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**
Kuntavaalit 9.4.2017 klo 9-20 äänestysalueittain
Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa
ilmoituskortin äänioikeudesta kirjekuoressa, jonka ikkunasta näkyy sekä lähettäjän
(maistraatti) että äänioikeutetun nimi ja osoite.
Kuoren päällä lukee: Ilmoitus äänioikeudesta
vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Ennakkoäänestys 29.3.2017 - 4.4.2017
kunnanviraston aukioloaikoina.

- 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

Tarkemmat tiedot äänestämisestä:
UutisAnkkuri 2/2017.

Kesätyöpaikkatuki koululaisten ja
opiskelijoiden työllistämiselle
Pyhärannan kunta tukee
vuonna 2017 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. 30.9.2017

Työnantajan tulee anoa kesätyöpaikkatukea
kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta saatavalla lomakkeella 30.4.2017 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 31.10.2017 mennessä.
Mikäli selvityksiä ei toimiteta määräajassa, tukea
ei makseta.
Lisätietoja: hallinnon asiantuntija Tiina Peltoniemi
puh. 044-7383 411

Avustukset haettavana
 URHEILUSTIPENDIT
Urheilustipendit haettavana vuoden 2016
urheilusaavutuksista.
Stipendin hakijan on ollut oltava henkikirjoilla Pyhärannassa 1.1.2016. Esityksiä
(hakemuksia) voi tehdä palkittavista henkilöistä.
Lisätietoja ja haun kriteerit kunnan nettisivuilta.
 LIIKUNNAN JA NUORISON TOIMINTAAVUSTUKSET
 KULTTUURIN KOHDEAVUSTUKSET/
AVUSTUSSOPIMUKSET
 MUUT HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET
Avustukset ovat haettavissa 31.3.2017 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.

*ti 21.3. klo 18.00 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen salissa ja keskiviikkona 22.3. klo 18.00
Laitilan kaupungintalon valtuustosalissa Ystävyyskonsertissa Võrun musiikkikoulun oppilaat
esiintyvät musiikkiopiston oppilaiden kanssa
*su 9.4. klo 15.00 Laitilan soittokunta Matkalla
Suomessa-konsertissa Laitilan monitoimihallissa.
Solistina Juho Tuominen. Liput 15€ (alle 12-v.
vapaa pääsy).
*ma10.4. klo 18.00 Jere Rostedtin Kitarakonsertti
Laitilan kaupungintalolla. Vapaa pääsy.
Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous on torstaina 30.3. kello 18.30 Laitilassa
Kappelimäen koulun Toimelassa. Tervetuloa mukaan!
Kehitys kehittyy ja musiikkiopisto sen mukana!
Musiikkiopiston toiminnassa on tapahtumassa
uudistuksia, jotka koskevat kaikkia oppilaita.
Huoltajille ja oppilaille avoimet infotilaisuudet
ovat saman sisältöisiä ja ne järjestetään:
-

pe 31.1. kello 18.00 Taivassalon yhtenäiskoulun Maininki-luokassa

Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta operatiivinen johtaja puh. 044- 7383 424.

-

ti 4.4. kello 18.00 Laitilan kaupungintalon
valtuustosalissa

Huom! Nettisivuilta löydät hakijan oppaan sekä
hakijan tarvitseman lomakkeiston.

-

ke 12.4. kello 18.00 Uudenkaupungin
Raatihuoneen salissa.

**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Vanhusten kotihoidon -tietoilta
Torstaina 6.4. Vanhusten kotihoidon -tietoilta
Ihoden koululla klo 18.00-19.30.
Vanhuksille toiminnallista yhdessäoloa.
Kahvitarjoilu.
Sosiaalitoimi järjestää tilaisuuden
yhteistyössä Ihoden seutuyhdistyksen kanssa.

