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**
Terveysasema tiedottaa
Puhelinajat muuttuvat 1.9.2014 alkaen seuraavissa toimipisteissä:
-

-

Pyhärannan lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja terveydenhoitajan vastaanotto
Uudenkaupungin äitiys- ja lastenneuvola
ja perhesuunnitteluneuvola

Uusi puhelinaika on 1.9.2014 alkaen
joka arkipäivä klo 12-13.
Puhelinnumeroihin ei tule muutoksia.

**SIVISTYSTOIMI**
Lapset liikenteessä
Koulut alkoivat tällä viikolla. Liikenteessä
on taas paljon lapsia, toiset pyöräillen ja
toiset kävellen.
Osa heistä liikkuu tiellä ensimmäistä kertaa yksin. Autoilijat ja
muut tielläliikkujat, noudattakaa erityistä varovaisuutta!
Huomioikaa alhaisemmat nopeusrajoitukset taajamien kohdalla, mutta muistakaa, että lapsia
liikkuu myös muualla.
( esim. Ropantien alussa 50-rajoitus jatkuu n. 1,5
km keskustasta! )
Maltti on valttia – vastuu lapsen
turvallisuudesta on aina aikuisella!

Liikuntasalien käyttövuorot haettavana
Pyhärannan koulujen ( Ihode,
Reila, Rohdainen) liikuntasalien käyttövuorot kaudeksi
2014 - 2015 haettavana
28.8.2014 mennessä.
Hakemukset, joissa on ehdottomasti mainittava kunkin
vuoron vastuuhenkilö puhelinnumeroineen sekä laskutusosoite,
toimitetaan vapaa-aikatoimistoon, Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA.
Salivuorot haussa nyt!
Kaikki salivuorot haetaan nyt keskitetysti vapaaaikatoimesta. Tulosta hakemuslomake kunnan
nettisivulta/Täytä kaikki tiedot huolella! Hakemukset tulee toimittaa vapaa-aikatoimeen perjantaihin 28.8.2014 klo 14.00 mennessä!
Lisätietoja vapaa-aikatoimesta 044 7383 434 tai
timo.turunen@pyharanta.fi
Lisätiedustelut vapaa-aikatoimistosta tai koulujen
johtajilta:
Vapaa-aikatoimisto 044-7383425.
Ihode Aarne Hakanen puh. 044-7383 438
Reila Outi Ankelo puh. 044-7383 435
Rohdainen Nestori Mäkelä puh. 044-7383 431

**VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**
Vaplan sali- ja muut tilavuorot
Vastuuhlöt: Ottakaa yhteyttä vaplan
syksyn ja kevään salivuorojen
anomisasiassa nuoriso-ohjaaja
Timo Turuseen 044-7383 434.
Syksyn vuorot ovat käytössä koulujen aikataulutuksen mukaan. Sitä
aiemmin saleihin voi mennä vanhoilla viime kauden salivuoroilla, mutta tästä on ehdottomasti
sovittava kunkin koulun johtajan kanssa.
Pyhärannan vapaa-aikalautakunnan tilojen
(Ihoden, Reilan ja Rohdaisten nuorisotilat) käyttövuorot kaudeksi syksy 2014- kevät 2015 haettavana. Hakemukset, joissa on mainittava vuoron
vastuuhenkilö sekä laskutusosoite toimitetaan
vapaa-aikatoimistoon os. Pajamäentie 4,

23950 PYHÄRANTA 28.8.2014 klo 14.00 mennessä. Tulosta hakulomake kunnan nettisivustolta/ täytä huolella!
Lisätietoja tarvittaessa
044-7383 425.

Haastepyöräily
Haastepyöräilyn tulokset nähtävissä www.liiku.fi
sivustolla

Rannalla lohikeittoa, makkaraa, kahvia ym. virvokkeita.
Mukavat palkinnot; kaikkien osallistujien kesken
arvotaan sähköperämoottori.
Arvaa suurimman saaliin paino- arvonnassa palkintona on hirsinen pihakalusto ym.
Yleisö myös tervetullut kannustamaan ja nauttimaan Nuuskin rannan antimista.
Oletkos minua
ovelampi?

