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*
Siirryn 1.5.2015 alkaen Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon hallintojohtajaksi.
Haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä!
Terveisin
Pauliina Sarilo
kunnanjohtaja

kuva: Markku Laine, miinalautta Pyhärannan
järjestämä pelastusharjoitus.

Tilinpäätös 2014
Pyhärannan kunnan tulos jäi vuonna 2014 negatiiviseksi, mutta tulos on kuitenkin parantunut
2013 vuodesta. Tilikauden tulos on -181 506,31
euroa. Vuosikate oli positiivinen, mutta suurten
investointien vuoksi poistot ovat kasvaneet merkittävästi, eikä kate riittänyt poistoihin. Kunnan taseessa on ylijäämää vielä 663 740,04 euroa ja
lisäksi taseessa on 700 000 euron investointivaraus. Ylijäämä on kuitenkin viime vuosina huvennut.
Ulkoiset toimintatuotot olivat 1 151 647 euroa ja
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 57 000
euroa (4,9 %) ja ylittivät talousarvion n. 50 000
eurolla (4,3 %). Ulkoiset toimintamenot olivat 11
561 607 euroa. Kasvua edellisvuoteen oli vain 2
509 euroa (0,02 %). Talousarvio alittui 632 363
eurolla (94,8 %). Tämä selittyy pitkälti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menoilla,

jotka alittuivat n. 565 000 eurolla. Lisäksi palkkamenot alittivat talousarvion 66 900 eurolla ja nousivat vuodesta 2013 vain 1 449 euroa eli 0,06 %.
Kunnan talouden kannalta verotulojen kehitys on
ollut huolestuttavaa. Kunnallisveron tuotto 6 887
907 euroa jäi 358 093 euroa alle arvion (4,9 %) ja
laski edellisestä vuodesta 48 379 euroa, vaikka
tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksiköllä
vuodesta 2013. Kuntaliiton tuoreimman ennusteen
mukaan tänä vuonnakaan ei päästä arvioituun
tulokseen.
Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 1 221 000
euroa. Asukasta kohti lainaa oli n. 570 euroa (v.
2013 127 e). Lainaa nostettiin vuoden aikana 500
000 euroa arvioitua vähemmän, koska Ihoden
koulun investoinnista n. 500 000 euroa siirtyi 2015
vuoteen. Kunnan maksuvalmius on edelleen ollut
hyvä, vaikkakin investointikustannusten vuoksi
heikentynyt viime vuodesta. Kunnan tilien keskimääräinen viikkosaldo on ollut n. 1,4 miljoonaa
euroa.
Suuret investoinnit; Ihoden koulu, siirtoviemäri ja
Reilan kevyen liikenteen väylä tulevat aiheuttamaan lisähaasteita kunnan talouteen. Lisäksi ratkaistavaksi tulevat hammashuollon tilaongelmat ja
mahdollinen Reilan alueen hankinta ja kaavoittaminen. Vuosittaisten poistojen arvioidaan kasvavan vielä n. 200 000 euroa eli n. 50 %. Myös lainaa joudutaan ottamaan lisää lähivuosina.
Valtionosuusleikkaukset, kuntien tehtävien jatkuva
lisääntyminen ja mahdollinen sote-ratkaisu vaikuttavat osaltaan kunnan tilanteeseen. Pyhärannan
toimintamenoista jo nyt yli 60 % koostuu ostopalveluista ja sosiaalitoimen siirtyminen kasvattaisi
ostopalveluiden määrää vielä entisestään ja vähentäisi kunnan mahdollisuutta päättää omista
asioistaan.
Kunnan henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat
sitoutuneita toimimaan Pyhärannan kunnan hyväksi. Tilanteen korjaaminen vaatii yhteishenkeä
ja myös yhdistysten panosta. Asukasluku pitäisi
saada kääntymään nousuun, mutta tilannetta ei
edesauteta jos resurssit käytetään vihanpitoon ja
virheiden etsimiseen.
Parempaa, positiivista tulevaisuutta Pyhärannan
kunnalle toivottaen
Pauliina Sarilo, kunnanjohtaja

