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

Kunnanvirasto suljettuna koulutuksen vuoksi
ma14.4.klo 9-17 ja ti 15.4. klo 12-15.

**KUNTA TIEDOTTAA**
Kunnan uusi nettisivusto on auennut.
Kiitämme raatia, joka
otti
tekovaiheessa
kantaa
sivustomme
ulkoasuun ja tekniikkaan.
Käy
tutustumassa
sivustoomme
www.pyharanta.fi.
Päivitystyötä tehdään koko ajan ja palautetta
ja ideoita sivustosta otetaan mielellään vastaan.
Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämistuki haettavana, ks.lisäinfoa U-A 2 2014

**TEKNINEN TOIMI**
Ongelmajätekeräys la 17.5.2014
REITTI JA AIKATAULUT:
1. Polttilan Neste, Rauman valtatie 200
klo 10.00 -10.40
2. Reilan ent. kyläkauppa Rantatie 1130
klo 11.20 – 12.00
3. Kunnanvirasto
Pajamäentie 4
klo 12.25 – 13.00

OHJEET:
Ongelmajätekeräyksessä otetaan vastaan
koti- ja maatalouksien ongelmajätteitä. Ongelmajätteistä ei peritä käsittelymaksua.
Paikalle tulisi saapua ajoissa, koska keräysauton aikataulu on tiukka. Keräyspisteille saa
tuoda ongelmajätteitä ainoastaan silloin, kun
keräysauto on paikalla.
HUOM. Öljyauto ei ole mukana, joten keräysauto ottaa vastaan vain öljyt, jotka ovat kanistereissa. Ongelmajätteen kerääjille voi ilmoittaa suuremmista jäteöljymääristä, jotka
tullaan noutamaan myöhemmin.
Öljyjätteet on lajiteltava erikseen
• mustat öljyjätteet eli moottoreista
syntyneet öljyjätteet
• kirkkaat öljyjätteet eli noettomat voiteluöljyt, kuten hydrauliikka-, vaihteisto-,
kiertovoitelu-, kompressori-, voimansiirto- tai turbiiniöljyt
• kasviöljyt.
Keräysautolle voi tuoda seuraavia ongelmajätteitä:
• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
• vanhentuneet lääkkeet
• akut ja paristot
• maalit, lakat, liimat, hartsit, ohenteet ja
liuottimet
• kyllästys- ja puunsuoja-aineet
• hapot ja emäkset
• loisteputket ja elohopeaa sisältävät
lamput, lämpö- ja kuumemittarit
• vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja
puhdistusaineet
• aerosolipakkaukset, mikäli sisältöä on
jäljellä.
Ongelmajätteet on pakattava jokainen jätelaji
erikseen, mielellään alkuperäispakkauksissaan.

Ainoastaan kiinteät lääkkeet voi tyhjentää
purkeissaan yhteen astiaan.
Ongelmajätekeräykseen ei oteta vastaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Lisätietoja, rakennustarkastaja Olli Lahtonen
p. 044 738 3417.

Yhteystiedot: Varsinais-Suomen kestävän
kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus
Valonia, vesiasiantuntija Hanna Sarkki, puh.
050 407 1539, hanna.sarkki@valonia.fi.
Yhteystiedot voi ilmoittaa myös täyttämällä
yhteystietolomakkeen osoitteessa
www.valonia.fi/hakku.

PYHÄRANNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tarjolla ilmaista ja puolueetonta hajaasutuksen jätevesineuvontaa
Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2016 mennessä.
Kiinteistönomistajille tarjotaan nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada haja-asutuksen jätevesineuvontaa omalla tontilla tulevan kesän
aikana. Neuvonta on puolueetonta ja kiinteistönomistajalle maksutonta. Neuvontaa tarjotaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja lomaasunnoille. Uudisrakennuksia kiinteistökohtainen neuvonta ei koske. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus
VALONIA.
Kiinteistökäynnillä Valonian jätevesineuvoja
arvioi tarvitseeko kiinteistön nykyistä jätevesijärjestelmää uudistaa ja antaa arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista.
Jätevesineuvoja antaa myös vinkkejä asiassa
etenemiseen. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan
yhteydessä tehdä. Tonttikohtaista neuvontaa
on saatavilla vain kesän 2014 ajan.
Kaikkia neuvontaa haluavia kiinteistönomistajia pyydetään ottamaan mahdollisimman pian
yhteyttä neuvonnan yhteyshenkilöön (yhteystiedot alla). Kiinteistönomistajien kiinnostus
saada neuvontaa kartoitetaan jo etukäteen,
koska neuvontaa annetaan Pyhärannan lisäksi kuudessa muussa Varsinais-Suomen
kunnassa. Jätevesineuvojilla on edessä kiireinen kesä ja tällä tavoin pyritään helpottamaan käyntien aikataulutusta. Neuvontakäynnit aloitetaan aikaisintaan toukokuussa.
Jätevesineuvojat ottavat kesän aikana yhteyttä kiinteistönomistajiin tarkempien käyntiajankohtien sopimiseksi.

