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**KUNTA TIEDOTTAA**
**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Rohdaisten matonpesupaikka

vanhalta kaupalta ja Kukolan Suurniementien
risteyksestä. Matkan pituudet vaihtelevat ja reitin
voi valita oman kunnon mukaan. Pyöräily toteutetaan yhteistyössä Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistyksen ja kuntien liikuntatoimien kanssa. Matkalla on mehutarjoilua ja kirjauspisteet klo 19.30
asti ja kaikkien kesken suoritetaan arvontaa. Jaossa on mahtavia palkintoja mm. 150 euron lahjakortti urheiluliikkeeseen! Vuonna 2017 mukana oli
83 polkijaa, sade taisi sotkea ketjut mutta vuonna
2016 polkijoita oli 185! Laitetaanhan pyöräilykuntina nyt parasta ja lyödään tilastot! Mehu- ja kirjauspisteet ovat Torikan tienristeyksessä ja Kirikalliolla, Rohdaisten koululla, Nihtiön vanhalla
kaupalla ja Kukolassa Suurniementien risteyksessä.

Kirjasto
Rohdaisten matonpesupaikka on taas talven jäljiltä käyttökunnossa, olkaa hyvät!
Paikka on tarkoitettu
kuntalaisten ja mökkiläisten käyttöön.

Liikunta
Haastepyöräilykampanja
1.5.-24.6.2018
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.
Hyppää siis sinäkin fillarin selkään ja nauti pyöräilyhetkistä yksin ja yhdessä, maanteillä ja maastossa!
Sydänpyöräily tulossa…
UUDISTUNUT VALKOJÄRVEN JA PYHÄRANNAN YMPÄRIPYÖRÄILYTAPAHTUMA
Valkojärven ja Pyhärannan ympäripyöräily polkaistaan jälleen ti 29.5.2018 klo 18.00. Matkaan
lähdetään Laitilan kaupungintalo n pihalta, Rohdaisten koululta, Ihoden kirjaston pihalta, Nihtiön

Lauantaina 9.6 2018. vietetään Ihode Avoinna päivää, myös kirjasto on avoinna klo 11-14. Hae
kesälukemista!
Tanssivat Kesäkulkurit kiertävät jälleen kesällä
2018 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa!
Läntisen tanssin aluekeskuksen tukema Kesäkulkurit tanssikiertue käynnistyy 4.6 ja jatkuu 29.6
asti. Kesän kulkureina työskentelevät tanssitaiteilijat Ilona Salonen ja Karoliina Lummikko. Tänä
kesänä kulkurit vievät katsojat luontoseikkailulle!
Kesäkulkurit esityksen lisäksi tarjolla on liikkeellinen työpaja lapsille ja nuorille. Tanssityöpajassa
lapset/nuoret pääsevät itse kokeilemaan Kesäkulkureiden esityksessä toteutettua liikemateriaalia.
Kesäkulkurit vierailevat jälleen Pyhärannassa
Ihoden koululla 13.6.2018 klo 12 alkaen. Tervetuloa!
Tanssiesitys kaiken ikäisille kaikkiin tiloihin. Esityksen kesto n. 15 min (päivään mahtuu 3-5 esitystä)
Työpaja lapsille ja nuorille. Kesto 30-45 min.
(Työpajan yhteydessä myös esitys)
Kesäkuukausina kirjasto on avoinna ma 12-18,
ke 11-18 ja to 9-15, 2.7.-27.7.2018 kirjasto on
suljettu.

**PALVELUT**
Pyhärannan terveysasema tiedottaa
Laboratorio 4.6.2018 alkaen tiistaisin ja PERJANTAISIN klo 7:30 – 10:00.
Ajanvaraus laboratorioon puh. 02-3136321 (mape klo 7-14.30) tai tykslab.ajanvaraus.vsshp.fi

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Lions Club Pyhäranta
Pyhärantalainen nuori, oletko kiinnostunut
nuorisovaihdosta Eurooppaan kesällä 2019?