Kunnanvirasto on suljettuna helatorstain
jälkeisenä perjantaina 15.5.
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys
klo 8.00 - 16.00 puh. 044-738 3419
Hätätapauksissa soita 112
Teknisen toimen päivystys
numerossa 044-738 3440

Pyhärannan terveysasema tiedottaa
Terveyskeskuksen palvelut ovat siirtymässä palvelukeskus Ankkuriin (Retkentie 6, Pyhäranta).
Toistaiseksi palvelut ovat vielä vanhassa paikassa, mutta todennäköisesti toukokuun lopulla päästään siirtymään uusiin tiloihin. Seuraavassa UutisAnkkurissa jälleen tarkemmin aikataulusta sekä
muutosta aiheutuvasta palvelukatkoksesta.

**TEKNINEN TOIMI**
Nihtiö-Reila kevyenliikenteenväylän
yhteyshenkilöt
Nihtiö-Reilan kevyenliikenteenväylän urakkasopimus on allekirjoitettu 16.4.2015 ja työt alkavat
lähiviikkoina puiden kaadolla ja raivauksella.
Yhteyshenkilöt:
Urakoitsija JKT Kajantola Oy:
vastaava työnjohtaja Emilia Kujala 045-7732 6797
Valvontakonsultti: Petri Virtanen 040-567 8005,
Ramboll Oy
ELY-keskus: aluevastaava Janne Saari
050-380 4844

Ongelmajätekeräys la 16.5.2015

mista 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 sähköja elektroniikkalaitteita.
Lisätietoja, rakennustarkastaja Olli Lahtonen p.
044 738 3417.

**SIVISTYSTOIMI**

REITTI JA AIKATAULUT:

Hakeminen aamu- ja iltapäiväkerhoon
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.

Pyhärannan kunta järjestää koululaisille (1.-2.
lk ja erit.koul.) ja esikoululaisille aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa lukuvuotena 2015-2016.
Toimintaa järjestetään koulupäivinä. Esikoululaisilla on mahdollisuus päivähoitoon koulujen lomaaikoina. Esikoululaisten tulee hakea päivähoitolain
mukaista hoitopaikkaa, jolloin myös maksu määräytyy päivähoitosäännösten mukaisesti.

Paikalle tulisi saapua ajoissa, koska keräysauton
aikataulu on tiukka. Keräyspisteille saa tuoda
ongelmajätteitä ainoastaan silloin, kun keräysauto
on paikalla.

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintapaikka tullaan jatkossa myöntämään lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminta
alkaa 12.8.2015 ja päättyy 3.6.2016.

HUOM. Öljyauto ei ole mukana, joten keräysauto
ottaa vastaan vain öljyt, jotka ovat kanistereissa.
Ongelmajätteen kerääjille voi ilmoittaa suurem-

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Rohdaisissa, Reilassa ja Ihodessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä kuljetusta aamu- tai iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnanvirastosta ja kunnan kotisivuilta saatavalla lomakkeella.
Hakemus tulee toimittaa Pyhärannan kunnanvirastoon 7.5.2015 mennessä.

Lasten päivähoitopaikat
Lasten päivähoitopaikat Pyhärannan kunnassa ovat haettavana toimintakaudeksi
1.8.2015 – 31.7.2016. Hakemukset tulee palauttaa
24.4.2015 mennessä kunnantalolle josta myös
hakemuslomakkeita on saatavana.
Lomakkeet löytyvät myös kunnan nettisivuilta (
Lomakkeet / Sivistystoimi / Päivähoitohakemus )
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.

Rohdaisten koulun 125-vuotisjuhla

KUTSU
Rohdaisten koulun 125 –vuotisjuhlaa
vietetään lauantaina 25.4.2015
klo 11.00 -13.00.
Juhla on avoin kaikille, tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset toivotaan osoitettavan
Rohdaisten koulun vanhempainyhdistykselle,
Reppu Ry:lle: FI57 4358 1040 0079 14

Ihoden koulu tiedottaa

Tervetuloa katsomaan Ihoden
koululle 6. lk:n näytelmää!
(kesto n. 20 min)

22.4.2015 klo 18.30
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.

