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http://pyharanta.fi

**KUNTA TIEDOTTAA*
Huom! Kesäkuun UutisAnkkuri ilmestyy
juhannuksen takia jo keskiviikkona 17.6.
Aineistotoimitukset ti 9.6 klo 15 mennessä.
Sitä seuraava numero ilmestyykin
sitten vasta la 15.8.

Uusi kunnanjohtaja
TERVEHDYS PYHÄRANTALAISILLE
Olen 4.5.2015 aloittanut uutena vt. kunnanjohtajana Pyhärannassa. Olen naapurikaupungin Laitilan poikia, ja otan tämän haasteen vastaan kuin
”taivaan lahjana” pitkän kunnallisen urani huipennuksena. Kiitän tästä mahdollisuudesta Pyhärannan kunnan päättäjiä, joista monet tietävät millaisen väliaikaisen päällikön minusta saavat.
Toimintatapani työssä on ollut se, että reilulla ja
rehellisellä yhteistyöllä sekä hyvällä yhteishengellä saavutetaan parhaat tulokset. Kunnallishallinnossa olen tottunut siihen, että virkakoneisto valmistelee asiat, luottamushenkilöt päättävät asioista ja viranhaltijat täytäntöönpanevat tehdyt päätökset. Demokratiaan kuuluu myös se, että asioista saadaan olla eri mieltä, mutta enemmistön tahto saadaan selville viimeistään äänestettäessä.
Elämme jatkuvasti suurten muutoksien aikaa, joka
merkitsee lisääntyviä paineita erityisesti kuntien
talouteen huomioiden mm. tulevat valtionosuusleikkaukset, lisäksi tuleva sote-ratkaisu on vielä
hämärän peitossa.
Pyhärannan kunta on pienenä kuntana hoitanut
asiansa hyvin tuottaen kuntalaisten peruspalvelut
joko itse tai yhä enenevissä määrin yhteistyössä
muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Kunnan
talous on tyydyttävässä kunnossa. Meneillään on
suuria, mutta välttämättömiä investointeja, jotka
pakostakin lisäävät lainakantaa ja vuosittaisia
poistoja.

Sivusta seuranneena olen useasti miettinyt sitä,
kuinka vähällä omalla henkilöstöllä Pyhärannassa
on toimittu ja toimitaan. Lyhyen kokemuksen perusteella voin sanoa, että kunnassamme on ahkera, osaava ja sitoutunut henkilöstö, jonka kanssa
meikäläisen on toivottavasti mukava työskennellä.
Kokemukseni luottamushenkilöistä on saman
suuntainen. Nämä asiat antavat hyvät eväät meille kaikille tulevaisuuden haasteita varten.
Toivotan kaikille pyhärantalaisille aurinkoista kesän odotusta, poiketkaa käymään.
Markku Mäki, vt. kunnanjohtaja

Pyhärannan terveysasema tiedottaa
Terveysasema muuttaa uusiin tiloihin Palvelukeskus Ankkuriin. Muutto tapahtuu 18.5.-31.5. välisenä aikana, jolloin terveysasema on suljettuna.
Laboratorion vastaanotto 19.5. on vielä vanhoissa
tiloissa.
Palaamme normaaliin toimintaan 1.6. Palvelukeskus Ankkurissa Retkentie 6.
Mikäli tähän tulee vielä muutosta, ilmoitamme siitä
kunnan nettisivuilla ja facebookissa. Tiedusteluihin vastaa 18.5. alkaen rakennustarkastaja Ari
Hannonen puh. 0400-812 966.

**TEKNINEN TOIMI**
Rakennustarkastaja
Rakennustarkastajana Olli Lahtosen tilalla ajalla
18.5. –elokuu toimii Ari Hannonen. Arin tavoittaa
numerosta 0400-812 966.

Huomio koiranomistajat!
Kevään saapumisen myötä heräilee jälleen myös koirankakkakeskustelu. Pyhärannan kunnan tekninen toimi muistuttaakin kaikkia
koiranomistajia jätösten keräämisen tärkeydestä.
Järjestyslain mukaan koirien jätökset on kerättävä
taajamien hoidetuilla alueilla, joilla tarkoitetaan
kuntien ylläpitämiä ja yksityishenkilöiden hoitamia
alueita.
Poliisi voi sakottaa koiranomistajaa, joka jättää
jätökset keräämättä.

