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*
Kunnanvirasto on suljettuna helatorstain
jälkeisenä perjantaina 6.5.2016

Rajoitukset astuvat voimaan, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien varteen.
Nopeusrajoitusmuutokset on julkaistu VakkaSuomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa v.
2015. Päätöksen paikallisesta nopeusrajoituksesta on tehnyt Varsinais-Suomen ELY-keskus tieliikennelain 25 §:n 1 momentin nojalla 26.2.2016.

**TEKNINEN TOIMI**
Kiitokset
Kiitos kaikille minua muistaneille
sekä aurinkoista kesän odotusta!

HUOMIO PYHÄRANTALAINEN YRITTÄJÄ!
Kokoamme toukokuun
UutisAnkkuriin palveluhakemistoa
pyhärantalaisten yrittäjien tarjoamista tuotteista ja palveluista.
Mikäli haluat ilmaista näkyvyyttä,
jätä ilmoitustiedot 9.5. mennessä osoitteella
kunta@pyharanta.fi tai soittamalla
044-7383 411 /Tiina Peltoniemi.
Ilmoituksen koko n. 80 x 45 mm. Ilmoituksen
ulkoasu muokataan täällä. Kts. ao. malli

-

Maalaustyöt
Ikkunanpesut
Mansikan myynti
MATIN MONIPALVELU
Matti Mattilainen
Haalarikuja 1, Pyhäranta
puh. 123 456

Nopeusrajoitusmuutos Unaja-Pyhäranta
yhdystiellä
Yhdystien (no 1960) UnajaPyhäranta nopeusrajoitusta muutetaan. Aiemman 80 km/h yleisrajoituksen tilalle tulee uudeksi nopeusrajoitukseksi 60 km/h. Tieosuudet ovat välillä Kukola – Reila sekä Nihtiö – Hirslahti.

Tuike Valpio

Ongelmajätekeräys la 14.5.2016
REITTI JA AIKATAULU
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 ( yli 200 l ), 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.

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Ainoastaan kiinteät lääkkeet
voi tyhjentää purkeissaan
yhteen astiaan.

Musiikkiopiston lukuvuoden 2016-2017 varhaisiän
musiikkikasvatuksen (muskarien) lukujärjestys
julkistetaan toukokuun 2. päivä. Ilmoittautuminen
ryhmiin alkaa maanantaina 9.5.2016 kello 9.00.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ongelmajätekeräykseen ei
oteta vastaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteita.
Lisätietoja:
Keräysauto puh. 050 590 4490
Rak.tarkastaja Olli Lahtonen p. 044 738 3417.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Veteraanipäivän vietto

Musiikkiopiston nettisivuilla
(https://peda.net/laitila/musiikkiopisto) ja Facebook-sivuilla ajankohtaista tietoa. Käy katsomassa
ja tykkäämässä!
Haluaisitko oppia soittamaan jotakin soitinta?
Lyömä-, jousi-, tai puhallinsoittimia? Nyt on aika
hakeutua ensi syksynä alkaviin musiikin taiteen perusopetukseen. Vakka-Suomen musiikkiopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet musiikin opiskeluun. Ilmoittautuminen valintakokeisiin
on parhaillaan käynnissä! Soita (02) 8501 8492 tai
käy musiikkiopiston toimistossa Kustaa Hiekan
Lukutuvalla, jolloin annetaan henkilökohtainen
valintakoeaika. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
perjantai 29.4.

Nykyisten oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle päättyy myös perjantaina
29.4. Olemme lähettäneet jokaiselle oppilaalle
henkilökohtaisen kirjeen, jossa on tarkemmat
ohjeet.
Tulevia tapahtumia:
la 21.5.2016 kello 10.00 Kaikkien muskarilaisten oma kevätjuhla Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa
ke 25.5.2016 kello 18.30 Iltamusiikki-konsertti
Ihoden koulun ruokalassa
ma 30.5.2016 klo 18.00 Lukuvuoden päätöskonsertti ja päättötodistusten jako Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa

Kansallisen veteraanipäivän teema 2016 on
”Vastavirtaan nousee lohen suku”
Kansallisen veteraanipäivän vietto Pyhärannassa su 24.4.2016
Klo 9:30 Lipunnosto seurakuntakodin edessä
Partiolaiset, veteraanit ja kirkkokuoro
Klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa
saarnaa rovasti Hannu Palmu
kirkkokuoroa johtaa. dir.cant. Kari Kesäläinen
Seppelten lasku sankarihaudoille
Klo 11:15 Juhlatilaisuus seurakuntakodissa alkaa
ruokatarjoilulla.
Puheen veteraaneille pitää Iivo Junkola
Tervetuloa!
Järjestää Seurakunta ja
Vapaa-aikatoimi/kulttuuritoimi

Alakouluikäisten sählykerhojen välinen
turnaus la 14.5.
Rohdaisten koulun salissa klo 13-16.
Ohjelmassa: vaplan säbäkerhojen turnaus alakoulaisille, salibandytoimintaa,
puffetti.
Tervetuloa kannustamaan!
Järjestää: Vapla ja Myrsky
Lisätiedot: 044 7383 434
timo.turunen@pyharanta.fi

Haastepyöräily
Haastepyöräily starttaa jälleen
vapusta juhannukseen.
Iloa kevään pyöräilyihin!

Ti 24.5. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä (Kullerjärvi/Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Ti 7.6. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu (Torlahti), opastus Uudenkaupungintieltä,
karttamaksu.
Ti 28.6. Kuntorastit
(järj. VaRa), lyhyet matkat, lähdöt klo 17-18.30,
Pyhäranta, Yliskallio (lava), opastus Ylikyläntieltä,
karttamaksu.
Ti 26.7. Kuntorastit,
(järj. VaRa), kuntorastiviikko, myös lasten rastireitti, lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu
(Sannainen), opastus Radansuuntieltä, karttamaksu.
To 4.8. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Seppälä-Ylikylä (Ämmänsuo), opastus Meritieltä, karttamaksu.

Frisbeeradan kevätkorkkaus ti 17.5.
Vapla järjestää frisbeegolf-kilpailut kello 18-20
Ihodessa, Kirikalliontie.
Rennoissa tunnelmissa kohti kesää.
Kolme parasta palkitaan. Sopii kokeneille ja aloittelijoille.
Opastusta paikanpäällä.
Kiekkoja paikanpäällä.
Lisätiedot: 044 7383 434
timo.turunen@pyharanta.fi

Ti 30.8. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu.
To 8.9. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ropa
(Kakonkallio), karttamaksu.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.fi

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Suunnistustapahtumia
Pyhärannassa kesällä 2016
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 3.5. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää, opastus Uudenkaupungintieltä. Karttamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e, emitkorttivuokra 1 e. Voi maksaa myös Smartumin
liikuntaseteleillä.
To 19.5. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Seppälä-Ylikylä (Miehonjärvi), opastus Meritieltä. Karttamaksut LaJy-taksoin, emit-korttivuokra 1 e. Voi
maksaa myös Smartum- tai Tyky-liikuntaseteleillä.

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 löydät nettisivuiltamme
www.pyharannanvpk.fi kohdasta:
Järjestätkö juhlia?
Yhteyshenkilö: Mari Lehtinen, puh: 040-5294274,
Pyhärannan vpk:n naisosasto.

Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiön
apurahat vuodelle 2016

Nälkloukkan kyläyhdistys

Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiön apurahat vuodelle 2016 julistetaan haettavaksi
31.05.2016 mennessä.
Säätiön tarkoituksena on Pyhärannan kunnan
alueella asuvien henkilöiden opiskelumahdollisuuksien parantaminen sekä elinolojen ja asumisviihtyisyyden ylläpito ja kohentaminen, kuten
myös alueella toimivien yhteisöjen yleishyödyllisen toiminnan edistäminen.
Säätiö voi antaa stipendejä vähävaraisille pyhärantalaisille opiskelijoille, avustuksia pyhärantalaisten vaikeaa sairautta sairastavien henkilöiden
hoitokustannuksiin siltä osin, kuin yhteiskunta niitä
ei korvaa sekä avustuksia Pyhärannan kunnan
alueella toimivien yhteisöjen ajamien hankkeiden
toteuttamiseksi sekä niiden toiminnan tukemiseksi.
Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävä selville seuraavat seikat:
 opiskelijat (18-29 vuotiaat, kokopäivätoimiset, ammattiin tähtäävää tutkintoa suorittavat tai korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijat): opiskelutodistus, virkatodistus, selostus stipendin käyttötarkoituksesta sekä hakijan yhteys- ja pankkiyhteystiedot,
 yhteisöt: lyhyt kuvaus toiminnasta (liitteeksi toimintakertomus ja toimintasuunnitelma), haettava summa ja perusteltu selvitys avustuksen käyttökohteesta), selvitys muista saaduista avustuksista, viimeksi päättyneen tilikauden tase ja tuloslaskelma sekä tilin-tai toiminnantarkastajien lausunto, yhteyshenkilön nimi ja hänen
yhteystietonsa sekä yhteisön pankkiyhteystiedot.
Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista säätiö
on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhärannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhteydenotot kunnan
sosiaalitoimistoon)
Apurahojen myöntämisestä päätetään kesäkuun
2016 aikana. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse viimeistään 15.07.2016. Apurahat
maksetaan 30.07.2016 mennessä.
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö,
Kai Valmunen, Kellarikuja 5 A 2, 23950 PYHÄRANTA tai kai.valmunen@dnainternet.net.
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-514623,
mycola@koti.luukku.com. tai hallituksen varapuheenjohtaja Kai Valmunen, puh. 050-3632 187,
kai.valmunen@dnainternet.net.

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
RAUTAROMUNKERÄYS 30.4.- 7.5.2016
Perinteinen rautaromunkeräys Kyläkodin kunnostustilin kartuttamiseksi.
Tuo omat tarpeettomat romut ja pyydä naapureitasikin tuomaan. Siistitään luontoa ja omia nurkkiamme.
Keräyslava on Kyläkodin 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.
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT la 7.5.2016 klo 9.00Siivousta sekä sisällä että pihalla. Ota omat välineet mukaan oman vahvuutesi ja
kiinnostuksesi mukaan. On pihan haravointia,
kukkapenkkien möyhintää ja ravitsemista,
vakka-opiston kurssitilojen
siivousta, ikkunoiden pesua
jne. Sään salliessa
poltamme rojuja. Hyvää talkoomuonaa on tarjolla ja yhdessäolon riemua.
PERINTEISET LOUNASKAHVILAT KESÄLLÄ
su 19.6. ja 17.7. klo 12.00Laitathan jo kalenteriisi. Perheille yhdessäolon ja
tuttavien tapaamispäivä.
Livemusiikkia ja lapsille pelejä.
KYLÄKODIN LAAJENNETTU JUHLATILA
VUOKRATTAVISSA
Keittiö, juhlasali, kabinetti, sauna- ja takkaosasto sekä kaunis piha.
Tiedustelut: Margetta p. 0505203861
VARVINRANNASSA TAPAHTUU
KEVÄTSIIVOUSTALKOOT ma 25.4.2016
KLO 16.00.
Omat välineet mukaan. Lopuksi
saunomme ja paistamme makkaraa.
KESÄSAUNA LÄMPIÄÄ JÄSENILLE VARVINRANNASSA
11.5. lähtien joka kuukauden toinen ja neljäs keskiviikko klo 16–20. Makoisat löylyt,
merivesiuintia, grillausta ja yhdessä oloa ystävien
kanssa sekä omien eväiden nautintaa.
VARVINRANNAN SAUNA ON TAAS VUOKRATTAVISSA
Varaukset Aila Lehto puh.0443259640
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Pyhärannan Martat ry
Taimien vaihtoa ja puutarhaneuvontaa tiistaina 10.5 klo 18.
Tellervo Ruoholan pihalla,
Rantatie 492, Santtio.