Liput: 5€ aikuiset, 1€ lapset
Buffetti on auki klo 18.00 alkaen.
Ihoden kylätie 27, 27320 Ihode
Tiedustelut: aarne.hakanen@pyharanta.fi

Lisätietoja antaa toimistosihteeri Teija Virtanen,
puh. 044 7383 432

Ilmoitusvelvollisuus yksityisestä
päivähoidosta
Yksityinen henkilö, joka harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen
sivistyslautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

**VAPAA-AIKATOIMI**

Yksityisen hoidon tuen maksaminen hoidon tuottajalle edellyttää mm., että tukeen oikeutetun vanhemman ja hoidon tuottajan välillä on tehty työsopimus kirjallisena vähintään yhden kuukauden
ajaksi.

Vakka-Suomen musiikkiopisto

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.

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.

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja
Tanja Nurmi, puh. 044 738 3426

Olemme Facebookissa nimellä Vakka-Suomen
musiikkiopisto. Käy tykkäämässä sivujamme.

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!

Lounaan hinta 8€/aik. ja 7-15v 5€.
Veteraaneille ja alle 7-vuotiaille lapsille lounas on
ilmainen.
Kunnan kulttuuritoimi tarjoaa täytekakkukahvit
Veteraaniyhdistyksen puolesta puheenvuoron
käyttää Jorma Perhe
Tilaisuudessa partiolaisten lauluesityksiä
Yhteislauluna Veteraanin iltahuuto
Tervetuloa!
Järjestäjät: Pyhärannan Seurakunta, Pyhärannan
Korpiankkurit sekä kunnan kulttuuritoimi

Kiitos

Vakka-opisto

VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON
Pyhärannan osaston
KEVÄTNÄYTTELY
Reilan koululla
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!

Veteraanipäivän vietto Pyhärannassa
Vuoden 2015 Kansallisen veteraanipäivän
teema on:
”Tämä maa ei koskaan
sortua saa - eläköön
Suomi”

Santtion äidit kiittävät kaikkia ”Lähde Liikkumaan
Loppiaisena” –tapahtumaan osallistuneita! Vapaaehtoisesta osallistumismaksusta kertyi reilu
100 euron kokoinen summa, jolla Santtion äidit
ovat päättäneet hankkia istutuksia ja pihaleikkikaluja Santtion uudistuneeseen leikkipuistoon.

**NUORISO**
Vakka-Suomen Suurleiri
Pidetään tänä vuonna Kustavin LomaValkamassa 23.-25.6.2015.
Infoa tulee koulujen kautta lisää ja ilmoittautumislomake aukeaa netissä 4.5.2015.

Nuokkari info
Kevään viimeiset
nuokkarit:
Rohdainen, la 30.5.
Ihode, pe 29.5.
Reila, ke 13.5.

** LIIKUNTAA**
Kevään viimeiset vaplan jumpat:

Veteraanipäivää vietetään Pyhärannassa
su 26.4.2015
Klo 13:30
Partiolaisten lipunnosto seurakuntakodin edessä

Rohdainen, tiistaina 12.5.
Reila, keskiviikkona 13.5.
Ihode, torstaina 21.5.
Huom!
Timo on lomalla 30.4. - 5.5 jolloin jumpat ja
nuokkarit ovat peruttu.

Klo 14:00
Jumalanpalvelus, perhekirkko, jossa perhekerholaisten ohjelmaa
Veteraanit ovat kunniavieraina.
Seppelten lasku sankarihaudalle.
Klo 15:00
Lähetystyön maksullinen keittolounaskoko perheelle seurakuntakodissa.

