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**
Palveluliikenne aloittaa toimintansa
Palveluliikenneauto kulkee
pääsääntöisesti
Pyhärannan
kunnan
alueella, mutta suunnitteilla on myös ns. asiointiliikennettä esim. lähikaupunkeihin. Palveluliikenneauto hoitaa pääsääntöisesti myös koululaiskuljetukset.
Kunnassamme palveluliikenneauto aloittaa toimintansa 13.8. alkaen. Palveluliikenteen aikatauluista
tulee tiedote kunnan nettisivuille ja facebookiin
elokuun aikana, kunhan toiminta on selkiytynyt.
Palveluliikenneautoa voivat käyttää kaikki kuntalaiset tulevien aikataulujen ja reittien mukaisesti.
Lisätietoja asiasta: sivistystoimenjohtaja Tanja
Nurmelta p. 044-7383 426.

Yleisötilaisuus Kakonjärven
tuulivoimapuistosta
Kakonjärven alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston yleisötilaisuus pidetään
Pyhärannan kunnanviraston
valtuustosalissa torstaina 22.8.
Tilaisuus pidetään avoimet ovet –
periaatteella eli paikalle voi tulla
milloin tahansa klo 16 – 19
välisenä aikana.
Tilaisuudessa koko hankkeen sekä hanketta koskevien ympäristövaikutusten esittelyä.
Tervetuloa!

**SIVISTYSTOIMI**
HAETAAN luotettavaa ja lapsirakasta
PERHEPÄIVÄHOITAJAA
Rohdaisten – Reilan -alueelta
työskentelemään lapsiryhmän
kanssa joko omassa kodissaan
tai kunnan tiloissa.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sivistystoimenjohtaja
Tanja Nurmeen puh.044 738 3426, niin keskustellaan lisää asiasta.

**VAPAA-AIKATOIMI**
Kaunis kiitos

Aurinkoinen kesä alkaa pikkuhiljaa olla takanapäin ja on mukava syksyn tullessa
muistella monia pirteitä, hyvin onnistuneita
ja hienoja Pyhärannan kylissä järjestettyjä
kesäisiä tapahtumia.
Nyt on hyvä aika myös esittää kiitoksia moniin vapaa-aikalautakunnan toimintoihin eri
rooleissa osallistuneille henkilöille. Siis
KAUNIS KIITOS!
Siirryn toisiin tehtäviin kunnassa ja vapaaaikasihteerin sijaisena ajalla 1.8.201331.12.2014 toimii Juha Teräsvasara. Uusia
tuulia vapaa-aikatoimen toimintoihin on tiedossa mm. OPM:n etsivään nuorisotyöhön
myöntämän avustuksen tiimoilta. Ohjaustyöhön sekä nuoriso- että liikuntapuolella
saadaan näin lisää volyymia. Kirikalliolla
päästään myös pian nauttimaan liikunnasta
uudessa liikuntapaikassa, eli 9-väyläisellä
frisbeegolfradalla. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Juhaan syksyn toimintojen suhteen!
Katja Törrönen

Kirjasto palvelee
Tervetuloa
verkkokirjastoon!
https://www.vaskikirjastot.fi

Takaisin lähdetään kello: 21.00
Edestakainen kyyti maksaa 10 € ja maksut kerätään autossa.
Hupirannekkeen hinta on
37 € Käy tutustumassa hintoihin osoitteessa: linnanmaki.fi

Kirjasto
Tammelininkuja 2, Ihode
Puh. (02) 823 9905, 0400 383 432
Avoinna
ma 14-18
ke 12-18
to 11 -14
KIRJASTOAUTON AIKATAULU
Pysäkki: Reila, koulun piha
Keskiviikkoisin klo 10:00 -12:15.
ajopäivät: 21.8. 18.9.16.10
13.11. 11.12.
Pysäkki: Rohdainen, koulun piha
Keskiviikkoisin klo 10:00 - 12:00
ajopäivät: 17.7. 28.8. 25.9. 16.10. 6.11.4.12.
ILTA-AIKATAULU
Ajopäivä: Torstai
ajopäivät: 11.7. 22.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12.
Pysäkki: Maininki , Santttio
Torstaisin klo 17:50 - 18:20
Pysäkki: Rohdainen, koulun piha
Torstaisin klo 18:30 - 19:30
Pysäkki: Ylikylä, Ylikyläntie 130 (Mua-tuote)
Torstaisin klo 19:40 - 20:10

HUOM! Ilmoittaudu Timolle, tai Margitille viimeistään 30.8 perjantaihin mennessä. Kerro
ilmoittautumisen yhteydessä mistä nouset kyytiin
ja ostatko rannekkeen, sekä puhelinnumerosi.
(alle 18 -vuotiailta myös huoltajan puhelinnumero)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Timo
044-7383 434
Margit
044-7383 429
Matka on päihteetön.

Vakka-Suomen nuorisofoorumi
kokoontuu Pyhärannassa
22.8. klo 17.30
Nuokkarit
Rohdaisten ja Reilan Nuorisotilojen aikataulut
ilmoitetaan fb:ssa ja Nuokkarin ovessa.
Ihoden nuokkarissa avoimet ovet ke 4.9.
kello 18-22, 12-18 vuotiaille, sekä nuorten
vanhemmille. Tarjolla kahvia ja pullaa.

