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** KUNTA TIEDOTTAA **
** ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT **
Lasten varhaiskasvatuspaikat
Pyhärannan kunnassa ovat haettavana toimintakaudeksi 1.8.2019 – 31.7.2020.
Hakemukset tulee palauttaa 12.5.2019 mennessä
kunnantalolle josta myös hakemuslomakkeita on
saatavana.
Lomakkeet löytyvät myös kunnan nettisivuilta (
Lomakkeet / Sivistystoimi / Hakemus varhaiskasvatukseen )
Ilmoitus koskee vain uusia päivähoidon asiakkaita. Varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää
varhaiskasvatuslain mukaisesti alle kouluikäisille
lapsille.
Mikäli lapsen hoitopaikkaa toivotaan siirrettäväksi
yksiköstä toiseen, tulee huoltajan täyttää uusi
hakemus.
Lasten varhaiskasvatuksessa on käytössä ns.
jatkuva haku, jolloin varhaiskasvatushakemus
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.
Lisätietoja antaa, tuki- ja hallintopalvelut, toimistosihteeri Anne Laivo puh. 044 7383 432

Haastepyöräilykampanja
käynnistyy taas vappuna!
Osallistumisaikaa on pidennetty, kirjauksia voit
tehdä 1.5.-31.8.2019.
Kirjaa 10 km pyöräilysuoritukset netissä
www.liiku.fi/haastepyoraily tai kirjausvihkoihin,
joita kunnassa on 5 kpl. Ihode kirjaston edusta,
Valkaman ruiskuhuone, Rohdaisten koululla vanha kirjaston ovi, Santtion Rantatie/ Santtion kylätien risteys sekä Reilan koulu. Pyöräilysuoritus voi
koostua myös kahdesta 5 km matkasta saman
päivän aikana. Kampanjan päättyessä Liiku ry
julkaisee kuntakohtaiset kirjaustulokset, pyöräillään yhdessä Pyhäranta kartalle ja kärkipaikoille!
Hyviä pyöräilykelejä!
Kuntopolut
Kevätsää kutsuu ulkoilemaan. Lenkkisuoritukset
voit kirjata kuntopolkuvihkoihin, joita löytyy ympäri
kuntaa.
Kuntopolkuvihkojen paikat löydät netistä
www.pyharanta.fi/kuntopolut.
Liikunnaniloa kaikille!
Senioreiden ulkoliikuntaa maanantaina 29.4.
Reilassa.
Kokoontuminen klo 9:00 Reilan koululla, josta
ajamme yhdessä Säikän parkkipaikalle.
Kävelemme pienen matkan Hierkonpolun laavulle,
jossa ulkojumppa, pientä ohjelmaa ja makkara/kahvitarjoilu. Tämän jälkeen mahdollisuus kävellä Hierkonpolun lenkki tai voit nauttia merimaisemista laavulla. Paluu oman aikataulun mukaan
n. klo 11. Tervetuloa!

Kirjastolla tapahtuu
Kirjastolla on kalantilaisen Pia Rantasuon veistoksia huhtikuun ajan. Pia Rantasuo tekee suurimman osan töistään betonista. Rantasuon mukaan betoni muovautuu hyvinkin herkkiin ja pieniin
sekä myös suurempiin veistoksiin. Tervetuloa
tutustumaan kirjaston aukioloaikoina!

Pyhärannan kirjastossa kokoontuu, joka toinen
keskiviikko kirjakahvila. Kirjakahvilassa saat lukuvinkkejä ja opastusta kirjastoaineistojen käyttöön haluttaessa, joka tapahtumassa osallistujien
kesken pyritään esittelemään vähintään yksi luettu
kirj. Yhdessä voimme tutusta runoihin, novelleihin, keskustella ajankohtaisista teemoista tai pelata lautapelejä. Tarjolla on mahtavien lukuelämysten lisäksi kuppi kahvia ja pipareita. Seuraavan
kerran kirjakahvila kokoontuu 10.4., 24.4., 8.5.
ja 22.5. klo 17.30. Tee lenkki kirjastolle kirjojen tai
pelien maailmaan!
Pääsiäiseen valmistautuminen aloitetaan tietysti
lukuhaasteella! Jokainen lapsi tai nuori tai aikuinen, joka lukee valitsemaansa kirjaa kirjastolla
keskiviikkona 17.4. 10 minuutin ajan muille kuulijoille saa palkinnoksi suklaa munan! Tervetuloa
lukemaan!!!