Salibandy tutuksi!- tapahtuma 16.5.2015
Ihoden koulun pihapiirissä ja salissa klo 11-15.
Ohjelmassa: vaplan säbäkerhojen turnaus alakoulaisille
Moottoripyörät vierailevat n. klo 11-12
Eemeli Salin n klo 12-13

Tutkaan laukauskisa n klo 13-14 Salban liigapelaajat Veli Peltonen, Petteri Salonen, Niko Kaerla.
klo 14:00 Ilmaveivi Show
n. klo 14:30 palkintojen jako,
kaikki saa mitalin 1, 2 ja 3
(joukkueessa saa olla 6+ maalivahti.)

SEURAA ILMOITTELUA!
Järjestää vapla ja Iloa ry
Syksyn salivuorojen haku toukokuussa

Toukokuun aikana tehdään retki laavulle, paistetaan lettuja ja juodaan nokipannukahvia. Pukukoppien muutostyöt aloitetaan myös toukokuulla.
Talkoista ja muusta toiminnasta ilmoitetaan kevättiedotteella.
Yhdistyksen toimihenkilöitä:
puheenjohtaja Jouni Nurmela puh. 040 827 8348
sihteeri Päivikki Lavi puh. 045 261 5355
rahastonhoitaja Maarit Valpola puh. 0400 713 833
Maarit hoitaa myös Kaljasmajan vuokraukset.

Hantla

Kaikki tulevan syksyn koulujen salivuorojen hakemukset toimitetaan nyt keskitetysti vapaaaikatoimistoon.
Hakemukset tulee toimittaa vapaa-aikatoimeen
maanantaihin 25.5.2014 klo. 17.00 mennessä!
Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Katja Törröseltä,
044 7383 424 tai katja.torronen@pyharanta.fi.
Päätökset vuoroista tehdään viikolla 22.
Hakemukseen tarvitaan täytetty hakulomake, joka
löytyy teknisen toimen lomakkeista nettisivustolta.

Haastepyöräily
Starttaa jälleen vapusta juhannukseen.
Iloa kevään pyöräilyihin!

Soi, soi Sibelius –konsertti Pyhärannan Reilan
Hannulassa lauantaina 25.7. 2015 klo 16.
Taidenäyttelyt 4.7. – 2.8. 2015, la klo 14-18, su
klo 12-18 tai sopimuksen mukaan, vapaa pääsy.
Rantatie 1131, 27340 Reila.
Tiedustelut Rauno Luttinen, 050 560 3787
rauno.luttinen@dnainternet.net

SPR Pyhärannan osasto

Ennakkoinfo halliuimakoulusta
Viikolla 23 halliuimakoulu Uudenkaupugin uimahallissa. Kaksi ryhmää: alkeisryhmä- ja suoritusryhmä. Hiukan osaaville suositellaan alkeisryhmää, suoritusryhmässä harjoitellaan jo oikeita
tekniikoita.
Uimakoulun alaikäraja on 5- vuotta. Ilmoittautuminen : Katja Törrönen, katja.torronen@pyharanta.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä anna lapsen nimi,
sotu, ryhmän valinta, laskun maksajan nimi. Hinta
25 e/lapsi, sisältäen opetuksen ja uimahallimaksun ja yhden merkin.
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
LÖYTYY MYÖS NETISTÄ
Pyhärannan www-sivuilta,
kohdasta liikunta, ajankohtaista. Paikkoja rajattu määrä.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Talviuintikausi päättyy 26.4. Terveyttä on edistetty, yhteishenkeä vahvistettu ja hauskaa on ollut.
Ensi kaudeksi on luvassa parannetut puitteet toiminnalle.
Satu emännöi 26.4. klo18 kinkereitä
Kaljasmajalla.