Liikunta
-

60+ jumppa Rohdaisissa ja Ihodessa jatkuu syyskuussa. Aikataulut selviävät
myöhemmin. Seuraa ilmoituksia.

-

Alle kouluikäisten Lastenjumppa jatkuu
syyskuussa. Aikataulu selviää myöhemmin. Seuraa ilmoituksia.

-

Lentis-liikkari jatkuu syksyllä Reilan koulun liikuntasalissa. Aikataulut ilmestyy ilmoitustauluille ja nettiin. Vuoro on tarkoitettu 5-6-vuotiaille lapsille. Mukaan mahtuu rajattu määrä lapsia. Lentis-Liikkarin
pohjana on Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu.

Kirjastoauto ei kulje aattopäivinä klo 15 jälkeen.

Uusi vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikasihteerin sijainen Juha Teräsvasara on
aloittanut työnsä 1.8.2013. Juha hoitaa sijaisuutta
ajalla 1.8.2013-31.12.2014.
Hänet tavoittaa numerosta 044-7383 425.

Linnanmäen matka nuorisolle 7.9.
Vapaa-aikatoimi järjestää matkan lintsille lauantaina 7.9.
Osallistujan täytyy olla vähintään yläkouluikäinen.
Linja-auto kiertää nuorisotilojen
kautta.
Rohdaisten nuokkari klo:10.00,
Reilan nuokkari klo: 10.20, Ihoden
nuokkari klo: 10.45

Ilmoittautumiset lentis-liikkariin ja
lisätiedot :
044-7383434, tai
timo.turunen@pyharanta.fi
Haastepyöräilyn arvonnat on suoritettu
ja palkinnot toimitettu voittajille. Onnittelut kaikille,
joita arpa suosi.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa

SPR Pyhärannan osasto

To 22.8. Kuntosuunnistus
Pyhäranta, Ropa, hiekkakuopat (Kakonkallio),

OPERAATIO
NÄLKÄPÄIVÄ
Syyskuussa viikolla 37 Suomen Punaisen Ristin
Pyhärannan osaston lipaskerääjät liikkuvat SPR:n
punaiset liivit yllään ovelta ovelle keräten avustusrahaa Operaatio Nälkäpäivän merkeissä.
Kerääjiä liikkuu Pyhärannan eri kylillä.
Perjantaina 13.9. Salosen leipomon Nälkäpäiväleipää myydään Rohdaisissa Sale kaupan edessä
ja Ihodessa kyläkaupan edessä klo 11 alkaen.
Leivän hinta on 2 euroa.
Operaatiossa kerätään katastrofirahastoon varoja,
joita ei ole ennalta sidottu tiettyyn avustuskohteeseen. Sitomattomat keräysvarat mahdollistavat
Suomen Punaisen Ristin nopean avustustyön
kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Ti 3.9. Kuntorastit
Pyhäranta, Valkama/Ylikylä (Yliskallio, lava)
Ti 17.9. Kuntorastit
Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen)
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan seudun suunnistuskartoista:
Veijo Viitanen,
puh. 040-5584812, veijo.viitanen(ät)tili-rasti.inet.fi

Nälkloukkan kyläyhdistys

EL Pyhärannan yhdistys
ILOINEN ILTAPÄIVÄ Kirikalliolla 18.8.2013 alkaen ruokailulla klo 12.00. Ohjelma teemalla ”Karjalasta kajahtaa” alkaa klo 13.00
Liput 20.00 € sisältää ruokailun ja kahvin.

LIIKUNTAPÄIVÄ Ihoden
metsästysmajalla
20.8.2013 klo 12.00
Yhdessäoloa, ulkopelejä,
arvontaa. Vapaaehtoinen
ruokailumaksu.

Perinteinen OSTOSMATKA Tallinnaan tehdään
laiva-hotellimatkana
25 - 27.11.2013.
Laivamatkat tehdään Silja
Europalla.
Matkan hinta on 93.00
€/henkilö.
Hintaan sisältyy:
 bussimatkat Pyhäranta – Tallinna – Pyhäranta ja bussi on mukana Tallinnassa
 laivamatkat menossa B2 hytissä ja paluussa kansipaikoin
 majoitus hotelli Euroopassa kahden hengen huoneissa
 buffetaamiainen Kochi Aidad ravintolassa
ja hotelli Euroopassa
Lisätietoja ja Ilmoittautumiset elokuun aikana
Markku puh.044-0324747