** YHDISTYKSET TOIMIVAT **
Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
LA 13.4. klo.13 PÄÄSIÄISASKARTELUA Kudonta-asema Myllyssä. Tarvikemaksu 10€ (sisältää
tarjoilun).
KE 15.5. klo.17 vierailu Vuorelan puutarhalle.
Opastettu kierros ja shoppailua
SU 19.5. Hierkonpolun luontoretki. Lähtö Reilan
koululta klo.15. Omat eväät mukaan. Lisätietoja
retkestä Riitalta puh.028259672
Kaikkiin tapahtumiimme voit ottaa ystäväsi mukaan.
Iloisiin näkemisiin t.puh.joht&sihteeri SariF.
0503242965

SPR Pyhärannan osasto

Sunnuntaina 28.4. vietetään Pyhärannassa
veteraanien päivää. Kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita!
Kutsu kansalliseen veteraanipäivän viettoon Pyhärannassa sunnuntaina
8.4.2019
Klo 9:30 Lipunnosto seurakuntakodin edessä
Partiolaiset, veteraanit ja kirkkokuoro
Klo 10 Messu
Messun jälkeen seppelten lasku sankarihaudoille
Klo 11:15 Kirkkokahvit seurakuntakodilla
Lämpimästi tervetuloa!
-Pyhärannan kunta ja Pyhärannan seurakuntaPääsiäisviikolla kiirastorstaina kirjasto on avoinna klo 9-15 ja maanantaina toisena pääsiäispäivänä 22.4.2019 kirjasto on suljettu.
Huhti-toukokuussa kirjasto pitää kirjastokorttikampanjan. Viime aikoina kortti on unohtunut
monelta. Kirjoja ja muita aineistoja voi lainata vain
kirjastokortilla tai henkilökortilla, joka tulee esittää
lainatessa. Ilman kortta aineistoja ei lainata. Mikäli
korttisi on kadonnut, voit pyytää kirjastosta uuden.
Muista tällöin ottaa henkilökortti mukaan, jotta
sinut voidaan tunnistaa. Uusi kirjastokortti maksaa
2 €.

TERVEYSPISTE
Terveyspiste aloittaa toimintansa Mattilanpuistossa Ristentie 15, Rohdainen
(Marttalan tila, entinen säästöpankin talo)
Toimintaa on tarkoitus jatkaa kesätauon jälkeen,
josta tiedotetaan tarkemmin syksyn Uutisankkurissa.
Ti 7.5. klo 13-15
- verenpainemittausta
- terveysneuvontaa
Kahvitarjoilua Tervetuloa!
-SPR Pyhärannan osasto ja Martat
KAHVITARJOILU
Suomen Punaisen Ristin viikkoa vietetään jälleen
toukokuussa.
Pyhärannan osasto tarjoaa munkkikahvit Salekaupan vieressä Rohdaisissa lauantaina 11.5. klo
10-13. Myynnissä myös arpoja.
Tervetuloa tutustumaan osaston toimintaan
ja nauttimaan kahvihetkestä!
SPR PYHÄRANNAN OSASTON HALLITUS

MLL Pyhärannan paikallisyhdistys
Perhekahvila joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko
Pyhärannan kirjastolla klo 14.
8.5 juhlistetaan äitienpäivää
ja taiteillaan yhteinen äititaulu. Tervetuloa!
Taidekerho kokoontuu tiistaisin klo 18-19 Ihoden
nuokkarilla. Kerho on ikärajaton ja maksuton.
Mukaan voi tulla myös kesken kauden! Kerhossa
on joka kerta eri teema. Kevään aikana luvassa
monipuolisesti musisointia, askartelua, korujen
valmistusta ja kuvataiteita. Tervetuloa!
Disco Torstaina 18.4. Ihoden koululla! Alle kouluikäisten 0-5 v. disco klo 17-18.30. Eskarit- 6luokkalaisten disco klo 18.30-20.00. Sisäänpääsymaksu 2 €. Luvassa karkki- ja mehupuffa sekä
hohtokasvomaalauksia! Järjestäjinä Ihoden koulun vanhempainyhdistys ja MLL Pyhärannan paikallisyhdistys.
Kulttuuriperhekahvila ja lasten festarit ovat
suunnitteilla täksi kesäksi. Onko sinulla vinkkejä
sopiviksi kohteiksi? Ehdotusta festarin esiintyjiksi?
Ideoita, toiveita ja apukäsiä otetaan vastaan. 
Yhdistyksemme kevätkokous järjestetään maanantaina Ihoden koulun Virvelissä 29.4.2019 klo
17. Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