**SIVISTYSTOIMI**
Elli Rihtniemi- stipendit haettavana
Pyhärannan kunnan
myöntämät Elli Rihtniemi –
stipendit julistetaan
pyhärantalaisten
18-29–vuotiaiden
kokopäivätoimisten ammattiin
tähtäävää tutkintoa suorittavien
tai korkeakoulu- ja
ammattikorkeakouluopiskelijoiden haettavaksi
10.4.2014 mennessä.
Myöntämiskriteereistä
saa
lisätietoa
sivistystoimenjohtajalta, puh. 044 738 3426 ja
ne löytyvät myös kunnan kotisivuilta kohdasta
kuulutukset.
Hakemus tulee tehdä hakulomakkeella, jonka
saa kunnan kotisivuilta kohdasta kuulutukset
tai kunnantoimistosta. Hakemukseen on liitettävä selvitys opintojen suorittamisesta ja
opintomenestyksestä ja hakemus on toimitettava Pyhärannan sivistyslautakunnalle os.
Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA.
Pyhäranta 11.3.2014
PYHÄRANNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA

**VAPAA-AIKATOIMI**

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

Vapaa-aikatoimessa kesätyöpaikat ja avustukset haettavina, ks. lisäinfoa U-A 2 2014

EL Pyhärannan yhdistys ry

Vakkaopisto tiedottaa

Vakka-Suomen kansalaisopiston
Pyhärannan osaston

KEVÄTNÄYTTELY
Ihoden koululla
sunnuntaina 13.4.2014 klo 11-15
TERVETULOA!
Puffetti ja arvontaa

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Palvelutalo Ankkurissa os. Retkentie 6 23950
PYHÄRANTA tiistaina 18.3.2014 klo 12.00.
Käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen
asiat. Kevätkokouksen jälkeen
kuukausitapaaminen jossa on kahvitarjoilu,
hanuristien säestämää yhteislaulua ja arvontaa.
Jäsenmaksuja otetaan vastaan
RETKI LEHMIRANTAAN
Yhdistys tekee retken torstaina 24.4.2014
Lehmirantaan jossa on talon esittely, ruokailu
noutopöydästä, konsertti Repe Helismaan
tunnelmissa ja tanssit.
Menomatkalla poikkeamme Turussa Aboa Vetus
museoon jossa on opastettu kierros ja kahvihetki.
Retken hinta on 40.00 euroa/henkilö. Maksuun
sisältyy matkat, museon pääsymaksu, opastus ja
pullakahvi sekä Lehmirannassa ruokailu ja
konsertti.

Näyttelyn pystytys perinteisesti lauantaina
12.4.2014 klo 10 alkaen. Apuvoimia kaivataan.
Pystyttäjille ja näytteilleasettajille tarjolla suolaista
ja makeaa kahvin kera.

Bussiaikataulu:
Ylikylä
klo 9.00
Rohdainen
klo 9.10
Reila
klo 9.25
Ihode
klo 9.40

Ohjelmaa ja näyttelyesineitä toivotaan eri piireistä. Jos et itse pääse paikalle, sovi noutamisesta ja
soita Taina p. 050-310 2991 tai 040-505 8244.

Retkelle on vielä muutama vapaa paikka.
Ilmoittautumiset 20.3. mennessä Markku puh.
044-0324747

Tarkempia tietoja huhtikuussa Länsi-Suomessa
ja Laitilan Sanomissa, seuraa ilmoittelua kuntapalstalla ja Laitilan Sanomien Opiston palstalla.

