Keräykseen voi tuoda maatalousromua, kotitaloustavaraa kuten
kiukaat, hellat, ruohonleikkurit,
samoin traktorit, polkupyörät ja
autot (joista on poistettu kumiosat, akut ja kaikki
nesteet). Ongelmajätteiden tuonti on kielletty.
Kuljetuksessa avustetaan tarvittaessa
(p.02-8259634). Rautaromun keräyksen tuotto
menee Kyläkodin kunnostukseen.

Kevätkokous Palvelukeskus Ankkurissa 19.3. klo
12.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
valitaan edustajat vuoden 2013 piirikokouksiin
sekä mahdolliset muut asiat.
Kahvitarjoilun jälkeen jatkamme kuukausitapaamisessa jossa Senior Shop vaate-esittely ja ostomahdollisuus. Arvontaa.
Tervetulotoivotuksin Hallitus

EL Pyhärannan yhdistys

Kaisan värkkäyspiiri 3.4. klo 18.00Kokoontuu joka toinen viikko.
Talkoot la 13.4. klo 9.00Monenlaista osaajaa tarvitaan: Ikkunoiden pesijää
(omat välineet), pintojen pesijää, perunalaarien
rikkojaa, monenlaista pientä nikkarointia tarjolla.
Alaluokan, vintin, ym. tilojen siivousta.
”Töitä” jokaiselle voimien/kykyjen/innostuksen mukaan.
Hyvää talkoomuonaa ja iloista seuraa tarjolla.
Tule ja ota kaverisikin mukaan.

Vakka-opiston kevätnäyttely su 14.4. klo 11–15
lisäksi ma - ke 15.–17.4. klo 17–20.
Sunnuntaina 14.4. ohjelmaa, arvontaa ja buffetti.
Katso Vakka-Opiston ilmoitus tässä lehdessä.

Reidu

Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n vuosikokous
pidetään Reilan koululla lauantaina 6.4.2013 klo
13.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

**ILMOITUKSIA**

Uudisrakentaminen
Saneeraus
Kattoremontit
Mökkitalkkarin työt

HUOMIO YRITTÄJÄ!
Voit ilmoittaa ilmaiseksi UutisAnkkurin seuraavassa numerossa. Ilmoituksen koko on rajattu
1 palsta ( 80 mm ) x 50 mm.
Valmiit ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostin
liitetiedostona pe 12.4. klo 14 mennessä
osoitteella kunta@pyharanta.fi

Varsinais-Suomen Laaturakennus Oy
Juha Hyvärinen puh. 041-495 2240
laaturakennus@jippii.fi

KESÄTYÖPAIKKA
GT Pyhäranta kahviossa (Hevosbaari)
18-vuotta täyttäneelle tunnolliselle ja
ahkeralle nuorelle henkilölle.
Työn alkaminen sopimuksen mukaan.
Tied. 040-7716323

OMPELUPALVELU JA PIKKU PUOTI
NYT ON AIKA KUNNOSTAA VENEEN KUOMUT
JA OMMELLA UUDET PATJAT
KAIKKI OMPELUTYÖT, KORJAUKSET JA
BRODERAUKSET
AB JUNGMANNI OY
RANTATIE 1142 REILA
jungmanni@hotmail.fi
040-1570383

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**



Oman puutarhan narsissit pääsiäiseksi!
Avoinna joka päivä
9.00 – 17.00
Tervetuloa!
PYHÄRANNAN PUUTARHA
Ropantie 2, Rohdainen
02-825 8135
050-302 5194

LAHJA- JA KÄSITYÖLÄISPUOTI
Rohdaisissa, Op-talo
Ti, ke, pe 11 – 17 La 10 - 14
Pääsiäisviikolla myös kiirastorstaina.
Poistopöydässä vielä runsaasti valikoimaa!
Pirjo 0400-838 992
Marja 02-8258 619

Aineiston tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi.
Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