KAHVITARJOILU
Punaisen Ristin viikkoa vietetään toukokuun ensimmäisellä viikolla.
Punaisen Ristin Pyhärannan osasto tarjoaa
lauantaina 9.5. klo 10 -13 uunituoreet munkkikahvit Sale-kaupan vieressä (Rohdainen)
Tervetuloa tutustumaan osastomme toimintaan ja
osallistu samalla arvontaan.
KESÄYSTÄVÄKSI VANHUKSELLE
Punaisen Ristin Pyhärannan osasto hakee 17
vuotta täyttäneitä nuoria vanhusten kesäystävätoimintaan.
Pyhärannassa elää yksin asuvia vanhuksia, jotka
kaipaavat juttuseuraa ja pientä virkistystä yksinäiseen viikkoonsa.
Ystävänä oleminen tarkoittaa kerran viikossa
ystäväkäyntiä vanhuksen luona, jolloin keskustellaan, luetaan, ulkoillaan taikka vain kuunnellaan.
Toiminnasta maksetaan pieni kulukorvaus sekä
kilometrikorvaus.
Jos tunnet halua toimia ystävänä vanhukselle,
kysele ja ilmoittaudu ystäväksi toukokuun loppuun
mennessä.
osaston vpj. Kirsti Kallio p. 044-518 0600 sähköposti: kike.kallio@gmail.com tai pj. Armi-Tuulikki
Kraappa p.050 5400822

Ennen ystävänä olemista järjestetään tarvittava
SPR:n koulutus kyseiseen toimintaan.
Ikäihmiset tai heidän omaisensa!
Ottakaa rohkeasti yhteyttä osaston vastaaviin,
niin kerromme lisää ystävätoiminnasta.

Pyhärannan martat

Pyhärannan metsästysyhdistys
Pyhärannan Metsästysyhdistys ry järjestää Soppatilaisuuden maanomistajille ja seuran jäsenille
25.4.2015 klo 12:00 – 15:00 Metsästysmajalla.
Tervetuloa!

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
MUISTUTUS! 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!
Wanhan-ajan Marttailta ma 11.5. klo 18.00
Marttojen uudessa kokoontumistilassa, Ristentie
15. Otathan kutimesi mukaan. Luetaan vanhoja
päiväkirjoja. Kahvitarjoilu. Arvontaa.
Tervetuloa!
Marttailta askartelun merkeissä
ma 25.5 klo 17.30 Rihtniemen
leirikeskuksessa. Ohjelmassa
kankaan kovetusta Pirjo Siivosen
opastuksella. Kurssi on avoin
kaikille halukkaille.
Ilmoittaudu Pirjolle puh.0400-838992
8.5. mennessä tarvikkeiden hankintaa varten.
Kahvitarjoilu.

Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys
Huhtikuun kuukausitapaaminen
21.4. klo 12.00, Santtion Mainingissa.
Sydänliiton Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Hanna Järvinen kertoo sydämeen liittyvistä terveysasioista.
Kahvitarjoilu, arpajaiset.
Tervetuloa!
Kutsu vappujuhlaan
Eläkeliiton Kalannin yhdistys järjestää perinteisen vappujuhlan 30.4.2015, klo 15.00 20.00, Kalannin koululla, Urheilutie 2, 23600 Kalanti. Juhlassa on monipuolinen ohjelma, ruoka- ja
kahvitarjoilu sisältyvät hintaan ja myös arpajaiset
kuuluvat ohjelmaan.
Lippujen hinta on 20,00 € / hlö.
Ilmoittautumiset Markulle 22.4. mennessä, p.0440
324747
Mennään kimppakyydeillä!

Pyhärannan myrsky
Tule ilmoittamaan itsesi Pyhärannan Myrskyn kannustajaksi perjantaina 8.5. Pyhärannan Puutarhalle,
Ropantie 2.
Kannustaminen ei maksa sinulle mitään!!!!
Osuuskauppa Keula maksaa lisäbonuksen kannustajien ostoksista.
KANNUSTETAAN YHDESSÄ!
Voit liittyä myös verkossa s-kanava.fi.