Lions-nuorisovaihto on 16-21 vuotiaiden nuorten
lyhytaikaista, kesäaikaan, heinä-elokuussa tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin tutustuttavaa toimintaa. Se koostuu tyypillisesti perhejaksosta ja kansainvälisestä nuorisoleiristä. Vaihdon
kokonaiskesto (perhe+leiri) on Euroopan maiden
kesken tapahtuvassa vaihdossa noin 3 viikkoa.
Vaihtoon lähtevältä nuorelta edellytetään kohtalaista joko englannin tai kohdemaan kielen taitoa.
Lisätietoja:
https://www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/yleista_t
ietoa_nuorisovaihdosta/
Lions club hoitaa kaikki matkakustannukset ja
antaa käyttörahaa nuorelle, perillä isäntäperhe,
paikallisen maan klubit hoitavat kustannukset,
reippaasti vaan matkaan.
Jos olet kiinnostunut: lähetä tietosi lokakuun 2018
loppuun mennessä:
Nimi, osoite, sähköposti, puhelin, syntymäaika,
opinnot, kielitaito, aiemmat ulkomaan matkat,
matkan toivekohdemaat: Esim. 1. Ranska, 2. Itävalta, 3. Sveitsi.
Yhteystiedot: Tapio Lummikko, Lions Club
Pyhäranta Rantatie 164, 23950 Pyhäranta,
puh. 040 5170501, sähköposti:
tapio.lummikko@upm.com

PYHÄRANTA-VIIREJÄ jälleen myynnissä.
Viirien koot:
4,5 m, 9m lipputankoon, 60€
3 m, lyhyempään tankoon, 55€
Tiedustelut Jarmo Heino puh. 0405435488

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pyhärannan yhdistys
Tervetuloa kesän hauskimmalle KOULULAISTEN TANSSILEIRILLE! Leiri järjestetään
Ihoden koululla juhannusviikolla ma-to (18-21.6) klo 10-14.
Mukaan mahtuvat kaikki aloittelijoista jo aiemmin tanssia
harrastaneisiin. Ota leirille
mukaan juomapullo, omat eväät ja liikkumiseen
sopivat vaatteet. Leirin hinta on Pyhärannan
MLL:n jäsenille 50 e, muille 60 e. Tanssinopettajana toimii tanssin ammattilainen Tiia Kerttula,
joka on kilpaillut eri tanssilajeissa.
Samalla viikolla myös ma-ke (18-20.6) klo 17-18
alle kouluikäisille tanssitunnit Ihoden koululla.
Voit osallistua joko yksittäisille kerroille (4 e) tai
kaikkiin kolmeen tanssituntiin (10e). Tunnit vetää
tanssinopettaja Tiia Kerttula.
Ilmoittautumiset leiriin ja tanssitunneille 31.5 mennessä sähköpostiin: pyharannanmll@gmail.com.
Ilmoitathan lapsen iän ja nimen. Myös toiveita
tanssilajeista voi esittää!
Järjestämme kesällä myös kulttuuriperhekerhon. Kerhossa vieraillaan eri paikoissa ympäri
Pyhärantaa ja jokaiseen vierailuun sisältyy ohjattua toimintaa lapsille. Voit osallistua kaikkiin kertoihin tai vain osaan. Kulttuuriperhekerhosta tarkemmin tietoa seuraavassa Ankkurissa. Mikäli
sinulla on mielessäsi sopiva paikka tai ohjelmaa
kerhoon, ota rohkeasti yhteyttä!
Pyrimme järjestämään erilaisia tapahtumia ja toimintaa Pyhärannan lapsiperheille. Mikäli sinulla
on esittää toiveita ja ehdotuksia toimintaan tai
intoa tulla mukaan järjestämään, niin tavoitat meidän facebookista: MLL Pyhärannan paikallisyhdistys, instagramista: pyharannan_mll sekä sähköpostitse: pyharannanmll@gmail.com.
Mikäli haluat tukea toimintaamme ja mahdollistaa
lisää toimintaa lapsiperheille Pyhärannassa, liity
yhdistyksemme jäseneksi: www.mll.fi/jaseneksi

Pyhärannan Martat
Taimien vaihtoa ja kesäkukkien
myyntiä ma 21.5 klo 18 Tellervo
Ruoholan pihalla Rantatie 492, Santtio.
Arvontaa. Kahvitarjoilu.
KAIKILLE AVOIN TILAISUUS. TERVETULOA
JOUKOLLA MUKAAN.

