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*
Pyhärannan terveysaseman väliaikaistilat
Terveysaseman toiminta on siirtymässä Palvelutalo Ankkuriin, jossa tehdään lähiviikkoina muutostöitä Tarkempaa tietoa toiminnan järjestämisestä
ja aikataulusta seuraavassa UutisAnkkurissa.

Kansalaisen asiointitili
Pyhäranta on ottanut käyttöön kansalaisen asiointitilin - www.asiointitili.fi
Kuntalaiset ja muut asiakkaat voivat lähettää Asiointitilin kautta kunnalle hakemuksia ja muita lomakkeita. Palvelu mahdollistaa kaksisuuntaisen
viestinnän, eli kunta voi Asiointitilin kautta esimerkiksi kysyä lisätietoja hakemuksiin ja toimittaa
lopulta päätöksen tiedoksi.
Lomakkeet ja hakemukset, jotka on tähän saakka
palautettu kuntaan paperisina, voidaan nyt myös
lähettää joko sähköisesti tai skannattuina asiointitilin kautta liitetiedostona. Lomakkeita lähettäessä
viestin otsikkokenttään on kirjoitettava, mikä lomake on kyseessä. Erityisesti sähköistä täyttämistä varten suunnitellut lomakkeet täydentyvät vuoden 2015 aikana kunnan Lomakkeet -sivulle.
Kunnan ja valtion viranomaiset eivät tietosuojasyistä lähetä arkaluontoista tai salassa
pidettävää tietoa kenellekään kuntalaiselle sähköpostitse, mutta paperipostin toimitusosoitteen
korvaavalle Asiointitilille tällaista itseään koskevaa
tietoa voi lähettää.
Asiointitilin voi luoda itselleen ja ottaa käyttöön
kuka tahansa, jolla on suomalainen henkilötunnus
ja käytössään verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Asiointitilin voi
sulkea milloin tahansa. Asiointitilin käyttö on kun-

talaiselle vapaaehtoista, myös paperiset lomakkeet toimivat edelleen normaalisti.
Lisätietoja Asiointitilistä: http://www.asiointitili.fi.
Palvelusta vastaa Valtiokonttori, jonka tehtävä on
huolehtia, että Asiointitili on tietoturvallinen ja vallitsevan lainsäädännön mukainen.

**SOSIAALITOIMI**
Eläkeläisten päivätoiminta
Eri-ikäisten eläkeläisten PÄIVÄTOIMINNAN KOKOONTUMISPAIKKA ON MUUTTUNUT!
Kokoonnumme Pyhärannan seurakuntakodilla, osoite; Kirkkopolku 9.
Myös taksin yhteystiedot ovat muuttuneet!
Uusi taksin numero on 0400-795 546.
Päivätoimintaa järjestetään kevään aikana vielä
25.3, 8.4, 22.4 ja kevätjuhla on 6.5. Kevään ohjelmassa on mm. erilaisia vierailijoita, laulua, historiaa ja tietysti bingoa!
Ruokailusta ja kahvista peritään 9 euron maksu.
Tarvittaessa järjestetään myös maksullinen kuljetus. Kevään ruokailuista, kahvista sekä kuljetuksista peritään maksut laskulla, kevään kokoontumiskertojen jälkeen.
Lisätietoa sekä uusien
kävijöiden ilmoittautuminen numeroon:
044 7383 458/ Heidi
TERVETULOA KAIKKI
MUKAAN!!!

**TEKNINEN TOIMI**
INFOTILAISUUS SIIRTOVIEMÄRIN
RAKENTAMISESTA SANTTIOLLE
ke 8.4. klo 18 alkaen kylätalo Mainingissa.
Kahvitarjoilu.
Paikalla suunnittelija, urakoitsija ja kunnan
vesihuoltolaitoksen edustajat.