Armi-Tuulikki Kraappa p. 050 5400822 sähköposti
armi.kraappa@gmail.com
Ennen ystävänä olemista järjestetään tarvittava
SPR:n koulutus kyseiseen toimintaan.

Arvontaa. Kahvitarjoilu.

IKÄIHMISET TAI HEIDÄN OMAISET!
Ottakaa rohkeasti yhteyttä osaston vastaaviin, niin
kerromme lisää ystävätoiminnasta.
Vanhuksille Punaisen Ristin virkistystoiminta on
ilmaista.

KAIKILLE AVOIN TILAISUUS.

Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys

TERVETULOA JOUKOLLA
MUKAAN!

Askartelukerho jatkuu keskiviikkona 27.4.
klo 12.00 Vakkarannan kerhohuoneella.

Puutarhuri Kai Imppu paikalla.

SPR Pyhärannan osasto

KAHVITARJOILU
Punaisen Ristin viikkoa vietetään toukokuun toisella viikolla.
Pyhärannan osasto tarjoaa uunituoreet munkkikahvit Sale-kaupan vieressä Rohdaisissa lauantaina 14.5. klo 10-13. Tapahtumassa lapsia
ilahduttaa SPR:n Reddie-koirahahmo ja lisäksi
voit tulla tekemään itsellesi rintapinssin pinssikoneella.
Tervetuloa tutustumaan osaston toimintaan ja
osallistu samalla arvontaan!
TULE KESÄYSTÄVÄKSI VANHUKSELLE
Punaisen Ristin Pyhärannan osasto hakee 15
vuotta täyttäneitä nuoria vanhusten ystävätoimintaan.
Pyhärannassa elää yksin asuvia vanhuksia, jotka
kaipaavat juttuseuraa ja pientä virkistystä yksinäiseen päiväänsä.
Ystävänä oleminen tarkoittaa kerran viikossa ystäväkäyntiä vanhuksen luona, jolloin keskustellaan, luetaan, ulkoillaan, tai vaikka vain kuunnellaan.
Toiminnasta maksetaan pieni kulukorvaus sekä
kilometrikorvaus.

Tarinatupa Kaljasmajalla ma
25.4. klo 12.00. Ohjelmassa mm.
filmi vanhanajan tappuroinnista.
Kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
EL Pyhärannan yhdistys ja Pyhärannan seurakunta järjestävät kahvikonsertin Yhteisvastuun merkeissä
helatorstaina 5.5. klo
17.00 seurakuntakodissa.
Esiintyjinä Leena Uponen, Ilkka Pohjanoksa
ja Olli Luntamo. Vapaa
pääsy. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Toukokuun kuukausitapaaminen / liikuntapäivä Rohdaisten Metsästysmajalla 17.5. klo
12.00 alkaen. Monenlaista kisailua ja liikuntaa.
Ruoka - ja kahvitarjoilu. Arpajaiset. Vapaaehtoinen ruokailumaksu.
Kaivolan Kesäteatteriin Laitilaan mennään
14.7.2016 klo 19.00 katsomaan ”Rusetteja
vanhasta Muistista” esitystä. Mennään kimppakyydeillä. Ilmoittautumiset Markku Nurmelle, p.
044 0324747.
Kesäteatterimatka Turkuun 3.8.2016. Retkellä
tutustutaan Kakolan vankilaan.
Ruokailu on ravintola Aitopaikassa ja Samppalinnan Kesäteatterissa seurataan ”Nunnia ja Konnia” esitys. Va in muutama paikka vielä vapaana. Ilmoittautuminen Markku Nurmelle.
Yhdistys vuokraa juhlianne
varten 8 x 5 m telttaa.
Teltan vuokra on 150,00 € / vrk
Pyhärannan alueella. Pitemmälle toimitettuna
tulee kohtuulliset kuljetuskustannukset. Hintaan
sisältyy pystytys ja purku. Varaukset sihteeriltä p.
044 9754811.

Jos tunnet halua toimia ystävänä vanhukselle
kysele ja ilmoittaudu ystäväksi toukokuun loppuun
mennessä ostan vpj. Kirsti Kalliolle p. 044 518
0600 sähköposti kike.kallio@gmail.com tai pj.