KARTANOKIERROS VIROON
Yhdistys suunnittelee kesäretken järjestämistä
Viroon 8 – 10. 6. ensimmäinen yö yövyttäisiin
laivassa ja toinen hotellissa Tallinnassa. Retken
ensimmäisenä päivänä suoritetaan ns.
kartanokierros n. 70 – 100 km Tallinnasta itään ja
toinen päivä varattaisiin ostosten suorittamiseen
sekä kotiinpaluun. Hinnaksi arvioidaan tässä
vaiheessa n. 120 €/h sisältäen matkat, ruokailut ja
pääsymaksut. Hinta on arvio joka voi vielä
muuttua osallistujamäärästä ja retkikohteen
laajuudesta riippuen. Mikäli matka kiinnostaa, ota
yhteyttä puh. 044-0324747.

Kurssitoiveita (ja muuta palautetta) ensi lukuvuodeksi saa lähettää osoitteeseen
taina.salo@vakkaopisto.fi. Kiitos.
TIEDOKSI MYÖS: Laitilan osaston kevätnäyttely
järjestetään Kappelimäen koulun liikuntasalissa
(Myllymäki) 26.-27.4.2014. Muiden osastojen
näyttelyt löytyvät vakkaopisto.fi -sivuilta lähempänä näyttelyajankohtaa.
LISÄKSI MUUTOS:
Omenapuunleikkaus ja
muita kevään puutarhatöitä-kurssin 29.3.2014
kurssipaikka on vaihtunut Santtion Mainigista
Santtion Ilmin Talolle.
Ilmoittautumisia otetaan
vastaan .

EL VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN
HENGELLINEN PÄIVÄ
on 23.3.2014 Pöytyällä. Päivä alkaa klo 10.00
Pöytyän kirkossa ja jatkuu ruokailulla ja
päiväjuhlalla Kisariihessä Riihikoskella.
Ohjelmassa on mm.lääninrovasti Esko Laineen
juhlapuhe ja Joel Hallikaisen laulua ja puhetta.
Pöytyälle on mahdollista päästä klo 8.30
lähtevällä Laitilan ja Kalannin yhdistysten
järjestämällä linja-autokuljetuksella . Kustannus

juhlasta 10.00€ ja kuljetuksesta 10.00€.
Ilmoittaudu heti puh.044-0324747
EL KUSTAVIN YHDISTYS
kutsuu viettämään iloista iltapäivää yhdistyksen
30- vuotisjuhlan merkeissä Kustavin
Tuulentupaan 6.4.2014 klo 12.00 alkaen.
Ohjelmassa mm. Eläkeliiton entisen
puheenjohtajan Hannu Tenhiälän juhlapuhe ja
taiteilija Tuija Piepposen ”Iloa ja eloa” sekä
senioritansseja,musiikkia,huvinäytelmä ym.
Kustaviin on myös mahdollista matkustaa Laitilan
ja Kalannin yhdistysten kanssa yhteistyöllä
järjestetyllä linja-autokuljetuksella. Kustannus
juhlasta 10,00€ ja kuljetuksesta 10,00€.
Ilmoittaudu 25.3.2014 mennessä puh. 0440324747.

Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys
Ihoden 4H-kerho kokoontuu joka
toinen tiistai klo 17–18.30 Ihoden
nuorisotalolla. Seuraava kerhokerta on tiistaina 25.3.
Rohdaisten 4H-kerho kokoontuu koululla joka
toinen tiistai klo 13.30–15.30. Kerholaisia mahtuu
vielä mukaan. Seuraava kerhokerta on tiistaina
25.3.

KOTISEUTUILTA

Lannoitesäkkikeräys toteutetaan taas tänäkin
vuonna entiseen tapaan. Säkkien keräyspaikka on
Laitilassa Samppanummentien varrella (vanha
kaatopaikka) oleva vpk:n kenttä, säkkipaikat merkitty. Paikalle saa viedä vain pakattuja säkkejä:
pikkusäkit 49 kpl rullalle ja nippu yhden säkin sisään, suursäkit 5 kpl päällekkäin kääritään rullalle
ja paalilangalla nippu kiinni. Haettavista säkeistä
voi myös ilmoittaa Riitta Impilälle p. 8259 672 ja
4H-toimistoon p. 040-543 5750 Riina Vainiolle.

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry
järjestää kotiseutuillan Kaukan Kyläkodissa
torstaina 20.3.2014 klo 19.00.