SEURAAVA NUMERO ILMESTYY la 20.4.2013
Aineistotoimitukset viim. pe 12.4. klo 14.
UutisAnkkuri 3/2013
Kokoaja Tiina Peltoniemi

Pyhärannan kunnanvaltuusto 2013-2016
Nimi

puhelin

ammatti

puolue

Aaltonen Sari

02 823 6394
0400 520 694

kirjanpitäjä
SIT
sariannikki.aaltonen@gmail.com

Rantatie 8
23950 PYHÄRANTA

Helminen Mauri
PJ 2013-2014

044 2848 657

myyntipäällikkö
KESK
mauri.helminen@hotmail.com

Tyyneläntie 3 A
27320 IHODE

Inkinen Vesa

040 5505 005

käynnissäpitohenkilö
vesa.inkinen@gmail.com

Varvinmäentie 10
27340 REILA

Jalonen Keijo

0400 848 055
työ 044 705 2288

hautaustoimistovirkailija
SIT
keijo.jalonen@dnainternet.net

Isomäentie 49
27340 REILA

Junkola Iivo

02 825 8079
050 526 8079

maanviljelijä
iivo.junkola@pp.nic.fi

KOK

Suomäentie 1
23950 PYHÄRANTA

Järvi Oili

040 5432 148

rakennusmestari
oili.jarvi@dnainternet.net

SDP

Tarvomäentie 11
27320 IHODE

Kaupinsalo Sirpa

050 3487 442

talonmies-siivooja
kaksonen51@suomi24.fi

SDP

Ihoden kylätie 50F
27320 IHODE

Laine Markku

040 542 6144

toimittaja, insinööri
SIT
markku.laine@lansi-suomi.fi

Rantatie 1111
27340 REILA

Laivo Jarkko

050 555 2068

yrittäjä
jarkko.laivo@warmia.fi

Lakanpolku 15
23950 PYHÄRANTA

Luttinen Rauno

050 560 3787

kuvataiteilija, fil.maist.
KOK
rauno.luttinen@dnainternet.net

Rantatie 1131
27340 REILA

Muurinen Vesa

02 823 6159

yrittäjä
vemr@netti.fi

Polttilantie 102
27320 IHODE

Mäki-Tanila Heimo

0400 842 498

maanviljelijä, eläkeläinen
KOK
heimo.maki-tanila@suomi24.fi

Suurniementie 66 as 1
27340 REILA

Numme Arja

040 552 9103

sairaanhoitaja
arja.numme@gmail.com

Varhokyläntie 180
27320 IHODE

Peltomaa Iiris
II VPJ 2013-2014

050 342 5325

IT-suunnittelija
PS
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

Tuohkannontie 10
27340 REILA

Puonti Mervi

0400 922 816

maatalousyrittäjä, tieisännöitsijä KESK
mervi.puonti@uusikaupunki.fi

Kudilankuja 6
23600 KALANTI

Ranta Kari

050 5696 890

agrologi
kari.ranta@proagria.fi

Rantatie 852
27340 REILA

Saarinen Tomi

050 559 1003

koneurakoitsija, maanviljelijä KOK
hatunpaa.tomi@gmail.com

Saaristolantie 104
27320 IHODE

Tanhuanpää Asko
I VPJ 2013-2014

040 510 1518

yrittäjä
asko.tanhuanpaa@jippii.fi

KOK

Aittastentie 138
27320 IHODE

Vainio Heikki

0500 531 103

insinööri
heikki.vainio@novida.fi

KOK

Vainimäentie 5
27320 IHODE

SIT

KESK

KESK

KOK

SIT

osoite

Valmunen-Karru Teija 02 825 9165
0500 923 667

parturi-kampaaja
KESK
teijavalmunenkarru@dnainternet.net

Lakanpolku 16
23950 PYHÄRANTA

Valpola Eija

sairaanhoitaja
eija.valpola@rauma.fi

Katavatie 7
27320 IHODE

050 3412 370

KOK