Vakka-Suomen musiikkiopisto

https://peda.net/laitila/musiikkiopisto

*su 19.3. klo 15.30 Musiikkiopiston viihdeorkesteri soittaa Kemppi-seuran Suomi100-konsertissa
Uudenkaupungin Crusell-salissa

Musiikkiopiston oppilasvalinta uudistuu! Musiikin
perustason opetus on tarkoitettu ensisijaisesti
lapsille ja nuorille, jolloin 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat hakevat oppilaaksi aikuisosastolle. Musiikin perustasolle voidaan hyväksyä oppilaaksi
opintojen alkamisvuonna 7 vuotta täyttävä hakija.
Musiikin perustason oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kuntaosuuksien sallimissa rajoissa. Ilmoittautuminen alkaa vuosittain toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä erikseen ilmoitettavana kellonaikana Vakka-Suomen musiikkiopiston sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Ilmoittautumislinkki on auki kaksi viikkoa. Seuraa
tiedotustamme!
SATA LASISSA! MUSIIKKILEIRI 5.-7.6.2017
Suomen satavuotisjuhlien
kunniaksi Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys
ry:n 6. musiikkileiri järjestetään
Kustavin Lomavalkamassa.
Leirin teemana on Sata lasissa! Opettajina ovat musiikkipedagogit Marja-Liisa Santala,
Marja Kalevi ja Minna Kajan-

der. Leirin vetonaulana on supersuosittu Markus
Rantasen pitämä ukulelekurssi. Tule kokeilemaan
itse, onko ukulele maailman helpoin soitin, niin
kuin väitetään!

Ohjelma: Munkkikahvit, allas- ja saunaosaston
käyttö, ohjattu allasjumppa halukkaille, buffetpäivällinen Merisali-ravintolassa ja matkat. Hinta
yhteensä 35€.

Kolmen kesäisen leiripäivän aikana soitetaan
paljon yhdessä ja tehdään musiikkia niin, että
aivan kaikki voivat osallistua. Vaikka olisit vasta
soittopolkusi alussa, tule mukaan! Jos olet jo pitkällä ja haluat tehostartin kesäharjoittelukauteen,
olet tervetullut! Mikäli löysit kevätsiivouksen yhteydessä pölyyntyneen soitinkotelosi ja haluaisit
avata sen, voimme auttaa!
Sata lasissa! soittopäivät huipentuvat päätöskonserttiin 7.6.2017. Sen lisäksi leirillä on avoimet
ovet tiistaina 6.6. vietettävänä Kustavi-päivänä.
Tuolloin myös Laitilan soittokunta ja Uudenkaupungin VPK:n soittokunta pitävät yhteisharjoituksen leirillä, jota kaikki kiinnostuneet pääsevät seuraamaan.

Ilmoittautumiset Lahtosen Sinikalle
puh. 040-7440147. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen leirille käynnistyy 6.3. ja päättyy
21.4.2017. Ilmoittautumaan pääset musiikkiopiston nettisivuilla olevan linkin kautta
(https://peda.net/laitila/musiikkiopisto). Leirin hinta: 85 € (70 € sisaruksilta).

SPR Pyhärannan osasto
SPR:n Pyhärannan osaston
kevätkokous ti 21.3.2017
klo 18 Marttala, Ristentie 15,
23950 Pyhäranta
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Osaston jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Kahvitarjoilu

Reilan kyläyhdistys Reidu
Reilan kyläyhdistys REIDU
ry:n vuosikokous pidetään
Reilan koululla lauantaina
1.4.2017 klo 13.00.
Käsitellään sääntömääräiset

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

asiat. Tervetuloa!

Nälkloukkan Kyläyhdistys
Rohdaisten Urheilukalastajat
Rohdaisten Urheilukalastajat ry:n vuosikokous
pidetään tiistaina 21.3.2017 klo 18.00 Mattilanpuiston kokoustilassa osoitteessa Ristentie 15
Pyhäranta.
Tervetuloa!

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
Kaukanraitti 24
Kyläyhdistyksen kevätkokous sunnuntaina 19.3.
klo 16:00, jolloin käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen tarkistetaan ja päivitetään
v. 2011 tehty 5-vuotissuunnitelma. Kahvitarjoilu.
Vaalipaneelissa su 26.3. klo 15:00 on haastateltavana pyhärantalaisia kuntavaaliehdokkaita.
Puffetista kahvia ja kotona leivottuja herkkuja.

Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys ry
Sydänkerhon kylpylämatka tehdään Ruissaloon
to 23.3. Lähtö klo 13.00
Laitilan linja-autoasemalta.

Metalliromun keräyslava on Kyläkodin kentällä
13.–20.4. välisen ajan.
Tuolijumppa jatkuu keskiviikkoisin klo 14‒15 ja
värkkäyspiiri joka toinen keskiviikko klo 17‒19.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja tapahtumiin!

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi
Vuosikokous Mattilanpuiston kokoustilassa
osoitteessa Ristentie 15 Pyhäranta su 2.4.2017
klo 15.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry on vuokrannut
Rohdaisten yhteisalueen osakaskunnalta kirkonrannan ja laiturialueen venepaikkoineen.
Vapaista venepaikoista voi tiedustella Henryltä
puhelin 050 302 5194.



La 6.5. Vappurieha/ Kirpputoritapahtuma yhdessä Lahdenvainion Myllyyhdistyksen kanssa. Tapahtumapaikka
ilmoitetaan kevään aikana. Voit ilmoittautua myyjäksi sähköpostitse osoitteeseen
ihoden.seutu@gmail.com. Lisätietoa tapahtumasta huhtikuussa.

Muistakaahan pistää logomateriaalia tulemaan, sähköisesti ihoden.seutu@gmail.com ja
paperisena Ihoden Kyliksellä sijaitsevaan postilaatikkoomme. Kilpailu päättyy 31.3., äänestysaika vaihtuu ajalle 10.-24.4. Toivomme saavamme
runsaasti kilpailumateriaalia!
Kiitokset Ihoden koululla pidetyn Talviriehan
runsaalle osallistujajoukolle ja tapahtumaa
toteuttaneille toimijoille! Teitte tapahtumasta
onnistuneen kokonaisuuden ja lumikin toi mukavasti tunnelmaa päivään!
Kiittäen: Ihoden Kiri, Pyhärannan VPK ja Ihoden
Seutuyhdistys

Pyhärannan Myrsky
Sääntömääräinen kevätkokous su 2.4.2017 klo 13
Vakka-Rannan kerhohuoneella Retkentie 9.
Tervetuloa!

Ihoden Seutuyhdistys
Kevään menolista:
 La 18.3. Ihoden Tapahtumaideointi kahvila ja ympäristöystävällisten siivoustuotteiden-myynti ja -tietoiltapäivä
klo 14.00-16.00 Säästöpankin kerhohuoneella. Ideoidaan yhdessä mitä mukavaa
seudulle kaivattaisiin ja pystyttäisiin toteuttamaan. Mukana Pyhärannan Seurakunta ja siivoustuotteista kertomassa Ihoden Kylikseltä Marja Heinonen! Tervetuloa kahvittelemaan!

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/

Ke 15.3. klo 18 Miestenilta alkaa Pyhärannan
kirkossa ja seurakuntakodissa. Laitilalaiset vierailevat.
Ke 15.3. klo 19 Miesten saunailta kylätalo Mainingissa. Saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista.
To 16.3. klo 18 Nojatuolikirkko. Haastattelussa
Marika Pietilä ja Jukka Laurikkala
Su 19.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Vietetään
Talvisodan päättymisen muistopäivää, kirkkokahvit seurakuntakodilla.





Ke 29.3. Toimintapuisto -infotilaisuus
Ihoden koululla klo 18.00. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja osallistumaan! Kahvitarjoilu.
To 6.4. Vanhusten kotihoidon -tietoilta
yhdessä sosiaalitoimen kanssa Ihoden
koululla klo 18.00-19.30. Vanhuksille toiminnallista yhdessäoloa. Kahvitarjoilu.