Kennelliitosta muistutetaan, että vaikka järjestyslaissa mainitaan vain taajamien hoidetut alueet,
vastuuntuntoinen ja huomaavainen koiranomistaja
vie koiransa jätökset roska-astiaan myös muualla.

Merikratoksen sosiaaliasiamiehen tavoitat:
Puhelin (arkisin klo 8:30 - 16:00): 010 830 5106
Faksi:010 830 5101
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Keräämättömät jätökset voivat aiheuttaa terveysongelmia myös koirille. Koirat saattavat saada
jätöksistä suolinkaisia ja muita sisäloisia.

Tapaamiset sovitaan tarvittaessa etukäteen.

Maahan jätetty koiran uloste häiritsee myös maan
ravinnetasapainoa eikä sovi sellaisenaan lannoitteeksi kasveille.

Lisää sosiaaliasiamiehen tehtävistä:
www.merikratos.fi

Lämmin kiitos

**SOSIAALITOIMI**
Sinustako ikäihmisten perhehoitaja?

Varsinais-Suomen kunnat etsivät
Haluatko tehdä itsenäistä työtä omassa
kodissasi
pitäen huolta ikäihmisestä,
joka ei selviydy yksin tai on turvaton
omassa kodissaan?
Etsitkö mielekästä sisältöä elämääsi?

Lämmin kiitos kevään eriikäisten eläkeläisten päivätoiminnan kävijöille ja vierailijoille! Syksyllä taas tavataan! Kesän jälkeen tulossa syksyn päivätoiminnasta tarkempaa lisätietoa Ankkuri-lehdessä!
Haluan kiittää myös omasta puolestani päivätoiminnan kävijöitä ja esiintyjiä, paljon on tullut antoisia hetkiä ja hyviä muistoja! Oma työsuhteeni
päättyy toukokuun jälkeen, joten oikein mukavaa
ja rentouttavaa kesää jokaiselle!
-Heidi

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-opisto
Kiitos kaikille Kevätnäyttelyyn osallistuneille ja
pystytyksessä mukana olleille.
Lisäksi kiitos opiskelijoille tästä vuodesta.
Kurssitoiveita otetaan edelleen vastaan toukokuun
ajan.
Muistuttaisin vielä kesäkursseistamme
Haluat antaa aikaa hoitamallesi ikäihmiselle ilman
kiirettä. Voit ottaa kotiisi ikäihmisiä joko lyhytaikaiseen tai jatkuvaan perhehoitoon. Sinulle maksetaan hoidosta palkkiota ja kulukorvausta. Sinulla
ei tarvitse olla hoitoalan koulutusta, koska tarjoamme sinulle lakisääteisen ennakkovalmennuksen. Seuraava valmennus alkaa elokuussa tänä
vuonna, joten vielä ehdit mukaan.

Kiinnostuitko? Löydät lisätietoja osoitteesta:
http://www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko/
tai soita perhehoidon koordinaattori
Kirsi Ollonqvistille p. 050 408 3825.

Kyläkierros Santtiolla to 11.6.2015 klo 18-20.15
kurssimaksu 8e, sis.kahvit Mainingissa,
opettajana Ossi Siivonen
Yrtti-ilta Mainingissa ma 15.6.2015 klo 18-20.15
kurssimaksu 5e, opettajana ravintolakokki-biologi
Päivi Lehtonen
TERVETULOA!
Muistathan ilmoittautua, www.vakkaopisto.fi tai
soittamalla Laitilan tai Uudenkaupungin
toimistoon.
Aurinkoista kesää kaikille!