Tarkempia tietoja kaikista tapahtumista on
yhdistyksen kotisivuilla,
www.eläkeliitto/pyhäranta

Reidu

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 5 €/jäsen. Sen voi
maksaa Reilan kyläyhdistys REIDU ry:n tilille
FI74 4358 1020 0089 24. Laita viestikenttään
nimi, osoite sekä sähköpostiosoite
jäsentiedotteiden vastaanottamista varten.

3-vuotissyntymäpäivät!
Tervetuloa täytekakkukahville
pe 6.5. - la 7.5.
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.

Tervetuloa tutustumaan UUTEEN
käsitöiden lahjapuotiin Pikku Pömpeliin
UIMARANTA KESÄKUNTOON
Talkoot uimarannalla la 23.4.2016 klo 10 alkaen.
Tarjoilua!
Hyvää kevättä toivottaen, Reidun hallitus

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry:n vuosikokous
pidetään Marttalassa to 21.4.2016 klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Pyhärannan Myrsky
Maastojuoksut alkavat Rohdaisten
pururadalla to 28.4. klo 18.30.
Ilmoittautumiset klo 18 alkaen.
Tervetuloa joukolla mukaan!

**ILMOITUKSIA**

Kudonta-asema Myllyyn Lahdenvainiolle
Pikku Pömpelistä löydät upeita käsintehtyjä lahjoja moneen isoon ja pieneen juhlaan
Voit myös tuoda käsitöitäsi myyntiin Pömpeliin
(tarkemmat ohjeet soittamalla 0440-451966 tai
poikkea)
Toukokuun alussa juhlistamme tulevaa
äitienpäivää eli Pikku Pömpelistä löytyy
lahjoja äideille ja isoäideille
pe 6.5. ja la 7.5. kahvitarjoilu klo 11-17
Kutomon puolella kaikki mittatilausmatot -20%
Kevään aikana on tullut 6 uutta värisävyä ontelokuteisiin kannatta tutustua sekä uusia neulelankoja ja askartelupakkauksia

Kudonta-asema Mylly
Lehtolantie 20 Lahdenvainio
avoinna joka päivä aamusta iltaan,
varmista paikallaolo soittamalla tai viestillä
0440-451966
Kutomo suljettu 20.4.-24.4.

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 tekstin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10
Kai Saarinen puh. 0400 920 093
Juhani Urpolahti puh. 0400 591 551

SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 18.5.2016
Aineistotoimitukset viim. ma 9.5. klo 17
UutisAnkkuri 4/ 2016 kokoaja: Tiina Peltoniemi