Kuntosuunnistuksen tapahtumia
Pyhärannan kunnan alueella järjestävät Vakka-Rasti ja Laitilan Jyske.
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta ilman ajanottoakin voi
suunnistaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan paikan
päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä neuvoja tai pyytää ohjausta.
Ti 5.5. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Valkama/Ylikylä (Yliskallio pohj.), opastus Ylikyläntieltä. Karttamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e, emitkorttivuokra 1 e. Voi maksaa myös Smartumin
liikuntaseteleillä.
Ti 19.5. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu (Radansuu, Yliskallio et.), opastus Raumantieltä/Radansuuntieltä, karttamaksu.
To 4.6. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ropa,
hiekkakuopat (Kakonkallio), opastus Varhokyläntieltä. Karttamaksut LaJy-taksoin, emitkorttivuokra 1 e. Voi maksaa myös Smartum- tai
Tyky-liikuntaseteleillä.
To 11.6. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Seppälä-Ylikylä (Miehonjärvi), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Ti 14.7. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu (Villilä), opastus Raumantieltä/Radansuuntieltä, karttamaksu.
Ti 4.8. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu.
To 13.8. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Seppälä-Ylikylä (Ämmänsuo), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Ti 22.9. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.inet.fi

Partio tiedottaa
Tervehdys Pyhärantalaiset!
Pyhärannan Korpiankkureilla
on ilo ja kunnia isännöidä
Lounais-Suomen Partiopiirin
Partiotaitokilpailua Löytöretki
2015, Reilassa 9.5.2015.
Kilpailuun osallistuu 600 partiolaista eri puolilta LounaisSuomea.
Kisakeskuksena toimii Reilan koulu ja varsinainen
kilpailu tapahtuu alueella Reilan koulu - SäikkäKyyhkärännokka - Soukko, jossa pyydämmekin
kuntalaisia kyseisenä
ajankohtana liikennöimään mahdollisimman
vähän, jotta partiolaiset
saavat rauhassa keskittyä kisailemiseen.
Pahoittelemme tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja.
Lisätiedot Kaisa Räsänen
puh. 0500-320653 / Kisasihteeri

Pyhärannan vpk: n naisosasto

Järjestätkö juhlia ?
Vuokraamme kokonaan valkoisia
kahvi-, ruokailu- ja tarjoiluastioita sekä termoksia. Astiasto on
100 hengelle.
Lisäksi vuokraamme valkoisia
juhlapöytäliinoja, juhlatelttaa, pöytiä ja tuoleja.
Hinnat ja kuvat löydät nettisivuiltamme
www.pyharannanvpk.fi kohdasta: Järjestätkö
juhlia?
Yhteyshenkilö: Mari Lehtinen, puh: 040-5294274,
Pyhärannan vpk:n naisosasto.

4-H yhdistys
Metalliromun keräys Pyhärannassa 1. – 27.4.2015
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. – 27.4.2014.
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.

Nälkloukkan kyläyhdistys

KYLÄKODISSA TAPAHTUU, Kaukanraitti 24
RAUTAROMUN KERÄYS 20.4.- 26.4.2015
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. Pienrautaromua varten ovat tynnyrit.
Rautaromun keräyksen tuotto menee Kyläkodin
peruskorjauksiin.
YHTEISLAULUILTA pe 24.4.2015 klo 18.00 Esilaulajan ja soittajien kanssa on helppo laulaa
tuttuja reippaita yleisön toivomia lauluja.
Buffet avoinna.
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT la 25.4.2015
klo 10.00 Siivousta sekä sisällä että pihalla. Ota omat välineet mukaan oman vahvuutesi ja
kiinnostuksesi mukaan.
On pihan haravointia, kukkapenkkien möyhintää ja ravitsemista, vakka-opiston kurssitilojen
siivousta jne. Sään salliessa
poltamme rojuja. Hyvää talkoomuonaa on tarjolla.
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Iloa ry
Iloa ry Järjestää Raumalla
Ooperissa ikärajattoman
Iloa! Konsertin
La 9.5.2015 alkaen klo 17:00
Esiintymässä:
Satin Circus, Nost3 & Protro, TBR, Kube, Souce,
Lord Est

Liput ennakkoon 15e ( Pyörä Nurmi Rauma, Jump
Sport Laitila tai iloary@outlook.com
Ovelta 20e

Juhannus 2015 Työtehtäviä: Järjestyksenvalvonta, puhtaana pito, ruuan valmistus/myynti, lipunmyynti, kuski, remonttireiska ja yleismies.