Su 19.3. klo 16 Varhokylän kinkerit, Vesa Laine,
Varhokyläntie 120
Ma 20.3. klo 10 Rauman seurakunnan opintopiiri
kymppiluokka vierailee Pyhärannassa
Ma 20.3. klo 18 Rippikoululaisten ja vanhempainilta seurakuntakodilla

Ke 22.3. klo 18 Jumalanpalvelusajokortti Pappilassa, osa 5, ”Kohti inssiajoa”, vapaaehtoisen
roolin ihanuus ja haasteet
To 23.3. klo 18 Raamatun huikeat persoonat
seurakuntakodilla, osa 8: Kaifas, Hannas, Pilatus
ja muut pahikset. Luentosarja Raamatun erikoisista henkilöistä, jotka kummasti muistuttavat meitä
tavallisia pulliaisia.
Su 26.3. klo 18 Blues Brothers – messu: mustat
lasit, hatut ja puvut – tottakai! Koe BB-elokuvan
musiikki jumalanpalvelusmuodossa. Menoa riittää
elokuvista tuttujen hahmojen imussa.
Ke 29.3. klo 18 Nallekirkko. Ota mukaan oma
pehmolemmikki. Kirkossa seikkailee Iso-Nalle.
Sopii kaiken ikäisille.
Ke 29.3. klo 19 Miesten ilta Kaukan kyläkodissa,
Kaukanraitti 24. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista
To 30.3. klo 18 Rohdaisten kinkerit, Kaarina ja
Jorma Perhe, Seurakuntakoti, Kirkkopolku 7
Pe 31.3. klo 18 Laulun ja rukouksen ilta kirkossa
Su 2.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Ke 5.4. klo 18 Sanan ja laulun ilta Ihoden Säästöpankin kerhohuoneella
To 6.4. klo 18 Radansuun- Nälkloukkan - Ylikylän kinkerit, Kaukan kyläkoti, Kaukanraitti 24

To 13.4. klo 18 Kiirastorstain messu, laulamassa Kyösti Huvinen
Pe 14.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, kirkkokuoro
Su 16.4. klo 10, 1. pääsiäispäivän messu, kirkkokuoro
Ma 17.4. klo 18, 2. pääsiäispäivän musiikkikirkko
Ke 19.4. klo 18 Miesten saunailta kylätalo Mainingissa. Sauvakävelyä, saunomista, pientä ohjelmaa ja makkaroiden paistamista.
To 20.4. klo 18 Raamatun huikeat persoonat,
osa 9: Joosef: Unennäkijä, byrokraatti ja syrjitty
sankari. Miten Jumala pitää omistaan vaikeina
aikoina huolen? Miten kateudesta voi vapautua?
Luentosarja Raamatun erikoisista henkilöistä,
jotka kummasti muistuttavat meitä tavallisia pulliaisia.
Pe 21.4. klo 18 Pappila, Jumalanpalvelusajokortin ”inssiajo”
Su 23.4. klo16 Reggae-messu. Nyt on rentoa ja
letkeää tunnelmaa! Vietämme jumalanpalvelusta
jamaikalaiseen tyyliin. Karibialaiseen tapaan heitämme huolet pois! Iloa, Jumalan Sanan evästä ja
korvamatoja Bob Marley & the Wailersilta.
Ennakkotieto: Su 28.5. klo 18 Punaisen laulukirjan Pokemessu
KINKERIT:

Pe 7.4. klo 18 Hengellisen musiikin toivekonsertti kirkossa. Lähetä toiveesi 31.3. mennessä:
petri.laitinen@evl.fi
Su 9.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus, lähetyksen
kirkkopyhä
Su 9.4. Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodissa kirkkokahvit, myyjäiset ja arpajaiset
Ma 10.4. klo 18.30 Naistenpiiri seurakuntakodissa, siirtyminen klo 19 kirkkoon, pääsiäisnäytelmään, jatkot seurakuntakodissa