Marttojen kirkkopyhä sunnuntaina 10.6. klo 10.
Kahvitarjoilu seurakuntakodissa jumalanpalveluksen jälkeen. Tervetuloa!

Pyhärannan Maa- ja kotitalousnaiset
SU 8.7. teemme retken KUIVALAHDEN KESÄTEATTERIIN. TUNTIHOMMIA URAKALLA alkaa
klo14. Väliajalla juomme pullakahvit. Reissulle
menemme bussilla. Muokkaamme bussin reitin
lähtijöiden mukaan. Koko teatterireissun hinta
n.30€/hlö. Seuratkaa yhdistyksemme ilmoituskanavia. Lisätietoja Heidiltä 040 0810941, Sarilta
050 3242965
Yhdistyksemme vuokraa 100 HENKILÖN RUOKA-/KAHVIASTIASTOA. Lisätietoja Sarilta 050
3242965 tai sari.from@gmail.com

Kukolan kyläyhdistys
Kukolan Kyläyhdistys ry. pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Kukonpesässä Su 27.5.2018 klo 13.00.
Kokouksessa valitaan kyläyhdistykselle toimikunta vuodeksi eteenpäin, sekä käsitellään muut sääntömääräset asiat.
Toimikunta toivottaa kaikki Kukolan kylän asukkaat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

Pro Rihtniemi
Pro Rihtniemi yleisötapahtuma Rihtniemen
leirikeskuksessa Lauantaina 26.5.2018 klo 16.00
Aiheena
Tuulivoima tilanne Rihtniemessä ja Pyhärannassa
Pro Rihtniemi Ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään ennen keskustelutilaisuutta.
Lisäinfoa tilaisuudesta, Rihtniemen ilmoitustaululla.
KOKOUSKUTSU
Pro Rihtniemi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 26. päivänä toukokuuta
2018 klo 16.00 Pyhärannan Rihtniemen leirikeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9
§:ssä mainitut, vuosi- kokouksessa käsiteltäväksi
määrätyt asiat.

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Kesäuintikausi alkaa jälleen 6.6. Kaljasjärven
rannalla, Lahdenvainiolla.
Sauna on lämmin keskiviikkoisin klo17-20.
Saunamaksu aikuiset 2€ ja lapset 1€

Tänä vuonna Kaljasmajalla myös pieni kesäkioski: mm. kahvia, mehua, pullaa, jätskiä.
Makkaraa voit ostaa, mutta myös omat eväät sallittu. Grilli kuumana
Huom viikoilla 29 ja 30 keskiviikkosaunaa ei ole.
Kaljasmajan vuokrausta voit tiedustella: Maarit
Valpola 0400713833
Lahdenvainion Rompetori päivä on 14.7. ja
paikkavarauksia voit soittaa Jouni Nurmela
0408278348 arkisin klo 17 jälkeen
Toivotaan lämmintä ja mukavaa kesän alkua kaikille!