14.7. klo 12-15 Kesäkahvila Kaukan kyläkodissa,
Kaukanraitti 24, Pyhäranta. Tarjolla herkullista
lohikeittoa ja saaristolaisleipää sekä kahvia ja
kotileivonnaisia
20.7. klo 20.00 Lavatanssit Yliskalliolla, orkesterina Vesa Formusen yhtye
3.8. klo 20.00 Lavatanssit Yliskalliolla, orkesterina
Pekka Rinne ja Kuunsilta
17.8. klo 20.00 Kauden päättäjäistanssit Yliskallion lavalla, orkesterina Pyrstötähti

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen toukokuun liikunnallinen kuukausitapaaminen on
tiistaina 21.5.2019 klo 13.00 Vermuntilan Noitajärven rantasaunalla, Noitajärventie 80.
ÄijäVirtaa -ryhmä on myös mukana.
Kaikki yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme. Voit
innostua liittymään joukkoomme. Uudet jäsenet
ovat tervetulleita yhdistykseemme!
Tule kysymään, kuulemaan ja kokemaan lisää!
Vietetään virkistävä kevätpäivä saunomisen ja
uimisen merkeissä. Opastettu (sauva)kävelyretki
Sannavuoren huipulle ja takaisin. Lyhyempikin
lenkki on mahdollinen. Muutakin kisailua on tarjolla. Hyvä ruoka- ja kahvitarjoilu 6 € / hlö. Arpajaiset.
EL Kalannin yhdistys järjestää Vakka-Suomen
alueen liikuntapäivän tiistaina 11.6..
Kellonaika ja tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin. Mölkky-kilpailuun osallistutaan omalla
Pyhärannan joukkueella. Päivän ohjelmassa lisäksi kaikille tarkoitettua kisailua, ketjunheittoa,
tikanheittoa, ym. Varaa jo tuo päivä kalenteriisi.

Kesätapahtumia
16.6. klo 12-15 Kesäkahvila Kaukan kyläkodissa,
Kaukanraitti 24, Pyhäranta. Tarjolla herkullista
lohikeittoa ja saaristolaisleipää sekä kahvia ja
kotileivonnaisia
22.6. klo 20.00 Juhannustanssit Yliskallion lavalla,
orkesterina Sakke Kotilainen & Focus
6.7. klo 20.00 Lavatanssit Yliskalliolla, orkesterina
Satelliittitaivas

Pyhärannan kotiseutuyhdistys

taudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä
neuvoja tai pyytää ohjausta.
Ti 14.5. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä. Karttamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e,
emit-korttivuokra 1 e. Voi maksaa myös liikuntaseteleillä.
Ti 4.6. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu.

Kotiseutuyhdistys rakentaa Helinin pihapiiriin
Wanhoille maatalouskoneille ja -laitteille näyttelytilaa.
Syksyllä talkoolaiset rakensivat sokkelin valmiiksi
ja siitä on nyt hyvää jatkaa keväällä rakentamista.
Tämän rakentamisen tekee mahdolliseksi Ravakan kautta tuleva hankerahoitus ja se, että saamme talkoolaisia tähän työhön.
Mikäli ja toivottavasti olet kiinnostunut tekemään
kotiseututyötä tässä muodossa, niin ilmoita halukkuutesi, 050 5268079 IIVO, 0500 723939 JUKKA.
Olemme Kiitollisia tulostasi, sillä ilman teidän
apuanne emme tähän pystyisi
RAKENNUSTOIMIKUNTA

To 6.6. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ropa
(Kakonkallio/itä), opastus Varhokyläntieltä. Karttamaksut LaJy-taksoin, emit-korttivuokra 1 e. Voi
maksaa myös liikuntaseteleillä.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.fi

