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

**VAPLAN KESÄEXTRA*
Huomio myös
kesäasukkaat!
Olette tervetulleita mukaan
toimintaan!

**TOIMINTAA KESÄKUUSSA**
Aamulenkki ja mölkkyä Ihodessa
Kokoonnutaan Ihoden koulun
liikuntasalin edustalla to 2.6. klo
9. Ohjelmassa pieni ohjelmallinen
kaikille ja kaikenkuntoisille sopiva
aamukävely ja sen jälkeen mölkkyä kentällä. Tervetuloa!
Katja ja Timo ohjaa.
Leikkitoimintaa kesäkuussa
IHODESSA, nuorisotalolla ja
kentän ympäristössä kesäkuun ajan joka maanantai klo
10-13. (mukaan omat eväät),
alk. 6.6.2016.
LAHDENVAINIOSSA, leikkipuistossa kesäkuun ajan joka
torstai klo 10-12. alk.
9.6.2016.
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.

Yu-päivätreenit/kerho
ROHDAISTEN URHEILUKENTTÄ, kentän ympäristössä kesäkuun ajan joka maanantai alk. 6.6.
klo 14 - 15.30. Kokeillaan eri lajeja, leikkimielistä
mukavaa kesäurheilua, tervetuloa mukaan!
Sopii kaikenikäikäisille!
Yu-kauden aloitus
ROHDAISTEN URHEILUKENTTÄ ti 7.6. klo 18.
Aloitetaan kesätreenit! Yllätyslajit, leikkimielistä
kisailua, sopii aikuisille ja lapsille. Järjestetään
yhdessä Pyhärannan Myrskyn kanssa.
Jalkapallokoulu sunnuntaisin klo 17-18.30
Rohdaisten urheilukentällä alakoululaisille.
Ohjaamassa: Jarkko Laivo ja Niklas Ylitalo + vierailevia valmentajia). 8 krt, alkaen 12.6.
Osallistumismaksu 10e.
Lisätiedot: Jarkko Laivo puh. 050-555 2068
Järjestää: PyMy ja Kiri
Lasten jalispäivät
Reilassa pe 1.7
Ihodessa pe 17.6.
Rohdaisissa pe 10.6.
Päivä on tarkoitettu yli 7-vuotiaille
lapsille.
Ohjelmassa: jalistaitojen hiomista ja pieni turnaus.
Maksu 5e/ lapsi sis. ohjauksen ja välipalan.
Kokoonnutaan nuorisotiloissa klo 10. Päivän kesto
10- 14. Ilmoittautumiset puh. 044-7383 434,
ilmoita ikä ja lapsen nimi.
Voit myös osallistua kaikkiin jalispäiviin.
Jalkapallon vapaavuoro KAIKEN IKÄISILLE
(lapset/aikuiset)
Jalkapallon vapaavuoro
Rohdaisten urheilukentällä tiistaisin kello 12 - 14
Ihoden koulun kentällä torstaisin kello 13 -15
Sisältää pienen lämmittelyn ja
venyttelyt, sekä mehua. Pääasiassa pelataan jalista kaiken
ikäisten kesken, ilon kautta ja
hyvällä sykkeellä!