Reilan kyläyhdistys Reidu
Reidu jatkaa rantapolkuhanketta Metsähallituksen
maa-alueella. Rantapolku sai
alkuvuodesta nimekseen
Hierkonpolku. Hankkeen etenemistä jatketaan pitämällä talkoot joka lauantai
klo 9 alkaen ja Reidun saunalla ainakin aluksi,
osoite Täpöntie 27. Talkoista ilmoitetaan viikoittain
kotisivuilla ja Reidun ilmoitustaululla. Erityisesti
kannattaa tulla opettamaan tai oppimaan hirrenveistoa ja rakentamaan laavu pyöröhirrestä.
Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Seppo Mannervesi, puh. 044 325 9211 tai
seppo.mannervesi@gmail.com.
Reidun sauna on vuokrattavissa kaikille kesäkauden ajan.
Saunan varaukset Outi Eeva,
puh. 044 763 2221. Saunamaksu on Reidun jäseniltä 4 €/tunti
ja muilta 5 €/tunti. Saunan vieressä on kaikkien käytössä oleva lapsiystävällinen uimaranta,
josta löytyy pukukopit ja lentopallokenttä.
Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 5 €/aikuinen jäsen. Jos tämän vuoden jäsenmaksusi on vielä
maksamatta, niin sen voi maksaa Reilan kyläyhdistys Reidu ry:n tilille FI74 4358 1020 0089 24.
Ja mikäli et ole saanut meiltä tähän mennessä
jäsensähköpostia, niin toivomme sinun ilmoittavan
myös sähköpostiosoitteesi jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Reidun kotisivuilta www.reidu.yhdistysavain.fi
voit seurata rantapolkuhankkeen etenemistä, talkooilmoittelua ja muita ajankohtaisia asioita. Saat
tietoa myös tykkäämällä meistä Facebookissa!

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys
HELININ TORPPA POLTTILA
Vanha Turuntie 182 27320 Ihode
Kotiseutumuseon kesän 2018 avajaiset 17.6.
klo 12-15.
Vihtamestari Helge opastaa, mitenkä oikeaoppisesti tehdään juhannusvihta, sillä juhannus, sauna ja perinnevihta kuuluvat erottomasti yhteen.
Vaikka puiden jalostus on
tältä keväältä jo ohi, niin Arja opastaa mitenkä
esim. Helinin vanhoihin omenapuihin voidaan
jalostaa erilaista uutta kasvua, sekä mitenkä punotaan sammalmatto, joka ennen vanhaan oli
hyvin yleinen rappusten edessä juhannuksena.
Kotiseutuyhdistys tarjoaa avajaisklahvit.
TERVETULOA

Nostalgiset 30-vuotisjuhlatanssit
juhannuspäivänä 23.6. klo 20–01
Yliskallion lavalla, lisätietoa ohjelmasta seuraavassa UutisAnkkurissa.
Varvinrannan sauna on vuokrattavissa 5 €/tunti. Varaukset ja
maksut ottaa vastaan Aila Lehto puh.
044 3259640. Saunan käyttö on kyläyhdistyksen
jäsenille vapaa joka kuukauden toisena ja neljäntenä keskiviikkona klo 15.00–21.00.

Kaukan Varvinrannan venelaiturissa on vapaana
venepaikkoja alkavalla veneilykaudella.
Yhteyshenkilön puhelinnro: 0400538795

Hantla

Nälkloukkan kyläyhdistys

"ELAGU OTS"
Georg Otsin lauluja
Hannulan talo 28.7.2018 klo 16
Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
Kyläkodin siivoustalkoot pe 18.5. klo
13.00‒17.00 ja jatkamme la 19.5.2018 klo 9.00
alkaen. Erilaisia tehtäviä jokaiselle kiinnostuksen
ja voinnin mukaan: Keittiön ikkunakarmien krapausta, maalaamista ja ikkunoiden pesua. Pihan
siivousta omien välineiden avulla. Romutavaran
hävittämistä ym. Hyvää talkoomuonaa ja -seuraa
tarjolla. Tervetuloa!