Hirslahden kylän yhteisen vesialueen osakaskunta ja yhteisalueen osakaskunta
Hirslahden kylän yhteisen vesialueen osakaskunnan ja yhteisalueen osakaskunnan kokoukset pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo
18.00 alkaen Mattilanpuistossa, Ristentie 15,
23950 PYHÄRANTA.
Esillä sääntömääräiset asiat.
-Anne Ekblom, hoitokuntien puheenjohtaja

Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiön
apurahat vuodelle 2019

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa v. 2019
touko-kesäkuussa
Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhärannan
kunnan alueella järjestävät Vakka-Rasti ja Laitilan
Jyske. Tarkemmat tiedot paikallislehtien seuratoiminnan palstoilla ja seurojen nettisivuilla.
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta ilman
ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtumiin ilmoit-

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 suo-

rittavat 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.

To 18.04. Kiirastorstaina ehtoolliskirkko klo 18.
Pe 19.04. Pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus
klo 10.
Su 21.04. Pääsiäispäivänä messu klo 10.
Ma 22.04. Toisena pääsiäispäivänä sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 28.04. Veteraanipäivän messu klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen kunta tarjoaa kirkkokahvit.
Su 05.05. Sanajumalanpalvelus klo 13. Jumalanpalveluksen jälkeen VPK tarjoaa kirkkokahvit
srk-kodilla.
Su 12.05. Äitienpäivänä messu klo 10.
Su 19.05. Sanajumalanpalvelus klo 10.

Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista säätiö
on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhärannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhteydenotot kunnan
sosiaalitoimistoon).

Aiheena: Armotonta ja armollista menoa
Kanttori laulattaa aiheeseen virsiä 920, 932, 949,
979
To 25.04. Landenvainio - Nuuskin kinkerit klo 18
Pekka Laurilalla, Lahdenvainionraitti 17.



Apurahojen myöntämisestä päätetään kesäkuun
2019 aikana. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse viimeistään 15.07.2019. Apurahat
maksetaan 31.07.2019 mennessä.
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö, Kai
Valmunen, Kellarikuja 5 as. 5, 23950 PYHÄRANTA
tai kai.valmunen@gmail.com
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@gmail.com

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/

Jumalanpalvelukset kirkossa 17.04.2019 –
19.05.2019
Ke 17.04. Iltakirkko (sanajumalanpalvelus) klo
18.

Kinkerit:

Su 28.04. Polttila – Varhokylän kinkerit klo 13
Hilkka Antolalla, Aittastentie 35.
To 09.05. Kukola - Rihtniemi – Reila – Kaunissaari – Nihtiön kinkerit klo 18 Rihtniemen leirikeskuksessa, Kukolan kyläydistys tarjoaa kahvit.
Pe 24.05. Rohdaisten kinkerit klo 18 srk-kodilla,
Kirkkopolku 7.
Ma 29.04. Hautausmaan siivoustalkoot alkaen klo
9 hartaudella kirkossa. Talkoolaisille Pyhärannan
Martat tarjoavat ruoan ja kahvit srk-kodilla.
To 02.05. Rihtniemen leirikeskuksen siivoustalkoot klo 9 alkaen. Tarjolla tehtäviä sekä ulkona
että sisällä.
Diakoniatyön tapahtumia:
Kultaisen iän kerhossa Herran Pyhä Ehtoollinen
Ihoden vanhustentalon kerhohuoneella hiljaisen
viikon keskiviikkona 17.4. klo 13.
Kultaisen iän kerhossa Herran Pyhä Ehtoollinen
Vakkarannan vanhustentalon kerhohuoneella
kiirastorstaina 18.4 klo 13.
Palvelupäivä torstaina 25.4. klo 12-14.30
Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€. Hartaus,
lauletaan toivevirsiä ja muuta ohjelmaa arjen
iloksi. Voit tuoda halutessasi pienen arpavoiton
maksuttomiin hyvän mielen arpajaisiin. 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.

Kerhoihin ovat tervetulleita kaikki ala-asteikäiset
(eskari-6-luokkalaiset)!

Torstaina 2.5. klo 9 alkaen leirikeskuksen
kevätsiivoustalkoot Rihtniemessä, Varvinpolku 13.
Tarjolla niin ulko- kuin sisätöitä. Oman haravan
voi ottaa mukaan. Talkoolaisille on tarjolla kahvia
ja keittoa.