**SIVISTYSTOIMI**
Rohdaisten koulun 125-vuotisjuhla

Vakka-Opisto
VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON
Pyhärannan osaston
KEVÄTNÄYTTELY
Reilan koululla

Rohdaisten koulun 125 –vuotisjuhlaa vietetään
lauantaina 25.4.2015 klo 11.00 -13.00.
Juhla on avoin kaikille, tervetuloa!
Mikäli teillä on arkistoissanne esimerkiksi vanhoja
valokuvia, esineitä tai oppilastöitä, voi niitä toimittaa koululle maaliskuun aikana
skannattavaksi tai kuvattavaksi
kuvaesitykseen.
Lisätietoja: Koulunjohtaja
Nestori Mäkelä,
p. 044 738 34 31,
nestori.makela@pyharanta.fi

su 19.4.2015
klo 11-15
Ohjelmassa mm. Lasten teatteriryhmän
esitykset klo 12 ja 13
Ohjaajana Riikka Selin
Puffetti ja arpajaiset
Järj. Reilan koulun vanhempainyhdistys
TERVETULOA!

Ihoden koulu tiedottaa
TULOSSA!
Ihoden koulun 6 lk:n näytelmä 22.4.
Merkatkaa kalenteriin. Lisää tietoa tulossa
seuraavassa lehdessä.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen valintakokeisiin on ajalla 13.4.-8.5. Ilmoittautuminen tapahtuu joko puhelimitse numeroon (02) 8501 8492 tai
paikan päällä käymällä musiikkiopiston toimistossa osoitteessa Keskuskatu 8A, 23800 Laitila. Tarkempi informaatio valintakokeista musiikkiopiston
netti-sivuilla www.laitila.fi -> koulutus -> musiikkiopisto -> ajankohtaista -> Tärkeää tietoa musiikkiopistoon hakijoille.
Lukuvuoden 2015-2016
muskareiden lukujärjestys julkaistaan toukokuun
alussa, jolloin alkaa
myös oppilaiden ilmoittautuminen. Tarkempi
tiedot myöhemmin.
Kevätlukukauden soitinesittelykonsertit ovat
torstaina 14.4.2015 klo 18:30 Uudenkaupungin
seurakuntakeskuksessa ja torstaina 16.4.2015 klo
18:30 Laitilan kaupungintalolla. Tervetuloa tutustumaan soittimiin ja opiskeluun musiikkiopistossa.
Lukuvuoden päätöskonsertti on maanantaina
25.5. klo 18.00 Laitilan kaupungintalolla. Ohjelmassa runsaan musiikkitarjonnan lisäksi päättötodistusten jako. Tervetuloa!

Seuraa tarkempaa ilmoittelua seuraavasta UutisAnkkurista, Länsi-Suomesta ja Laitilan Sanomista.
Näyttelyn pystytys lauantaina 18.4.2015 klo 10
alkaen.
Näyttelyyn kaivataan paljon käden töitä, keskeneräisiäkin, koko 2014-15 lukuvuoden ajalta.
Perinteen mukaan pystyttäjille tarjolla kahvia ja
jotain suolaista/makeaa.
Älä epäröi tuoda käsitöitäsi näytille, jotta muutkin
näkevät, mistä kurssilla on ollut kyse.
Opettajia on vaihtunut ja he ovat tuoneet mukanaan uusia ideoita ja tuulia.
Näyttelyssä voi antaa aloitteita, millaisia uusi
kursseja Vakkaopiston pitäisi lukuvuonna 2015-16
järjestää. Ehdotuksia voi antaa myös sähköpostitse taina.salo@vakkaopisto.fi tai puhelimitse 0405058244.
HUOM! Kaipaan erityisesti vinkkejä uusiksi
liikuntakursseiksi. Suunnittelu on jo käynnissä. Odotan yhteydenottoja!