Arpa osui seuraaville osallistuneille:
Kari Topio, Kaunissaari
A. Heikkilä, Varhokylä
Sirpa Ruohola, Valkama
Elo Laurikkala, Kaukka
Eini Topio, Kaunissaari
Antti Arola, Hirslahti
Markku Malmstedt, Ihode
Pirkko Toivonen, Ihode
Rauni Ylikleemola, Polttila
Saine Raija, Polttila
Palkintona haastepyöräilypaita + suklaa tai kahvi.
Palkinnot haettavissa kunnantalolta, tai sopimuksen mukaan numerosta: Timo 044-7383 434
Pyöräilykypärän voitti: Matti Aalto, Ylikylä

Nuokkarit
Nuorisotilat avautuvat seuraavasti:
Rohdaisten Nuokkari:
Alustavasti lauantaisin klo 18-23
Ensimmäinen kerta la 23.8.
Reilan Nuokkari:
Alustavasti perjantaisin klo 17-19 5-6 luokkalaiset
ja klo 19-22 yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat.
Ensimmäinen kerta pe 22.8.
Ihoden Nuokkari:
Alustavasti keskiviikkoisin klo 18-22 ja perjantaisin
klo 18-23
Ensimmäinen kerta ke 20.8. Avoimet ovet kaikille.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Ihoden seudun kalastuskunta
Heittouistelukilpailut
Otajärvellä 16.8.2014
klo 14:00 - 18:00 Nuuskin luontotuvalla.
Saa käyttää myös pilkkiä tai mato-onkea.
Sarjat ja osallistumismaksut:
yleinen 20 €, naiset 10 € ja nuoret 10 €.

Tervetuloa!

SPR Pyhärannan yhdistys

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ 2014
Syyskuussa viikolla 38 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 19.9. Salosen leipomon Nälkäpäiväleipää myydään Rohdaisissa Sale kaupan edessä
ja Ihodessa kyläkaupan edessä klo 11 alkaen.
Leivän hinta on 2 euroa.
Nälkäpäivässä kerätään sitomattomia varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Kun rahaa ei
ole sidottu, eli korvamerkitty tiettyyn kohteeseen,
sitä voidaan käyttää katastrofin iskiessä juuri siellä, missä eniten tarvitaan.
Katastrofirahaston varoilla Punainen Risti auttaa
katastrofeissa ja konflikteissa ensimmäiseksi
kaikkein haavoittuvimpia ja turvattomimpia. Käytännössä apu on ihmisten pelastamista, hoitamista, avustamista ja kuntoutusta.

Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys
Keskiviikkosaunan lämmitystä jatketaan vielä
syyskuun ajan. Tervetuloa saunomaan ja uimaan
puhdasvetiseen Kaljasjärveen. Sauna lämpimänä
klo 18-20. Aikuisten saunamaksu 2 euroa sisältää
kahvin. Lapset ilmaiseksi. Mahdollisuus grillata
omia eväitä.

Nälkloukkan kyläyhdistys

KOLMIO VUOKRATTAVANA
91 m 2 (3h, k, ph, parveke, yhteissauna)
Kaukassa, Kaukanraitti 24.
Puutalon 1. kerros. Iso piha.
Vuokra 580 €/kk + vesi 10 €/hlö + sähkö.
Tiedustelut: 0505203861
TALKOOT KYLÄKODISSA la 23.8. klo 9.00Ikkunanpesua maalausten jäljiltä (omat välineet
mukaan). Pientä nikkarointia ja painavien tavaroiden siirtelyä.
Tarjolla hyvää talkoomuonaa ja iloista seuraa.
KOKOUS- JA JUHLATILAA VUOKRATTAVANA
Vietä juhlasi tai erilaiset kokoontumisesi viihtyisässä saneeratussa Kyläkodissa.
Tiedustelut: Margetta 0505203861
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Pyhärannan maa- ja kotitalousnaisten koko perheen saunailta on tiistaina 19.8. klo 18
Kaljasmajalla. Tuolloin saunotaan, uidaan, grillataan ja kahvitellaan. Luvassa on myös
pientä ohjelmaa sekä arpajaiset. Tervetuloa mukaan!