Sosiaaliasiamies
Pyhärannan sosiaaliasiamiehenä toimii
Seppo Niskanen
Merikratos sosiaalipalvelut Oy:stä

Vakka-Suomen musiikkiopisto
Olemme Facebookissa nimellä Vakka-Suomen
musiikkiopisto. Käy tykkäämässä sivujamme.
Rohdaisten koululla kokoontuu ensi lukuvuonna
seuraavat muskariryhmät torstaipäivisin, joihin

ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä: 3-4 vuotiaat (-11 - -12 syntyneet) klo 16:30-17:15; 1-2
-vuotiaat (-13 - -14 syntyneet) klo 17:15-17:45; 5-6
-vuotiaat (-09 - -10 syntyneet) klo 17:45-18:30.
Ilmoittautuminen tapahtuu joko puhelimitse numeroon (02) 8501 8492 tai paikan päällä käymällä
musiikkiopiston toimistossa osoitteessa Keskuskatu 8A, 23800 Laitila. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Musiikkiopiston lukuvuoden 2015-2016 opetus
käynnistyy torstaina 13.8.
Kuluvan lukuvuoden päätöskonsertti on maanantaina 25.5. klo 18.00 Laitilan kaupungintalolla.
Ohjelmassa runsaan musiikkitarjonnan lisäksi
päättötodistusten jako. Tervetuloa!
Musiikkiopisto kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja
toivottaa aurinkoista kesää!

** TOIMINTAA KESÄKUUSSA**
Halliuimakoulu Ukissa vko:lla 23 klo 15 -17.
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 vielä jäljellä.
Vakka-Suomen Suurleiri

** TOIMINTAA TOUKOKUUSSA**
MUISTATHAN! Syksyn salivuorojen haku toukokuussa
Kaikki tulevan syksyn koulujen salivuorojen hakemukset toimitetaan 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.
TOUKOKUUSSA yu-toimitsijakurssi vanhemmille
To 21.5. klo 18.00 Rohdaisten urheilukentällä Itason kenttäkurssi. Ykköstason kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole varsinaista kokemusta kilpailuissa työskentelemisestä. Kurssia tarjotaan erityisesti sellaisille lasten vanhemmille, jotka
käyvät seuraamassa lastensa harjoituksia ja kaipaavat jotain omaa puuhailtavaa sen yhteydessä.
Kurssi suoritetaan yhtenä iltana
”ulkona kentällä” niin, että asiat
selostetaan niiden omilla suorituspaikoilla. Vetäjänä: Ilkka
Simola.
Ilmoittautumiset:
Katja Törröselle 044-738 3424 tai
Sirpa Kaupinsalolle puh. 050-348 7442.
Järj. kunta ja urheiluseurat
Sydänpyöräily
Ota haaste vastaan ja osallistu tapahtumaan!
Laitilan-Pyhärannan Sydänyhdistyksen ja liikuntatoimien perinteinen Sydänpyöräily polkaistaan
27.5.2015. Yhteislähdöt klo 18.00 Ihoden kirjaston
ja Rohdaisten koulun pihoilta. Pyöräillään vapaavalintainen reitti omaan tahtiin. Mehu / merkitsemispiste auki ko. paikoissa klo 18.15 - 19.30.

Kustavin Lomavalkamassa 23.-25.6.
Koulujen kautta jaettu infoa.
Leikkitoimintaa kesäkuussa
IHODESSA, nuorisotalolla ja kentän ympäristössä
kesäkuun ajan joka maanantai klo 10.00-13.00.
(mukaan omat eväät), alk. 1.6.2015.
ROHDAISISSA, koulun pihamaalla kesäkuun ajan
joka tiistai klo 10.00-12.00, alk. 2.6.2015
LAHDENVAINIOSSA, leikkipuistossa kesäkuun
ajan joka torstai klo 10.00-12.00. alk. 4.6.2015.
KUKOLASSA, rantasaunalla kesäkuun ajan joka
torstai klo 13.00-15.00. (uikkarit mukaan) alk.
11.6.2015.
Mukaan ulkoiluun sopiva vaatetus. Nuorempien
lapsien kohdalla olisi suotavaa, että mukana olisi
myös vanhempi tai huoltaja. Toiminta on maksutonta ja mukaan voi tulla myös kesken kokoontumisajan.
Lasten jalispäivät
Lasten jalispäivä Reilassa
pe 5.6. Päivä tarkoitettu yli
7-vuotiaille lapsille. Ohjelmassa: jalistaitojen hiomista ja pieni turnaus. Maksu
5e/ lapsi sis. ohjauksen ja
välipalan. Kokoonnutaan
nuorisotilassa klo 10.00.
Päivän kesto 10.00- 14.00.
Lasten jalispäivä Rohdaisissa pe 12.6. Päivä tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille. Ohjelmassa: jalistaitojen hiomista ja pieni turnaus. Maksu 5e /lapsi
sis. ohjauksen ja välipalan. Kokoonnutaan nuorisotilassa klo 10.00. Päivän kesto 10.00-14.00.
Pesäpalloa kesäkuussa
Reilassa keskiviikkona kello 11-13
koulun hiekkakentällä, alk. 3.6.2015.