Su 19.3. klo 16 Varhokylän kinkerit, Vesa Laine,Varhokyläntie 120
To 30.3. klo 18 Rohdaisten kinkerit, Kaarina ja
Jorma Perhe, Seurakuntakoti, Kirkkopolku 7
To 6.4. klo 18 Radansuun- Nälkloukkan - Ylikylän
kinkerit, Kaukan kyläkoti, Kaukanraitti 24
Su 23.4. klo 18 Nuuskin-Lahdenvainion kinkerit,
Maarit ja Veikko Valpola, Kaljasmaja, Salinrata 25
To 11.5. klo 18 Reila-Rihtniemi-Kaunissaari– Kukola kinkerit, Kukolan kyläyhdistys, Rihtniemen
leirikeskus, Varvinpolku 8
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA:

Ma 10.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä kirkossa,
osa 1
Ti 11.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä kirkossa,
osa 2
Ke 12.4. klo 19 Pääsiäisnäytelmä kirkossa,
osa 3
To 13.4. klo 9.30 Koululaiskirkko

Palvelupäivä torstaina 23.3.2017 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.

Kultaisen iän kerho: Hiljaisen viikon
ehtoollishartaus Ihoden vanhustentalon
kerhohuoneella maanantaina 10.4. klo 13. Kahvit.
Mukana kirkkoherra ja diakonissa.
Kultaisen iän kerho: Hiljaisen viikon
ehtoollishartaus Vakkarannan vanhustentalon
kerhohuoneella kiirastorstaina 13.4. klo 13.
Kahvit. Mukana kirkkoherra ja diakonissa.
Perhekerho
Ihodessa Säästöpankin kerhohuoneessa
keskiviikkona 12.4. klo 9.30-11.30. Yhteinen
hiljentymishetki, välipala, askartelua, leikkiä ja
laulua. Vapaaehtoinen välipalamaksu.
Perhekahvila.
Ihodessa kokoontuu parillisten viikkojen
keskiviikkoiltaisin Perhekahvila. Säästöpankin
kerhohuoneen lisäksi hyvällä säällä
kokoontuminen voi olla myös puistossa.
Lisätiedot: Johanna Isberg puh. 050 337 9345.
Ota omat eväät mukaan.

4-5-vuotiaiden kerhot kokoontuvat 2 x 3h/viikko.
Kerhot toimivat kolmessa toimipisteessä;
Rohdaisissa seurakuntakodilla, Ihodessa
säästöpankin kerhohuoneella ja Reilassa koululla.
(4-5-vuotiailla hoidossa olevilla kerholaisilla on
mahdollista saada kuljetus)
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilta
löytyvällä lomakkeella
(www.pyharannanseurakunta.fi → Toiminta →
Lapset → Päiväkerhoon ilmoittautuminen)
Ilmoittautumisaika 3.-30.4.2017 (4-viikkoa)
Seuraavan vuoden kerhot aloittavat toimintansa
syyskuulla ja kerhoihin ilmoitetuille lähetetään
kerhopostia elokuun aikana.
Jos kerhoista tai ilmoittautumisesta tulee
kysyttävää,
yhteyttä voi ottaa kerhonohjaajaan
Marika Pietilä, 044-0684916, marika.pietila@evl.fi
VARHAISNUORISOTYÖ:

Lisätietoja lapsiperheiden toiminnasta
seurakunnan nettisivuilla:
pyharannanseurakunta.fi/toiminta/perheet
Seurakunta hakee
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ
hautausmaa- ja puistotoimeen
kesä- ja heinäkuulle kahden kuukauden työsuhteeseen. Tehtäviin kuuluu hautausmaiden sekä
seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja
kunnossapitotöitä. Työ sisältää mm. nurmikon
leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää.
Hakijalta ei edellytetä alan koulutusta tai aiempaa
työkokemusta, tehtävään haemme 18 vuotta täyttäneitä.
Hakemukset 31.3.2017 mennessä postitse:
Pyhärannan seurakunta, Nina Karvonen, Kauhianpääntie 5 23950 Pyhäranta.
Kuoreen tunnus ”Kesätyö/hautausmaa”.
Tai sähköpostitse: nina.karvonen@evl.fi
Puh. 0440-684904
2017-2018
PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN
Kerhoikäisiä ovat vuosina
2012-2014 syntyneet lapset.
3-vuotiaiden kerho kokoontuu
2h /viikko. Kerhoryhmät ovat
Ihodessa, että Rohdaisissa jos kerholaisia on
riittävästi (tarvittaessa ryhmät voidaan myös
yhdistää). 3-vuotiaiden kerhoon seurakunta ei
järjestä kuljetusta.