Metalliromun keräys Pyhärannassa
1. – 30.4.2014

Kotiseutuyhdistys ry

Tilaisuudessa näytetään Kotiseutuyhdistyksen
toimesta tehty Pyhärannan kouluista kertova filmi.
Arvontaa, kirjamyyntiä, kahvitarjoilua ym. ohjelmaa. Tervetuloa !
Ps. Vuosikokous (samassa paikassa klo 18.30),
jonka asialistalla on vuoden 2013 tilinpäätös ja
sen hyväksyminen.

Kyläyhdistys Reidu

Reidun vuosikokous pidetään Reilan koululla lauantaina 5.4.2014 klo 13.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
AVANTOUINNIT jatkuvat sunnuntaisin klo 12-14
huhtikuun ajan.
KIITOS
Kiitos kaikille laskiaistapahtumaan osallistuneille!
KALJASMAJA on vuokrattavissa saunailtoihin ja
juhlia varten. Varaukset: Maarit Valpola, puh.
0400 713 833.

4H-yhdistys järjestää metalliromun keräystempauksen yhdessä Helistölän kanssa. Nyt on hyvä
tilaisuus siivota ylimääräinen metalliromu pois
nurkista ja lahjoittaa tulot nuorisotyön tukemiseen.
Kaikki tulot keräyksestä tulevat paikalliselle 4H:lle.
Keräysaika on neljä viikkoa ajalla 1. – 30.4.2014.
Keräyspaikkana Pyhärannassa on kunnan varasto, Puuarontie 5. Sinne on keräystä varten tuotu
lava, johon metalliromu pitää laittaa. Pienille nauloille ym. on oma keräysastia. Maahan romua ei
saa jättää!
Keräykseen voi tuoda vanhoja
työkoneita kuten äkeitä, auroja,
niittokoneita yms. Kiukaat, hellat, pesukoneet ja ruohonleikkurit kelpaavat mainiosti, samoin
puimurit, traktorit, autot ja polkupyörät. Pienromu, kuten naulat ym. pitää ehdottomasti laittaa
tynnyreihin ym. metalliastioihin.
Romu ei saa sisältää minkäänlaisia ongelmajätteitä. Autoista pitää poistaa akku, renkaat ja kaikki
nesteet eikä auto saa olla rekisterissä oleva. Jääkaappien ja pakastimien tuonti alueelle on EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
Helistölän keräysauto noutaa kuorman keräyksen
päätyttyä. Isoista tavaroista kuten esim. puimurit,
pyydetään erikseen haku ohessa olevista numeroista. Lisätiedot / Riitta Impilä, p. 8259 672 ja
Riina Vainio, p. 040–543 5750. Pidetään yhdessä
huolta oman ympäristömme siisteydestä.

SPR – Pyhärannan osasto

KALA-AIHEINEN RETKI PYHÄMAAHAN
1.4. klo 17.00 Pyhämaan Pirtti
Kalastaja Aalto neuvoo kalan käsittelyssä
mm. filerointi
Kalainen iltapala + kahvit 12,- eur/hlö
Mennään kimppakyydein, Riitta puh. 02 825 9672.
Pyhämaan Martat kutsuttu mukaan.
Tervetuloa!

SPR:n Pyhärannan osaston kevätkokous
ti 25.3.2014 klo 18:00 Palvelukeskus Ankkurissa,
Retkentie, Rohdainen.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kaikki osaston jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu

LUONTORETKI OTAJÄRVEN LINTUTORNILLE
15.4 klo 18.00. Kimppakyydein, Riitta puh. 02 825
9672. Yhteislähtö klo 17.00 Rohdainen OP

Pyhärannan Myrsky

Osaston hallitus

VUOSIKOKOUS

Pyhärannan VPK

Pidetään 1.4. klo 18.00 kunnanvirastolla. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. TERVETULOA!
Johtokunta

Järjestätkö
juhlia?
Vuokraamme kokonaan valkoisia kahvi-, ruokailu- ja tarjoiluastioita sekä termoksia. Astiasto on 100:lle hengelle.
Lisäksi vuokraamme valkoisia juhlapöytäliinoja, juhlatelttaa, pöytiä ja tuoleja.

MYRSKYN TUULIPUKUJA JA RETROASUJA
saatavilla jälleen.
Kyselyt ja tilaukset :
Jarkko Laivo, puh.
050-555 2068.
MAASTOJUOKSUKAUSI
on alkamassa, seuraa ilmoittelua!

Hinnat löydät nettisivuiltamme
www.pyharannanvpk.fi kohdasta: Järjestätkö
juhlia?