Frisbeegolf heittoja

Pesäpalloa kesäkuussa

Rohdaisten urheilukentällä tiistaisin
kello 14 alkaen 7.6.
Ihoden koulun kentällä torstaisin
kello 15 alkaen 9.6.
Heittoharjoituksia irtokoreihin. Käsien venyttelyt,
heittotekniikat, pienpelit yms.
Frisbeegolf kilpailut Kirikalliolla 1.7. kello 18
alkaen.
Heitetään kaksi kierrosta. Palkintoina mitalit.
Huom! Ilmoittautuminen vapaa-aikatoimeen:
044 7383 434, timo.turunen@pyharanta.fi
UKK kävelytesti ja
eläkeläisten 1 km kävely ke 22.6
Voit osallistua klo 16 - 18
välisenä aikana.
Kävelytesti on tarkoitettu
20–65-vuotiaille aikuisille.
Se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä eli hapenottokykyä.
Testissä kävellään kaksi
(2) kilometriä tasaisella
vauhdilla mahdollisimman
nopeasti.
Ikääntyneemmät voivat kävellä myös 1 km:n testimatkan.
Varusteet: säänmukainen ulkoliikuntavarustus ja
lenkkitossut. Osallistuminen on maksutonta.
Ryhmäliikuntaa urheilukentällä torstaisin
kello 18 -19
Kesä-heinäkuun ajan jumppaa kaikille halukkaille!
Jumppamatto ja juomapullo mukaan.
Vetäjänä: Laura Nurmi
PICNIC IHODEN KIRJASTON PIHALLA
torstaina 16.6 kello 15.00-18.00
Tervetuloa nauttimaan ulkoilmasta
kirjaston läheisyyteen. Vapla
järjestää picnic-tapahtuman
kirjaston pihan alueelle.
Viltti ja eväät mukaan.
Tapahtumassa:
- Akustista live musiikkia
- Jonglöörausta
- Halikoirat ja kirjastokoira, jolle voi lukea
- Oleskelua
Jos sää ei salli pihalla makoilua, tapahtuma
järjestetään kokonaisuudessaan kirjastossa.

Reilassa keskiviikkoisin
koulun hiekkakentällä,
klo 11-13 alk. 1.6.2016.

Lentopalloa
Lentiksen arvontaturnaus järjestetään
la 11.6. Rohdaisten beach volley- kentällä
klo 10 alkaen. Paikalle saapuneista pelaajista arvotaan joukkueet ja turnausohjelma tehdään
paikanpäällä. Beach volley
säännöt ja pienet joukkueet.
Lisätiedot
katja.torronen@pyharanta.fi tai
044 7383 424

**TOIMINTAA HEINÄKUUSSA**
Rantauimakoulut kesällä 2016
Lahdenvainio, Salinranta, 4.7.- 8.7. ja 11.-15.7.
(yhteensä 10 pvä) klo 10-12 alkeisryhmä,
klo 12- 14 suoritusryhmä. Ryhmät voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen osaan, esim. alkeis, harrastus, taitoryhmä, kellonajat viitteellisiä.
Suojalan ranta, ajalla 18.7.- 22.7. ja 25.7. - 29.7.
(yhteensä 10 pvä) klo 10-12 alkeisryhmä,
klo 12.- 13.30 suoritusryhmä.
Reilan ranta, ajalla 11.7. - 15.7. (yhteensä 5 pvä)
alkeisryhmä/vesipeuhula klo 14.30 - 16.30.
Reilan ryhmä 20 e/lapsi.
Muiden uimakoulujen hinta 40 e/lapsi.
Ulkopaikkakuntalaiset 50 e/lapsi.
RYHMIIN VOIDAAN OTTAA VAIN RAJOITETTU
MÄÄRÄ LAPSIA ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOMIO!
Uimakouluihin ilmoittaudutaan kunnan nettisivuilta kohdasta palvelut/liikunta löytyvän
linkin kautta.
Voit ilmoittautua to 2.6.2016 alkaen nettilinkin
kautta ja puhelimitse 044-7382424 tai
044-7382434 pe 3.6.2016 klo 9 alkaen.

Harraste jalkapalloturnaus la 9.7.2016
Pelataan kaksi sarjaa, nappissarja ja tossusarja.
Joukkueessa tulee olla vähintään kuusi kenttäpe-

laajaa ja maalivahti, kuitenkin enintään 12 pelaajaa + maalivahti. Kentällä tulee olla koko ajan
vähintään yksi vastakkaisen sukupuolen edustaja.
(Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita.)
Joukkueiden ilmoittautumiset hyvissä ajoin ja viimeistään pe 1.7. mennessä. (Ilmoittautumiseen
mukaan joukkueen nimi ja kapteenin sähköpostiosoite).
044-738 3434,
timo.turunen@pyharanta.fi.