Rauma Metalfest 2015 lauantai 30.5.2015,
Fåfängan paviljonki, Suvitie 4, Rauma
Esiintymässä:
Reckless Love, The Grammers, Wrathrone,
Suamenlejjona, Doom Unit, Snow White´s Poison
Bite, O/D Saxon

Jos kiinnostuit ja koet olevasi etsimämme henkilö,
ota rohkeasti yhteyttä Juha Hyvärinen
0458636812 tai iloary@outlook.com

Liput ennakkoon 25e ( seuraa
ilmoittelua myyntipisteistä
www.Facebook.com/iloary tai
www.iloary.fi.)
Ovelta 30e

Kirppikset ja huutokaupat
Kesä ja kirpputoriaika lähestyy!
Muistathan, että kyläläiset voivat
ilmoittaa UutisAnkkurissa järjestämistään
kirppiksistä ja huutokaupoista!
Tiedustelut:
tiina.peltoniemi@pyharanta.fi puh. 044-7383 411.

Tulevia tapahtumiamme:
16.5.2015 Salibandy tutuksi! –tapahtuma Ihoden
koululla. Ala-asteikäisille sählyturnaus. Tapahtumassa mukana mm. Eemeli Salin Suomen maajoukkueesta, Veli Peltonen, Petteri Salonen ja
Niko Kaerla Salbasta. Ohjelmassa myös ilmaveivishow, tutkaan lämäyskisa ym mukavaa. Paikalla buffetti, käteismaksu.
Järj. yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa.

**ILMOITUKSIA**
Olen lomalla 25.4. - 2.5.

Maaritin Hiusmuotoilu & Hieronta
Maarit Imppu puh. 0443258628

19-21.6.2015 Suojalan Juhannus Pyhäranta
Pyhärannan Kievari / Camping (Esiintymässä mm.
Arttu Wiskari, Majuri, Petri Nygård, Freeman &
Jimmy Cola, Jukka Poika, Teflon Brothers, Kehä
ja Aito Mäkki).
11.7.2015 Suojalan
soudut ja motorshow
Pyhärannan Kievari /
Camping (Markkinat,
Tivoli, Jani Wickholm,
Souce, Kumivenesoudun Suomenmestaruus
kisat, motor show, Mikko Kivinen ja Iltabileet (Hurriganes bandgame bändikilpailu, Jani Wickholm,
TsuguBirds, BAT&RYYD).
8.8.2015 Suojalan Rantabileet Pyhärannan Kievari / Camping (Miss Rantatyttö 2015 kisa, Mr Finland osakilpailu, Rantalentopallo-turnaus, Esiintyjiä mm, Matti Nykänen, Lemmenkätyrit, TCT ja
Kehä).
Lisätiedot Iloa ry:n tapahtumista:
Juha Hyvärinen iloary@outlook.com tai
045 8636812
www.facebook.com/iloary
www.iloary.fi
Iloa ry etsii!!!
Etsimme joukkoomme tunnollisia, iloisia ja reippaita, vähintään 16-vuotiaita talkoolaisia eri tapahtumiimme. Vapaaehtoinen työntekijämme saa palkkioksi kyseiseen tapahtumaan vip kohtelun, iloa
ry:n staff paidan, sisäänpääsyn tapahtumaan,
aterian ja oikeuden päästä katsomaan mitä kulissien takana tapahtuu! Lisäksi annamme tietysti
työskentelystä työtodistuksen. Tapahtumiamme
mm. Rantabileet, Iloa! Konsertti, Rauma Metalfest, Suojalan soudut ja motor show ja Suojalan

12-vuotissyntymäpäivät!
Tervetuloa täytekakkukahville
pe 8.5. - la 9.5.
Entistä mahtavampi valikoima
kesäkukkia, amppeleita ja
upeita äitienpäiväkukkia!
Avoinna toukokuusta alkaen
joka päivä klo 9 – 19.
Ropantie 2, p. 050- 3025 194, 02- 825 8135.

**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 16.5.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 8.5. klo 14.
UutisAnkkuri 4/2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