ETSITÄÄN CROSSTRAINERIA
Punttisalille otetaan lahjoituksena vastaan
crosstrainer! Jos sinulta löytyy ylimääräinen, ota
yhteyttä Jarkko Laivoon puh. 050 555 2038.

Yhteyshenkilö: Mari Lehtinen,
puh: 040 529 4274,
Pyhärannan vpk:n naisosasto.

Käy tutustumassa laajennettuun punttikseen!
Avaimen voi kuitata vapaa-aikatoimistosta á 25€.

Pyhärannan Martat
Kaikille avoin
Tanjan Torin Muotiesitys 25.3
klo 18 seurakuntakodissa.
Arvontaa. Kahvipuffetti.
Vapaa pääsy.
TERVETULOA!

NYT KYLPYLÄÄN VIRKISTÄYTYMÄÄN!
Myrsky järjestää kylpylämatkan Nokialle Rantasipi Edeniin la 29.3.2014.
Matkan hinta aikuisilta 21 €, lapset 4-14 vuotta
17 € ja alle 4-vuotiaat 5 €, sis. kuljetuksen ja
pääsyn kylpyläosastolle. Uintiaika 3 h ja sen
jälkeen mahdollisuus ruokailla kylpylässä omakustanteisesti. Ota mukaan eväitä, uimapuku ja
pyyheliina. Matkan hinta kerätään menomatkalla
linja-autossa, joten varaathan tasarahan mukaan.
Linja-auto on Ihoden Säästöpankilla klo 8.00,
Rohdaisten keskustassa noin klo 8.20 ja Reilan

koulun pysäkillä noin klo 8.35. Alle 12-vuotiaalla
tulee olla täysi-ikäinen retkeilijä mukana matkalla.
Paluumatkalle lähdetään noin klo 15.00.

Yhteyshenkilönä toimii kirjan kirjoittaja Pentti Karru p. 050 522 4490. Tuotto menee Kyläkodin
ehostamiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Outi Eevalle ke
26.3.2014 mennessä puh 040 591 8764 tai outi.eeva@suomi24.fi

Yhteistyöterveisin
Johtokunta

Tervetuloa mukaan!

Pyhärannan kyläyhdistykset

Rohdaisten Urheilukalastajat ry
Vuosikokous

Kukolan Kyläyhdistys
Pj. Jukka Luotokari

Rohdaisten Urheilukalastajat ry:n vuosikokous
pidetään palvelukeskus
Ankkurissa torstaina 27.3.2014 klo 18.00.

Kyläyhdistys Reidu
Pj. Rauno Luttinen

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Nälkloukan kyläyhdistys
Pj. Ilkka Karru

Santtioseura ry
Mainingin PERINNEILTOJEN kevään viimeinen
tapaaminen Santtion Mainingissa tiistaina 18.3.
kello 18.30.
Aiheena: Miesten ja naisten töistä ennen ja nyt.
TERVETULOA!

Nälkloukkan kyläyhdistys

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Pj. Katariina Vuorela
Kyläyhdistys Pleissi
Pj. Juha Hyvärinen
Santtioseura ry
Pj. Esa Urhonen
Ennakkotieto:

Pyhärantapäivää vietetään
tänä vuonna la 12.7.2014
Rohdaisissa
KYLÄKODISSA TAPAHTUU:
LAULUILTA 28.3.2014 KLO 18.00Lauletaan esilaulajan Esko Luonsisen ja soittajien
Lasse Helanderin ja Pertti Laaksosen vauhdittamina tuttuja yleisön toivomia lauluja uudesta lauluvihkosesta. Bufetti avoinna.
KAIKKIEN NÄLKLOUKKALAISTEN OMAT
KINKERIT 10.4.2014 klo 18.00Kyläkodilla on ilo järjestää Nälkloukkalaisten yhteiskinkerit. Katso lisää seurakunnan uutisista.
Tarjoilusta huolehtii Kyläyhdistys. Olette perheinenne lämpimästi tervetulleita.
’KAUKAN KANSAKOULUSTA KYLÄKOTI’ –
KIRJAA
vielä muutama kappale jäljellä. Nopeana ehdit
ostaa. Hinta 30,00 €.

*ILMOITUKSIA**
UUTISANKKURIN SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 19.4.2014. Aineistotoimitukset viim.
pe 11.4. klo 14.
UutisAnkkuri 3/ 2014
kokoaja: Katja Törrönen