Veteraanipäivän vietto Pyhärannassa
Vuoden 2015 Kansallisen veteraanipäivän
teema on:
”Tämä maa ei koskaan
sortua saa - eläköön
Suomi”
Veteraanipäivää vietetään Pyhärannassa
su 26.4.2015
Klo 13:30
Partiolaisten lipunnosto seurakuntakodin edessä
Klo 14:00

Jumalanpalvelus, perhekirkko,
jossa perhekerholaisten ohjelmaa
Veteraanit ovat kunniavieraina.
Seppelten lasku sankarihaudalle.

Klo 15:00

Maksullinen keittolounas koko
perheelle seurakuntakodissa.
Tuotto lähetyksen hyväksi.
Veteraanit ja alle 7-vuotiaat lapset
ilmaiseksi
Kulttuuritoimi tarjoaa täytekakku
kahvit.
Veteraaniyhdistyksen puolesta
puheenvuoron
käyttää Jorma Perhe.
Partiolaisten lauluesitys.
Tervetuloa!

**NUORISO**
Nuokkarit
Yönuokkari
Ihoden nuorisotilassa 24.4 kello 18.00 alkaen.
13-18-vuotiaille luvassa seurustelua, ruokaa, elokuvia ym. mukavaa läpi yön.
Ilmoittaudu!
Margit Kiiski, 044 7383 429
timo.turunen@pyharanta.fi, 044 7383 434
Ilmoittautuminen 22.4 keskiviikkoon mennessä!

** LIIKUNTAA**
Hiihdon palkintojenjakotilaisuus
Myrskyn ja vaplan palkintojenjako talven hiiihdoista Rohdaisten metsästysmajalla ke 1.4.2015 klo
18.30.
Ohjelmassa: liikunnallista mukavaa yhdessäoloa
ulkoillen, palkintojen jako ja makkaranpaistoa.
TERVETULOA!

21.4, 28.4., 5.5. ja loppukisa kutsutuille parhaille
ja päätöstilaisuus kaikille sarjaan osallistuneille ti
12.5.
Osallistumisen vahvistus tekstarilla
044-738 3424 samana pvänä klo 12.00 mennessä. Hinta 2e/peli-ilta.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Vuosikokous Kaljasmajalla su 22.3 klo 14
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan.

SPR Pyhärannan osasto

SPR:n Pyhärannan osaston kevätkokous
ti 24.3.2015 klo 18:00 kunnanvirastolla, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kaikki osaston jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu!
Osaston hallitus

Reidu

Frisbeegolfradan kevätkorkkaus
Perjantaina 17.4 kello 18.00 alkaen Kirikallion
radalla kaikille halukkaille. Harjoitellaan heittoja
sekä pelataan. Vaatetus sään mukaisesti. Tarkoitettu kaikenikäisille. Ei tarvitse omaa kiekkoa.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Tervetuloa pelipaikalle.!

Biljarditurnaus aikuisille

Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n vuosikokous
pidetään Reilan koululla lauantaina 28.3.2015 klo
13.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys
Tarinatupa seurakuntakodissa
tiistaina 24.3. klo 12.00.
Aiheena on ”Karjalaisten evakkotaipaleita”. Tilaisuuteen ovat
muutkin kuin yhdistyksen jäsenet
tervetulleita.
Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen
kahvimaksu.

Rohdaisten nuokkarissa perjantaina 10.4. kello
18.00 alkaen. Turnaukseen osallistumismaksu 2€
Nuokkariin voi tulla seuraamaan pelaamista vaikka ei itse pelaisi. Harjoitellaan lyöntejä ja pelataan. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Tervetuloa kaikki pelimiehet ja naiset.
Kahvin tarjoaa Nuokkari.

Kevään rankinglentis/beach sarja jatkuu
Tarkoitettu lentistä harrastaville aikuisille. Helmikuussa alkanut ja
maaliskuun lomaillut sarja jatkuu.
Seuraavat kisapäivät: 7.4., 14.4.