Aamunavaukset ja koululaiskirkko

Kultaisen iän kerho Ihodessa maanantaina 13.5.
klo 13 Tyyneläntie 5:n kerhohuoneessa.
Kultaisen iän kerho Rohdaisissa tiistaina 14.5. klo
13 Vakkarannassa Retkentie 9:n kerhohuoneessa
Kevätkauden viimeinen Palvelupäivä torstaina
23.5. klo 12-14.30

Viikko 16: To 18.4.Klo 9.30 Pääsiäiskirkko
Viikko 20: Pe 17.5.
Klo 8.15 Reilan koulu
Klo 9.15 Rohdaisten koulu
Klo 10.00 Ihoden koulu
NUORISOTYÖ
Nuortenillat

PERHEKERHOTOIMINTA

Klo. 18.00-20.00

Perhekerho kokoontuu KESKIVIIKKOISIN klo.
9.30-11.30 vuoroviikoin Ihodessa (säästöpankin
kerhohuone) ja Rohdaisissa (seurakuntakoti).

Nuortenilta alkaa aina hartaudella. Jotta rippikoululainen saa merkinnän, tulee hänen olla paikalla
alusta lähtien.

Ihodessa viikolla: 19
Rohdaisissa viikolla: 20

To 9.5. Ihoden säästöpankin kerhohuone (rippikoululaisille ennaltamäärätty)
RIPPIKOULUTYÖ

Tulossa: Perhe- / kummileiri La 13.- Su 14.7.19
(Lisää tietoa leiristä toukokuulla)
PÄIVÄKERHOTOIMINTA
Päiväkerhojen ilmoittautuminen:
Syksyllä alkavalla kerhokaudella kerhoikäisiä ovat
2014-2016 syntyneet lapset. 3-vuotiaiden kerho
järjestetään, jos osallistujia on riittävästi (5-8 kerholaista) 4-5 vuotiaiden kerhoryhmät pyritään
saamaan Rohdaisiin (5-12 kerholaista), Reilaan
(5-8 kerholaista) sekä Ihodeen (5- 8 kerholaista).
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella www.pyharannanseurakunta.fi →
Tule mukaan → Lapsille ja lapsiperheille → Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika: 29.4. klo. 9.00 - 5.5. klo 23.59
VARHAISNUORISOTYÖ
Varhaisnuortenkerhot:
Reilassa: Tiistaisin klo 18.00-19.00 nuorisotilalla.
Kevään viimeinen kerhokerta Ti 21.5.
Rohdaisissa: Keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 seurakuntakodilla. Kevään viimeinen kerhokerta Ke
22.5.
Kerhoissa reilusti tilaa!

Oppitunnit
Lauantaipäivät: klo. 9.00-13.00 SRK-kodilla.
11.5. (Pappi)
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö) ota rohkeasti
yhteyttä Marikaan 044-0684916 marika.pietila@evl.fi

** ILMOITUKSET **

JUHLAT TULOSSA ?

16-vuotissyntymäpäivät!
Tervetuloa täytekakkukahville pe
10.5. - la 11.5.
Mahtava valikoima
kesäkukkia, amppeleita ja upeita äitienpäiväkukkia!
Avoinna joka päivä 9-17,
toukokuusta alkaen
joka päivä klo 9 – 19.

SOITA 040-833 4406
JA
VARAA JUHLAPAIKKA
www.wanhapaikka.fi

** UutisAnkkurin oma nurkkaus **

Ropantie 2, p. 050- 3025 194, 02- 825 8135.
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
15.5.2019. AINEISTO MA 6.5.2019 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin
liitetiedostona.
Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi
tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 10.
PS. UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 4/2019 kokoaja: Tiia Haltia

Parturi-Kampaamo Bela Vi
Aittastentie 22, Varhokylä
Iäkkäille ja liikuntarajoitteisille hiustenleikkaukset
kotikäyntinä
Parturi-kampaamopalvelut
Ripsienpidennykset, Yumilash-kestotaivutus
Sokerointi
www.belavi.fi Puh: 050 337 9345
Johanna Isberg lähihoitaja/parturi-kampaaja

ILOISTA
PÄÄSIÄISTÄ!