Kentällä vapaavuoro
Rohdaisten urheilukentällä kesäkuun ajan perjantaisin kello 10-12.. Ensimmäinen kerta
pe 5.6.2015. Välinevarasto auki, tule lainaamaan
välineitä ja urheilemaan itsenäisesti!

Uimakouluihin ilmoittaudutaan kunnan nettisivuilta kohdasta palvelut/liikunta löytyvän
linkin kautta.
Voit ilmoittautua ma 1.6.2015 klo 9.00. -15.00
puhelimitse 044-7382424 tai 044-7382434, tämän jälkeen myös esim. sähköpostilla katja.torronen(at)pyharanta.fi tai nettilinkin kautta.

Jalkapallon vapaavuoro KAIKEN IKÄISILLE
(lapset/aikuiset)

Perinteinen puulaakijalisturnaus

Rohdaisten urheilukentällä kesäkuun ajan tiistaisin kello 14-16. Ensimmäinen kerta ti 2.6 Sisältää
pienen lämmittelyn ja venyttelyt, sekä mehua.
Pääasiassa pelataan jalista kaiken ikäisten kesken, ilon kautta ja hyvällä sykkeellä!

Rohdaisten urheilukentällä
la 4.7.2015. Joukkueiden ilm. ja
tiedot viim. 26.6.2015
Timo Turuselle, 044-738 3434,
timo.turunen@pyharanta.fi.

Fresbeegolfia

KESÄN MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:
Ulkojumppaa yhteistyössä Santtioseuran
kanssa
Rantalentista ja beachia
Rantauimakoulut
Vesijuoksua
UKK-kävelytestit
Yu-kilpailuja
Särkänniemen reissu

Kirikallion frisbeegolf radalla kesäkuussa 3.6 ja
10.6, sekä heinäkuussa 1.7 ja 8.7 keskiviikkoisin
kello 15.00 alkaen. Toiminta sisältää lämmittelyt ja
ohjattua heittoharjoittelua, jonka jälkeen kierretään
rata ja lasketaan tulokset. Varaudu sään mukaiseen asusteeseen, sekä juomapullo mukaan.
Iloista liikuntaa kaiken ikäisille. Tervetuloa!
Avoin kuntosalitreeni kaikille
Aamutreeninä klo 9-10.00 joka
keskiviikko kesäkuun ajan. Tehdään kiertoharjoittelutreeni.
Sisäkengät ja liikuntavarusteet
mukaan.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Hantla

** TOIMINTAA HEINÄKUUSSA**
Rantauimakoulut kesällä 2015
Lahdenvainio, Salinranta, 29.6.- 3.7. ja 6.-10.7.
(yhteensä 10 pvä) klo 10-12 alkeisryhmä, klo 1214.00 suoritusryhmä. Ryhmät voidaan tarvittaessa
jakaa kolmeen osaan, esim. alkeis, harrastus,
taitoryhmä, kellonajat viitteellisiä.
Suojalan ranta, ajalla 13.7.- 17.7. ja 20.7. - 24.7.
(yhteensä 10 pvä) klo 10-12.00 alkeisryhmä klo
12.- 13.30 suoritusryhmä.
Reilan ranta, ajalla 27.7. - 31.7. (yhteensä 5 pvä)
alkeisryhmä/vesipeuhula klo 11.00 - 12.30.
Reilan ryhmä 20 e/lapsi.
Muiden uimakoulujen hinta 40 e/lapsi. Ulkopaikkakuntalaiset 50 e/lapsi.
RYHMIIN VOIDAAN OTTAA VAIN MÄÄRÄTTY
MÄÄRÄ LAPSIA ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
HUOMIO!
Kesän rantauimakoulujen ilmoittautuminen
alkaa vasta 1.6.2015. klo 9.00. Tätä ennen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida.