Varhaisnuorten kerhot:
Maanantaisin klo 18.00-19.00
Rohdaisten seurakuntakoti
Tiistaisin klo 18.00-19.00
Ihoden säästöpankin kerhohuone
Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00
Reilan koulu
Koulujen aamunavaukset:
Keskiviikko 22.3. klo 8.15
Reilan koulu
Keskiviikko 22.3. klo 10.00
Ihoden koulu
Perjantai 24.3. klo 9.20
Rohdaisten koulu
Koululaiskirkko:
Torstaina 13.4. klo 9.30
Pyhärannan kirkko
Perjantai 2.6. klo 9.30
Pyhärannan kirkko
NUORISOTYÖ:
Isoskoulutus:
Perjantaina 17.3. klo 18.00-20.00
Seurakuntakoti
Torstai 13.4. klo 18.00Pyhärannan kirkko
Perjantai 28.4. klo 18.00-20.30
Seurakuntakoti
Perjantai 5.5. klo 17.30-20.00
Ihoden Säästöpankin kerhohuone
Lauantai-sunnuntai 6.-7.5.
Rihtniemen leirikeskus
Isoshaku käynnistyy maalis-huhtikuun vaihteessa.

Tarkempaa ilmoittelua nuorisotyön facebooksivulla
lähempänä ajankohtaa.
Nuortenillat:
Perjantai 31.3. klo 18.00-20.00
Rohdaisten nuorisotila (yhdessä
kunnan kanssa)
Perjantai 21.4. klo 18.00-20.00
Reilan nuorisotila
Perjantai 5.5. klo 18.00-20.00
Ihoden Säästöpankin kerhohuone
(rippikoululaisille pakollinen)
Perjantai 26.5. klo 18.00-20.00
Seurakuntakoti
RIPPIKOULUTYÖ:
Kinkerit ovat lähteneet käyntiin. Katso oman kyläsi
kinkeriajankohta ja osallistu. Kinkereillä
suoritetaan ulkoläksyt.
Oppitunnit:
Lauantai 18.3. klo 9.00-13.00 Seurakuntakodilla
Lauantai 22.4. klo 9.00-13.00 Seurakuntakodilla
Lauantai 20.5. klo 9.00-13.00 Seurakuntakodilla

Tule kakkukahville kanssani kun

Maaritin Hiusmuotoilu
& Hieronta

täyttää 30 vuotta
pe 17.3.
Maarit Imppu
Haantie 4, Santtio puh. 0443258628
Ammattitaidolla jalkahoidot, hermorata-,
kuumakivi- ja klassiset hieronnat sekä
parturi-kampaajan työt
Juhlapäivänä tilatut työt -10%

Nuortenillat:
Kts yltä.
Kiirastorstain kirkko:
Torstaina 13.4. Klo 18.00 Pyhärannan kirkko
(ennalta määrätty) (Merkinnät oltava kerättynä
tähän päivään mennessä)

Jos lapsi- tai nuorisotyöstä herää kysyttävää,
yhteyttä voi ottaa Marika Pietilä, 044-0684916 tai
sähköpostitse marika.pietila@evl.fi

**ILMOITUKSIA**

Pyhärannan Puutarha
Avoinna ma-la klo 9-17,
(sunnuntaisin sovittaessa)

Tervetuloa!
Ropantie 2, puh. 050 3025 194

**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 värillisenä versiona kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 19.4.2017.
Aineistotoimitukset viimeistään ma 10.4.2017
UutisAnkkuri 3/2017 kokoaja: Tiina Peltoniemi