Yu-kunnanmestaruuskisat torstaina 4.8
Urheilukentällä
**KESÄRETKET**
Matka Särkänniemeen la 18.6.
Tervetuloa mukaan päivämatkalle
Särkänniemeen.
Bussilipun hinta on 10€/ henkilö
Elämysranneke hinta on 35€ (yli
120cm)
Elämysranneke 29€ (alle 120cm).
Vuoden 2003 jälkeen syntyneille
huoltaja mukaan.
Lähtöajat ja paikat
Rohdainen, Sale klo 9.00
Reila, koulu klo 9.15
Ihode, Osuuspankki klo 9.30
Takaisin lähdetään klo 19.00
Ilmoittautumiseen viimeistään ma 13.6. osallistujien nimet, yhteystiedot ja lipputilaukset. Ryhmäalennus on huomioitu matkakustannuksissa.
Kaikki maksut kerätään autossa. Ilmoittautumiset
sähköpostilla, tai puhelimitse
timo.turunen@pyharanta.fi tai 044 7383 434
Huom! vähintään 20 rannekkeen ostajaa ja vähintään 25 lähtijää niin matka toteutuu.
http://www.sarkanniemi.fi
Patikointiretki Kuhankuonolle to 30.6.
Haluatko kokea koko eteläsuomalaisen luonnon
kirjon yhteen päivään mahdutettuna?
Vapaa-aikatoimi järjestää opastetun patikointiretken kuhankuonon Vaskijärven 19km pitkälle reitille.
Matkalla on kaksi tulentekopaikkaa. Ruokailu sisältyy matkan hintaan.

Vaskijärven kaakkoispuolen jyhkeiltä kallioilta
aukeaa komea näkymä järven yli luonnonpuiston
suoalueille. Puiston ulkopuolisilla osilla reitti kulkee poluilla ja metsäteillä. Reitillä on paljon korkeusvaihteluja, mikä osaltaan lisää haastavuutta.
Osallistujalla on oltava kohtuullinen kunto.
Säätiedot kannattaa katsoa etukäteen.
Lähtöaika 7.00 kunnantalon pihasta.
Saapumisaika on illalla. Matkan hinta 25€.
Sisältää kyydin, opastetun matkan ja eväät.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 24.6 mennessä. Ilmoittautumiseen yhteystiedot ja mahdolliset
ruoka-allergiat. Kaikki maksut kerätään autossa.
Ilm. sähköpostilla tai puhelimitse
timo.turunen@pyharanta.fi tai 044 7383 434
Matka Linnanmäelle la 16.7.

Tervetuloa päivämatkalle Linnanmäelle.
Mahdollisuus omatoimisesti käydä myös keskustassa ostoksilla.
Bussilipun hinta on 15€/ henkilö
Rannekkeen hinta 35€
Huom. Linnanmäellä on rutkasti puuhaa ja ilmaisia laitteita pienimmille lapsille.
Vuoden 2003 jälkeen syntyneille huoltaja mukaan.
Rohdainen, Sale klo 9.00
Reila, koulu klo 9.15
Ihode, Osuuspankki klo 9.30
Takaisin lähdetään klo 20.00
Ilmoittautumiseen viimeistään pe 8.6. osallistujien nimet, yhteystiedot ja lipputilaukset. Ryhmäalennus on huomioitu matkakustannuksissa.
Kaikki maksut kerätään autossa. Ilmoittautumiset
sähköpostilla, tai puhelimitse
timo.turunen@pyharanta.fi tai 044 7383 434
Huom! vähintään 20 rannekkeen ostajaa ja vähintään 25 lähtijää niin matka toteutuu.
www.linnanmaki.fi

Koko perheen kesätapahtuma
Ohjelmassa mm. toimintaa lapsille ja
iltatanssit.
SEURAAVA NUMERO ilmestyy ke 15.6.2016 ja
sitä seuraava vasta 17.8.
Aineistotoimitukset kesäkuun Ankkuriin
viimeistään ma 6.6. klo 17
UutisAnkkuri 6/ 2016 kokoaja: Tiina Peltoniemi

PYHÄRANTA-MUKI 10 E / KPL
Värillinen kuva mukeista löytyy www.pyharanta.fi/ uutisankkuri tai facebookista!

MYYNTI: KUNNANVIRASTO, PAJAMÄENTIE 4, PYHÄRANTA
Tiedustelut: Tiina Peltoniemi puh. 044-7383 411
tiina.peltoniemi@pyharanta.fi

TULIAISIKSI, MÖKILLE, OMAAN KÄYTTÖÖN…