Laulusolistit
Angelika Klas
Essi Luttinen
Sami Luttinen
SauliLuttinen
Petri Hapasalo,
Jusu Heinonen,
Vesa Saloranta,

piano ja musiikin johto
saksofoni ja harmonikka
basso

Lentopalloillat alkavat ma 4.6. klo 18.00 ja jatkuvat joka maanantai samaan aikaan. Tervetuloa
joukolla mukaan!
Kyläkodin pop up -kahvilassa soitannollinen
iltapäivä su 17.6. klo 12.00–15.00. Myytävänä
herkullista lohikeittoa sekä kahvia ja kotileivonnaisia. Ämpärporin pelimannit soittavat monipuolista
kansanmusiikkia eri maista, klezmer-musiikkia ja
myös jazzia.
Yliskallion lavan siivoustalkoot ti 19.6. alkaen
klo 15.00.
Juhannusaaton lipunnosto pe 22.6. klo 18 ja
yhteinen kahvihetki kyläkodissa.

Rauno Luttinen, "Georg Ots, 1920-1975", 2018

KIRKKOKONSERTTI
Brahms, Schubert, Wolf, Duparc,
Debyssy, Oskar Merikanto

Iloinen Iltapäivä järjestetään jälleen teemalla
”Merellinen Pyhäranta” 12.8. Ihoden Kirikalliolla.
Tarkempi ohjelma kesäkuun Uutis-Ankkurissa.

Pyhärannan kirkko 18.8.2018 klo 18 (Huom! uusi
kelloaika)
Järjestää Hannulan konsertti- ja taideyhdistys ja
Pyhärannan seurakunta

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

Laura Nykänen,
Sami Luttinen,
Pia Segerstam,
Christophe Sirodeau,

mezzosopraano
basso
sello
piano

VENETSIALAISILTA
Italialaisia iskelmä-, viihde- ja jazzsävelmiä
Hannulan suuli 25.8.klo 18
Sauli Luttinen, laulu ja juonto
Sami Luttinen, laulu
orkesteri
TAIDENÄYTTELYT SUULI- JA NAVETTAGALLERIOISSA
Lauantaisin ja sunnuntaisin 6.7.-5.8.
tai sopimuksen mukaan
Veli-Matti Selinin grafiikkaa ja maalauksia
Petri Haapasalon valokuvia
Rauno Luttisen maisema- ja naamatauluja

Ihoden Seutuyhdistys
Su 29.4. toteutetussa Vappusirkustelussa koettiin ja opittiin sirkustaikaa
sekä herkuteltiin maistuvia vappuherkkuja! Iloiset ilmeet ja hyvä mieli näkyivät kaikkien kasvoilla, joten kiitokset tapahtuman
osallistujille ja toimijoille!
La 9.6. vietetään Ihode Avoinna -päivää Ihoden
Asemalla klo 11.00-15.00, ohjelmassa mm.:
- Ihoden Aseman ruoka- ja kahvilapalvelut
-

Monipuolisesti pieniä ja suuria menopelejä; niin maasta kuin ilmasta

-

Makkaraa grillistä

-

Siivouspäivä kirppispöydät/viltit/peräkontit Ihoden
Asemalla ja/tai kotipihoilla.

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Kevätretki 31.5.2018 tehdään Noormarkun
Ruukkialueelle ja Villilän kartanoon. Bussin
aikataulu on:
Ihode SP klo 8.40, Ylikylä MUA-Tuote 9.00, Rohdainen 9.05, Reila 9.25.
Muutama paikka vielä vapaana. Ilmoittautumiset
Paulille p 040 5058803 tai Markulle p. 044
0324747
ÄijäVirtaa kokoontuu Petri Laitisen kutsumana
23.5. klo 18.00 Laitilan Lehtoniemessä. Nälkloukkan kyläyhdistyksen Varvinrannan saunalla kokoonnutaan 6.6. klo 18.00. Tarkempi ohjelma
selviää paikalla. Omat eväät ja juomat mukaan.
Toivotaan uusiakin osallistujia mukaan reippaaseen toimintaan. Osallistuminen on kaikille vapaa!
Alueen liikuntapäivä on Vehmaalla 11.6. Seuralan kentällä klo 10.00 alkaen. Lähdeään kimppakyydeillä osallistumaan hauskaan kisailuun ja
kannustamaan
oman yhdistyksemme mölkkyjoukkuetta.