Nyt on työt tehty ja aika lentää linnun lailla vapauteen
Pitkä, yli neljäkymmentä vuotta kestänyt kirjastotaival päättyy kohdallani.
Tämän matkan aloitin kotiseudullani Oulun läänin Pyhäjärvellä vuonna 1976, kävin välillä Lahden seudulla ja
päädyin lopulta vuonna 1992 tänne Varsinais-Suomeen.
Kauniina toukokuun päivänä ajelin Raumalta mutkaista Rantatietä pitkin Rohdaisiin työhaastatteluun. Mutkien takaa siintelevä meri ja aurinko saivat mielenkiintoni heräämään tätä kaunista seutua kohtaani, joten ajattelin, että tänne voisin vaikka kotini rakentaa.
Niin siinä kävi, että tänne jäin ja pesäni tänne myös rakensin. Myötävaikutuksellani tänne kulkeutui neljä
uutta pyhärantalaista, meistä yksi on ihka aito pyhärantalainen kuusivuotias Aaro-Petteri , joka käy eskaria
kirkonkylän koulussa.
Tuntuu vapauttavan ihanalta siirtyä lainaustiskin toiselle puolelle asioimaan, oppimaan ja vain nauttimaan
kaikesta, mitä kansansivistyslaitoksena tunnettu kirjasto minulle tarjoaa.
Työpaikkana kirjasto on poikkeuksellinen, sinne voi kaiken jälkeenkin palata, toisin, kuin moneen muuhun
työpaikkaan.
Olen onnekas, kirjasto säilyy elämässäni ja sen oven voin aina avata.
Tutuiksi tänä aikana tulivat Rantakylien lainaajat ja asukkaat sen kuudentoista vuoden ajan, jonka työskentelin pääkirjastossa Rohdaisissa. Kirjastoa ei enää ole, mutta muistot ovat mielessäni kirkkaana eilisenä siltä
ajalta ja ne muistot ovat hyviä.
Tutuiksi ovat tulleet myös nämä kasitien tällä puolella asioivat kirjastolaiset tämän seitsemän vuoden aikana,
jonka olen täällä työskennellyt.
Vuosien aikana Varsinais-Suomen kirjastot yhdistyivät, joten jätän jälkeeni pienen, mutta ajanmukaisen kirjaston vaski-palveluineen, jonne jokainen on tervetullut.
Kulttuurisektorilla kohtaamisia on ollut monien tilaisuuksien merkeissä, joissa olen ollut kulttuuritehtäväni
omanaisuudessa järjestävä osapuoli.
Muistan hyvin , kun kaksikymmentäneljä vuotta sitten seisoimme nostamassa lippua salkoon itsenäisyyspäivän aamuna seurakuntakodin edessä, silloin veteraanien uljas rivistö oli pitkä, tänään sitä riviä ei enää ole.
Muistan myös yhteisen taidenäyttelymme ArsLitoraliksen, jossa kymmenen vuoden ajan kohtasivat kaikki
pyhärantalaiset taiteentekijät, niin ammattilaiset kuin harrastelijatkin. Kesäisin muuttui Suojalan talo ja myöhemmin Kallion talo taiteiden kohtaamispaikaksi, jossa taiteiden keskellä runoiltiin, tanssittiin ja musisoitiin.
Haikuna ajattelen, kunpa joku vielä pyöräyttäisi henkiin saman fiiliksen yhteistä taidetapahtumaa kohtaan ja
keräisi meidän osaajat yhteen.
Kesäiset lasten taideleirit ja satulaitumet ovat jääneet myös kirkkaina helminä mieleeni.
Hannulan taidetalon syntyä sain seurata alusta alkaen ja vuosien aikana nähdä sen menestyvän ja tuovan
tasokkaita musiikin ja taiteen tapahtumia rikastuttamaan Pyhärannan kulttuurielämää. Toivon kulttuuritoimen
tukevan Hannulan taidetarjontaa tulevina vuosinakin.
Tänä aikana täällä minulla on ollut kahdeksan esimiestä ja kolme eri lautakuntaa, jonka alaisuudessa kirjasto- kulttuuri on toiminut.
Ihmiset ja ”kulissit” ympärilläni ovat vaihtuneet, minä vain olen jäänyt. Nyt tämä matka kuitenkin päättyy,
joten minun on aika lähteä.
Paras kiitos kirjastoammattilaiselle on se, kun kirjastosta astuu ulos ihminen, jolla on tyytyväinen ilme kasvoillaan ja kirja kainalossa. Kiitollisena muistelen näitä hymyjä.
Asiakaskuntaa on ollut ihan pienimmästä suurimpaan ja nuorimmasta vanhimpaan.
On ollut ilo olla täällä Teitä varten. Nyt toivotan Teille jokaiselle mukavia ja hyviä kohtaamisia kirjastossa ja
onnistuneita löytämisen hetkiä kirja-aarteiden parissa.
Kiitos, että olette kirjaston oven avanneet.
Kiitän työnantajaani Pyhärannan kuntaa, seurakuntaa, taiteilijoita, Hannulan taidekotia ja eri kulttuuritoimijoita hyvästä yhteistyöstä. Toivotan menestystä ja onnistumisen hetkiä jokaiselle sektorille.
Poistuessani tältä paikalta, otan mukaani kaiken sen hyvän, jota olen täällä kokenut.
Huhtikuinen kevätaurinko lämmittää mieltäni ja saa minut hymyilemään kilpaa valon säteiden kanssa.
Armi-Tuulikki Kraappa
kirjastonhoitaja