Soi, soi Sibelius -konsertti Pyhärannan Reilan
Hannulassa lauantaina 25.7.2015 klo 16, Hannulan omat solistit sekä pianotaiteilija Tuula Hällström ja YL:n kvartetti.
Taidenäyttelyt 4.7.-2.8.2015, mukana Hanna
Jääskeläinen, Katariina Pajula, Laura Nykänen ja
Rauno Luttinen, 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

Pyhärannan Myrsky ja Ihoden Kiri
Maastojuoksut torstaisin alk. 7.5.2015 Rohdaisten pururadalla. Ilmoittautuminen klo 18:15 ja kisa
alkaa klo 18:30, olethan ajoissa paikalla! Maastojuoksut jatkuvat tästä eteenpäin aina torstaisin
samaan aikaan 29.5.2015 asti. (HUOMIO! YUtoimitsijakoulutus to 21.5.)
Yleisurheilu harjoitukset alkavat torstaina
4.6.2015 Rohdaisten kentällä klo 18:00 ja jatkuvat
torstaisin samaan aikaan kesäkuun ajan, heinäkuussa lomaillaan ja elokuussa taas jatketaan.

Jalkapallokoulu alkaa sunnuntaina 7.6.2015
Rohdaisten kentällä klo 17:00-18:30 ja jatkuu
9.8.2015 asti.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki vauvasta vaariin!
Lisätiedot Kaisa Räsänen puh. 0500-320653, jos
haluat saada jatkossa tietoa Myrskyn yu-puolen
asioista laita yhteystietosi minulle
kaisa.karvonen@hotmail.com

Pyhärannan martat
Marttojen astiastoja vuokrattavana erilaisiin
juhlatilaisuuksiin.
Yhteystiedot:
Jukka Laurikkala puh. 050-3631754
Sari Laurikkala puh. 050-3750065
Hei, tiedoksi muille yhdistyksille!
Kokouksia voi pitää myös viihtyisässä
Marttalassa, Ristentie 15, Sp:n talo.
Lisätietoja Hilppa Karru puh. 040-5824184.
Tule tutustumaan!
Kaikille avoin askarteluilta ma 25.5 klo 17.30
Rihtniemen leirikeskuksessa.
Ohjelmassa kankaan kovetusta.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan, vaikka ei askartelisikaan. Ota vaikka oma käsityösi mukaan, tule
tapaamaan tuttuja ja nauttimaan yhdessäolosta.
Arvontaa. Kahvitarjoilu.

Eläkeliitto Pyhärannan yhdistys
Toukokuun kuukausitapaaminen vietetään perinteisen liikuntapäivän merkeissä Rohdaisten metsästysmajalla 19.5.2015 klo 12.00
alkaen. Monipuolista liikuntaa ja
kisailua erilaisissa pihapeleissä.
Ruokailu 5,00 €/hlö. Arpajaiset ja
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiön
apurahat vuodelle 2015
julistetaan haettavaksi 31.05.2015 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.
v. 2015 jaettavien apurahojen enimmäismäärä on
30.000,00 euroa.
Apurahojen myöntämisestä päätetään kesäkuun
2015 aikana. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse viimeistään 15.07.2015. Apurahat
maksetaan 30.07.2015 mennessä.
Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista säätiö
on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhärannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhteydenotot kunnan
sosiaalitoimistoon).
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö, Juha
Maikola, Knuutilankuja 31 , 23950 PYHÄRANTA.
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-514623,
mycola@koti.luukku.com.