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
100-vuotisjuhla ja Kyläkodin vihkiminen
ja siunaus 29.9.2013 klo 13.00Arvoisa entinen Kaukan Kansakoulun oppilas
ja elinkumppani, nykyinen Nälkloukkan asukas
sekä muut juhlasta kiinnostuneet,
tervetuloa arvokkaaseen juhlaamme.
Muistamisten vastaanotto ja kakkukahvitarjoilu on 12.00-12.45.
Juhla sisältää mm. Kyläkodin siunauksen, 100vuotismuisteluja, Nälkloukkan Pro Patriamuistomerkin paljastuksen evakkoretken jälkeen,
musiikkia, laulua, näytelmä jne. Juhlan jälkeen on
mahdollisuus tutustua näyttelyihin, pitää luokkakokous ja osallistua omakustanteiselle päivälliselle. Juhlaan tulee myös entisten oppilaiden käsityö-, kirja-, valokuva- ja vanhojen kouluaikaisten esineiden näyttely. Etsithän käsi, puutöitäsi, valokuvia ja esineistöä ja
tuot ne Kyläkotiin nimellä varustettuna
kaikkien muistin virkistämiseksi entisistä kouluajoista.
Tehkäämme yhdessä muistorikaspäivä. Yhteyshenkilönä toimii Margetta 0505203861 ja Pentti
0505224490.
Kerrothan tästä ilmoituksesta myös niille, joita
tämä lehti ei tavoita.
100-vuotisjuhlapäivällinen klo 16.00. Kattava
menu, koulu- ja kylämuisteloja, hanurin soittoa
jne. Juhlapäivällisen hinta 25 euroa.
Ilmoittautumiset 23.9.2013 mennessä Margetta
p. 0505203861.

Siivoustalkoot 24.8.2013 klo 9.00Monenlaista osaajaa tarvitaan: Ikkunoiden pesijää
(omat välineet), pintojen pesijää, monenlaista
pientä nikkarointia. Yläluokan ja voimistelusalin
tilojen siivousta. ”Töitä” jokaiselle voimien/kykyjen/innostuksen mukaan. Hyvää talkoomuonaa ja iloista seuraa
tarjolla. Tule ja ota kaverisikin mukaan
ehostamaan yhteistä Kyläkotiamme.
Kaisan värkkäys 28.8.2013 klo 18.00Suosittu ’Kaisan värkkäys’ aloittaa toimintansa.
Syksyn suunnitelman laadintaa. Wanhojen juhlakoristeiden tekoa. Tuothan tullessasi myös vinkkejä. Entiset ja uudet osallistujat tervetulleita. Vain
tarvikemaksu.

KIITOKSET
Pyhärannan Korpiankkurit ry ja Pyhärannan Meripartiotoiminnantuki ry kiittävät kaikkia talkoissa ja
tapahtumissa ahkeroineita. Olette auttaneet meitä
askeleen lähemmäs ”unelmaamme” !
Erityiskiitos Vesa Inkiselle Reilan kirpputoripäivän
kalamyynnin tuoton lahjoituksesta!

**ILMOITUKSIA**
Cafe Ankkuri on AVATTU
Rohdainen (op-talo )
olemme auki
ma-to 11.00 - 17.00
pe-la 11.00 - 18.00
su
11.00 - 17.00

Piha- ja siivoustalkoot 21.9. klo 9.00Köynnöstekotalkoot 26.9. klo 18.00- .
Tarvikkeet ovat paikalla. Lisäksi laitamme juhla- ja
näyttelytiloja kuntoon, Taitavia käsiä ja innostusta
tarvitaan.

Täytekakkuja, voileipäkakkuja sekä
isommat määrät tilauksesta.
Tilaukset cafeankkuri@gmail.com
tekstiviesti 045-1567425 tai paikanpäältä.
Kakkuja voi käydä katsomassa osoitteessa
muumaamustikka.vuodatus.net

Juhlatilaa vuokrattavana
Suunnitellessasi perhejuhlia tai kokouksia, ota
yhteyttä; Margetta 0505203861. Käytössäsi on
uusittu juhlasali, keittiö ja astiasto. Hinta vain 80
euroa/vrk. Kokoustilan hinta 20 euroa (alle 3 t).

Leivonnaisia myös mukaan!
p.s meillä käy myös pankkikortti

Ihoden kiri

TERVETULOA

Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro.
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
Jatketaan taas liikkumisen merkeissä
2.9.2013 alkaen
3-v. ja alle oman huoltajan kanssa.

Avoinna joka päivä
9.00 – 17.00

Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa!

Lisätietoja Tiina Airio/050 357 9987

PYHÄRANNAN PUUTARHA
Ropantie 2, Rohdainen
02-825 8135
050-302 5194

Pyhärannan Korpiankkurit
PARTIOT ALKAVAT…
Mukaan ovat tervetulleita kaikki
2006 syntyneet ja sitä vanhemmat.
Ilmoittautuminen Reilan, Rohdaisten ja Ihoden nuokkareilla
maanantaina 26.8.2013 klo 18:00,
vanhemmat mukaan ilmoittautumiseen!
AIKUINEN – Haluatko lahjoittaa osan vapaaajastasi lasten ja nuorten hyväksi?
Tule käymään partion ilmoittautumispäivänä tai
ota yhteyttä Kaisa Räsäseen puh. 0500-320653

*UutisAnkkurin oma nurkkaus**



Aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi.
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 21.9.2013.
Aineistotoimitukset viim. pe 13.9. klo 14.
UutisAnkkuri 7/2013
Kokoaja Tiina Peltoniemi