Siivouspäiväilmoittautumiset arkisin klo 17-20
soittamalla, muina aikoina tekstiviestillä numeroon
050 313 1073 /Leena. Tapahtumapäivänä on
poikkeuksellisesti auki myös Pyhärannan kirjasto
klo 11-14. Lisätietoa Facebookissa. Tervetuloa
kaikki toteuttamaan Ihoden Asemalle kanssamme
kesäpäivää iloisissa merkeissä!
Mitä toivoisit Ihoden kylään hankittavan ja mitä
toivoisit täällä tapahtuvan tai järjestettävän? Oletko tyytyväinen Ihoden palvelutarjontaan, kylätoimintaan; mistä nautit kylässämme eniten ja mikä
taas vaatisi hiomista tai päivitystä? Toivotko lisää
yhteisretkiä, lähelle tai kauas vai haaveiletko yhteisistä harrasteilloista? On palautteesi tai ideasi
mikä tahansa, niin toivomme kuulevamme sinusta
joko sähköpostitse ihoden.seutu@gmail.com tai
facebook-sivumme kautta. Otathan ’haasteen’
vastaan, sillä toivomme todella kuulevamme ideasi, ajatuksesi, toiveesi tai haaveesi entistä ehomman ja yhtenäisemmän Ihoden luomiseksi!
Alkavan kesän kunniaksi julkaisemme Juhannusperjantaihin
22.6. asti kestävän
palaute- ja ideointikilpailun; jonka voittona
arvomme osallistuneiden kesken ämpärillisen
kesäisiä puhdistusaineita ja -välineitä! Ideamyllyt
pyörimään ja palautetta liikenteeseen!

Alkavan aurinkoisen kesän kunniaksi osallistuthan
vapaamuotoiseen Tiet ja ojat -puhtaiksi’ talkoisiin?! Lähtiessäsi ulos; ota mukaan roskapussi ja kerää matkasi varrelta roskat talteen ja
vie ne roskikseen! Näin nautimme pienien tekojen
suuresta ilosta ja saamme lahjaksi roskattoman
luonnon ja kesän!
Iloisen aurinkoista ja juhlavaa alkukesää kaikille!

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
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 ilmoittaudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä
neuvoja tai pyytää ohjausta.
To 24.5. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ropa
(Kakonkallio), opastus Varhokyläntieltä. Karttamaksut LaJy-taksoin, emit-korttivuokra 1 e. Voi
maksaa myös liikuntaseteleillä.
Ti 29.5. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Yliskallio (lava), opastus Ylikyläntieltä, karttamaksu.
To 14.6. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä
(Miehonjärvi), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.fi

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 20.05.2018 –
17.06.2018
Su 20.05. Helluntaipäivän sanajumalanpalvelus
klo 10, Kaatuneitten muistopäivä, kirkkokahvit srkkodilla.
Su 27.05. Sanajumalanpalvelus klo 10, Päiväkerhojen päätöskirkko.

Su 03.06.
To 10.06.
Su 17.06.

Messu klo 10.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Messu klo 12.

Hautausmaakierrokset kesällä
Tutustumme kävelykierroksella hautausmaahan ja
päätämme yhteiseen hartauteen, säästä riippuen,
joko ulkona tai sisällä kirkossa. Aloitus klo 18 seurakuntakodin edestä.
Ke 6.6. klo 18
Ke 4.7. klo 18
Ke15.8. klo 18
Hartaushetki
5.7. klo 18 Vesa ja Salme Laineella, Varhokyläntie
120
DIAKONIATYÖN TAPAHTUMIA:
Kevätkauden viimeinen Palvelupäivä torstaina
17.5.2018 klo 12-14.30 Seurakuntakodilla.
Ruokailu ja kahvit 8€. Tule rohkeasti mukaan
tapaamaan toisia ja virkistymään yhdessä!
Tilaisuudessa ei ole ala- eikä 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 kerhojen kevätkauden
päätöskokoontumiset:
Kultaisen iän kerho Ihoden vanhustentalon
kerhohuoneella keskiviikkona 30.5.2018 klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja
virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Vakkarannan
vanhustentalon kerhohuoneella torstaina
31.5.2018 klo 13. Hiljennytään hetkeksi
hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit
ja vaihdetaan kuulumisia.
PÄIVÄKERHOTOIMINTA:
Kevään viimeiset päiväkerhot ovat viikolla 21.
Päiväkerhojen päätöskirkko su 27.5. Klo 10.00
Kiitos kuluneesta kerhovuodesta! Hymyillään, kun
tavataan!
T. Marika ja Johanna
Ilmoittautuminen syksyllä -18 alkaviin päiväkerhoihin on avoinna sunnuntaihin 20.5. saakka.
PERHETYÖ:
Kevään viimeinen perhekerho Ke 23.5. Klo 9.3011.30 Ihoden säästöpankin kerhohuoneella.