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto,
mutta ilman ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä neuvoja tai
pyytää ohjausta.
Ti 19.5. Kuntorastit (järj. VaRa), lähdöt klo 1718.30, 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, emit-korttivuokra 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.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.inet.fi

Köykän-Vähäretken-RapijärvenMetsäpirtin tie
KOKOUSKUTSU
Ylikylän Köykän-Vähäretken-Rapijärven- Metsäpirtin tien ylimääräinen yleinen kokous pidetään
Kyläkodissa (ent. Kaukan koulu)
torstaina 28.05.2015 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään mm. tieisännöitsijän
valintaa.
Jari Heikkilä, hoitokunnan puheenjohtaja

Kukolan Kyläyhdistys
Yhdistyksen
sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kukonpesässä
24.05.2015 klo
15.00.
Kaikki Kukolan
vakinaiset asukkaat ovat yhdistyksen jäseniä ja
näin ollen tervetulleita päättämään yhdistyksen
asioista tulevalle vuodelle.
Valitaan mm yhdistyksen puheenjohtaja ja toimikunta.
Tervetuloa!

Nälkloukkan kyläyhdistys

KESÄSAUNA LÄMPIÄÄ JÄSENILLE VARVINRANNASSA 10.6. lähtien joka kuukauden toinen
ja neljäs keskiviikko klo 16-20. Makoisat löylyt,
merivesiuintia, grillausta ja yhdessä ystävien
kanssa omien eväiden nautintaa ja seurustelua.
YLISKALLION SIIVOUSTALKOOT la 15.6.2015
klo 16.00Siivousta sekä sisällä että pihalla. Omat välineet
mukaan vahvuutesi ja kiinnostuksesi mukaan.
On haravointia, ikkunoiden pesua, tanssilavan,
istuntosalin ja kioskin siivousta. Hyvää talkoomuonaa tarjolla.
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Perennanvaihtoilta Laurikkalan
tilalla Kaukanraitti 12 Pyhäranta.
Tiistaina 19.5. klo.18.00 alkaen.
Vie mennessäs, tuo tullessas teeman lisäksi, Sari Laurikkala opastaa omenapuiden leikkauksessa.
Tilaisuus on avoin kaikille.
12.7. Kesäteatterimatka Kuivalahdelle, Tukkijoella- näytelmä alkaa klo.14.00. Lipun hinta jäsenille
15€,sisältää väliaikatarjoilun. Yhdistys maksaa
matkan. Ilmoittautumiset Sirkka Saariselle
puh.044 3222922 su 5.7. mennessä.

**ILMOITUKSIA**
Pyhärannan Säästöpankki järjestää kaikille
avoimet lasten Osmo-yleisurheilukisat
KYLÄKODISSA TAPAHTUU
TALKOOT 5.6. klo 18.00Kyläkodin valmistautuminen Avoimet Kylät päivään
AVOIMET KYLÄT 6.6. KLO 12–15
Kylät ympäri Suomen avaavat
ovensa kesäkuun 6. päivä ja toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan elämään ja toimintaan kylissä!
Ohjelmaa on koko perheelle.
Päätapahtuma klo 12.00 – 15. 00
Maakunnan parasta lohisoppaa ja
kaffet pullineen.
klo 13.00 Kyläpäällikön vihkiäiset
Kylätalon esittelyä toiveiden mukaan
Non stop –esitys puolen tunnin välein: ’Talkoissa on voimaa’
Harmonikan soittoa ja yhteislaulua
Kilpaillaan yhdessä leikkimielellä
Värkkäyspiirin töiden esittelyä
Tavataan tuttuja ja saadaan uusia ystäviä
Leikkipuisto lapsille
Kannatta tulla kauempaakin. Nähdään kylillä!

26.5.2015 tiistaina Rohdaisten urheilukentällä
Ilmoittautuminen kilpailuihin alkaa klo 17.30 paikan päällä, ja kilpailulajit alkavat klo 18.00.
Sarjat järjestetään 2–13-vuotiaille ikäluokittain,
tytöille ja pojille on omat sarjansa. Kilpailulajeina
ovat juoksu, pallonheitto ja pituushyppy. Paikalla
on mehutarjoilu, ja kaikki osanottajat palkitaan.
Kilpailujen järjestäjinä toimivat urheiluseurat
Pyhärannan Myrsky ja Ihoden Kiri.
Tervetuloa paikalle koko perheen ja
kannustusjoukkojen voimin!
Urheiluterveisin,
lasten oma maskotti Osmo &
Pyhärannan Säästöpankki

SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 17.6.2015
Aineistotoimitukset viim. ti 9.6. klo 15.
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kokoaja: Tiina Peltoniemi