Ihoden Kiri
Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro.
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
Jatketaan taas liikkumisen merkeissä 1.9.2014.
3-v. ja alle oman huoltajan kanssa.
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!
Lisätietoja:
p. 050 357 9987 / Tiina Airio tai
p. 0500 597 449 / Marko Krook

ProPyhäranta
ProPyhäranta-Yhdistys jatkaa
mielellään keskustelua
tuulivoimasta. Keskustelu ja
tiedon jakaminen eri
näkökohdista on varmasti
tarpeen. Tästä syystä
ProPyhäranta-Yhdistys on
järjestämässä 1.9.2014 klo 18.00 Pyhärannan
Kirikallioon kuntalaisille avointa tuulivoimailtaa.
Tilaisuuden tarkoituksena saada aikaiseksi
avointa keskustelua tuulivoimasta ja samalla
jakaa faktaa tuulivoiman haitoista sekä hyödyistä.
ProPyhäranta-Yhdistyksen tarkoituksena on
Pyhärannan ja sen lähialueiden meren,
luontoarvojen ja vapaiden näkymien vaaliminen
sekä asuinviihtyvyyden ja hyvinvoinnin
turvaaminen.

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
loppukesällä 2014
Ti 19.8. Kuntorastit
(järj. VaRa), 16. Erkin Maili (lyhyt rata 1609 m),
lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Ti 16.9. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.inet.fi
Vielä ehtii mukaan etsimään rasteja ja nauttimaan
syksyisestä metsästä!

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 Aineiston tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi.
 Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.
PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy värillisenä versiona jo perjantaisin pyharanta.fi!
UUTISANKKURIN SEURAAVA NUMERO
ilmestyy la 20.9.2014.
Aineistotoimitukset viim. pe 12.9. klo 14.
UutisAnkkuri 7/2014
kokoaja: Tiina Peltoniemi

Onko Vakka-Suomessa turvallista liikkua?

Mikä liikenteessä pelottaa? Mistä löytyvät kävelijän, pyöräilijän tai autoilijan vaaranpaikat? Toimiiko joukkoliikenne?
Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt seudun kuntien, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen,
Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Suunnitelmassa kartoitetaan liikenneympäristön turvallisuusongelmat sekä muut liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät ja suunnitellaan toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinympäristösi liikenneturvallisuuteen!
Vakka-Suomessa asuvien mielipiteet ja kokemukset asuinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Ongelmien lisäksi suunnittelun tueksi selvitetään
myös asukkaiden liikkumistottumuksia. Näitä tietoja kerätään elo-syyskuussa
2014 asukkaille ja yhdistyksille suunnatulla kyselyllä.
Kyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta
esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien
vuoksi. Asukkaat voivat myös kertoa, mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja polkupyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja, missä on autoilijoille ongelmallisia risteyksiä tai minkälaisia puutteita seudun joukkoliikennepalveluissa on. Kyselyllä
kartoitetaan myös liikenneasenteita ja liikennekäyttäytymisen ongelmia.
Kyselyyn voi vastata 19.8.–10.9.2014 välisenä aikana Internetissä osoitteessa
www.linea.fi/asukaskysely. Linkki kyselyyn löytyy myös kunkin kunnan kotisivuilta. Paperilomakkeena kyselyyn voi vastata kunnan- ja kaupungintaloilla,
mutta vastauksia toivotaan erityisesti Internetin kautta.
Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat:
Kustavi, Jarmo Leinonen, jarmo.leinonen@kustavi.fi, puh: 044 706 2023
Laitila, Tapani Kokemäki, tapani.kokemaki@laitila.fi, puh: 02 8501 6309
Pyhäranta, Pauliina Sarilo, pauliina.sarilo@pyharanta.fi, puh: 044 738 3413
Uusikaupunki, Helena Lindström, helena.lindstrom@uusikaupunki.fi, puh: 050 520 4449
Vehmaa, Ari Koskinen, ari.koskinen@vehmaa.fi, puh: 02 4393 702
Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus, jaakko.klang@ely-keskus.fi, puh: 0400 824207
Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy, mikko.lautala@linea.fi, puh: 09 720 642 72