Huhtikuun kuukausitapaaminen 21.4. klo
12.00, Santtion Mainingissa.
Tarkempi ohjelma huhtikuun alussa kaupunkilehti
”Raumalaisessa” ja yhdistyksen kotisivuilla.
Tervetuloa!

Pyhärannan martat
Yrtti-ilta maanantaina 13.4 klo 18 seurakuntakodissa.
Katri Sulonen opastaa yrttien käyttöä suolan korvikkeena. Arvontaa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Avoimet ovet kaikille:
Tervetuloa tutustumaan Marttojen uuteen kokoontumistilaan tiistaina 21.4. klo 18 alkaen.
Pyhärannan Säästöpankin talo, Ristentie 15,
2.kerros. Samalla voit osallistua tilan nimiehdotuskilpailuun.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Marttailta askartelun merkeissä maanantaina
25.5 klo 17.30 Rihtniemen leirikeskuksessa.
Ohjelmassa kankaan kovetusta Pirjo Siivosen
opastuksella.
Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Santtioseura
Santtion Mainingissa kevään viimeinen
perinne-ehtoo
ke 25. maaliskuuta klo 18.30 - .
Aiheena Liikkuminen Mannervedellä
maamerkkien avulla. Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Jäsenrekisterin täydennys on käynnissä. Jäseneksi voivat hakeutua kaikki asuinpaikasta riippumatta. Jäsenmaksu on 5 € /vuosi yli 15vuotiailta. Hakemuslomakkeita saa Kyläkodin
eteisen pöydältä tai kotisivustoltamme. Jäsenmaksun voi maksaa yhdistyksen tilille
FI21 4358 1040 0104 05 tai yhdistyksen sihteerille
Tuula Ruoholalle.
JUHLA- JA KOKOUSTILAA VUOKRATTAVANA
Kyläkodissa
Käytettävissä moderni keittiö ja upea juhlasali (75
paikkaa). Tarvittaessa järjestetään lisäpaikkoja
viereiseen tilaan. Kaikki AV-välineet käytössäsi.
Varaukset: Margetta 0505203861
KOTISIVUSTO: googlaamalla: nälkloukka
Tervetuloa toimintaan. Toivomme runsasta osanottoa eri tapahtumiin
Hallitus

Ylikylän Köykän-Vähäretken-RapijärvenMetsäpirtin tie
KOKOUSKUTSU
Ylikylän Köykän-Vähäretken-RapijärvenMetsäpirtin tien yleinen kokous pidetään Kyläkodissa (ent. Kaukan koulu) torstaina 09.04.2015
klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:n
määräämät asiat.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä OP:n Pyhärannan konttorilla tiistaina 14.04.2015 klo 10.00 –
13.00.
Hoitokunnan puheenjohtaja

KYLÄKODISSA TAPAHTUU, Kaukanraitti 24
NÄLKLOUKKAN KYLÄYHDISTYS ry:n
KEVÄTKOKOUS to 26.3.2015 klo 18.00.
Esityslistalla on kevätkokouksen määräämät asiat
mm.: esitetään vuoden 2014 vuosikertomukset,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
päätetään tilintarkastuksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. Kokouksen päätyttyä kahvittelemme ja keskustelemme mahdollisesta uudesta hankkeesta
KAIKKIEN NÄLKLOUKKALAISTEN YHTEISKINKERIT to 16.4.2015 klo 18.00Kyläkodilla on ilo järjestää Nälkloukkalaisten yhteiskinkerit. Katso lisää seurakunnan uutisista.
Tarjoilusta huolehtii Kyläyhdistys. Olette perheinenne lämpimästi tervetulleita.
YHTEISLAULUILTA pe 24.4.2015
klo 18.00Esilaulajan ja soittajien kanssa on
helppo laulaa tuttuja reippaita yleisön toivomia
lauluja. Buffet avoinna

**ILMOITUKSIA**
**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 teksin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10
SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 18.4.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 10.4. klo 14.
UutisAnkkuri 3/2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