Tulossa: Perheleiri 6.-7.7. (Pe-la) Ohjeet ilmoittautumisesta ja muuta lisätietoa tulossa nettisivuille ja facebookkiin.

SUP-LAUDAT, KAJAKIT & KANOOTIT

VARHAISNUORISOTYÖ:
Varhaisnuortenkerhot:
Kerhonohjaajat ja seurakunta kiittävät kuluneesta
kerhokaudesta! Kerhot jatkavat toimintaa jälleen
syksyllä. Hyvää kesää ja hymyillään, kun tavataan! 😄😄
KOULUYHTEISTYÖ
Koululaiskinkerit:
Viikko 20:
Ke 16.5. klo 9.25 Reila
To 17.5. klo 9.15 Rohdainen
Pe 18.5. klo 9.00 Ihode
NUORISOTYÖ:
Nuortenillat ovat päättyneet tältä keväältä. Toiminta jatkuu jälleen Syksyllä!
SAUNAILLAT:
Rihtniemen leirikeskuksessa. Sauna, makkaran
paistoa ja hetki hiljentymiselle. 4€/hlö
Ke 6.6. Klo 18.00
Ke 4.7. Klo 18.00
Ke 11.7. Klo 18.00
Ke 8.8. Klo 18.00
Ke 15.8. Klo 18.00

Pyhärannan varastomyymälä, Kylänranta 7
Palvelemme pääasiassa iltaisin. Soita etukäteen
puh. 0440-550540.
Turun myymälä, Tavarakatu 1
Katso aukioloajat netistä www.melontapiste.fi
www.melontapiste.fi
P. 0440-550 540
Kylänranta 7, Rohdainen

KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Petri Laaksosen konsertti Pyhärannan kirkossa
ke 18.7. klo18:00

**ILMOITUKSIA**
YRITYKSENI TÄYTTI
30-VUOTTA
Kutsun teidät iloiselle
liikunnalliselle aamubrunssille
la 19.5.
*klo 10 aamujumppa vetäjänä
liikunnanohjaaja Mia-Mari Karta

Avoinna joka päivä
klo 9-19!
Mahtava valikoima oman
puutarhan kesäkukkia,
amppeleita ja taimia!

*kokeilussa sähköpyöriä
TERVETULOA!
Kuntosi hoitaja Eeva Lummikko
Rantatie 164, Pyhäranta
p. 040-5454564

Tervetuloa!

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
20.6.2018 JA SITÄ SEURAAVA VASTA
15.8.2018. AINEISTO KESÄKUUN NUMEROON
MA 11.6.2018 KLO 17 MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi

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

Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille
Pyhärannan kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on
mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän
2018 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa
tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää
uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat
kyseiselle kiinteistölle.
Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti
asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä
vesistöstä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset
31.10.2019 mennessä. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla.
Käynnin voi varata ottamalla yhteyttä Valoniaan:
Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369 (ark. klo
9-16) katariina.yli-heikkila@valonia.fi
Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen
ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 Aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona kunta(at)pyharanta.fi
 Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

PS. UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 5/2018 kokoaja: Tiina Peltoniemi

