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*
**SIVISTYSTOIMI**
Uusi sivistystoimenjohtaja
Olen aloittanut Pyhärannan kunnan uutena sivistystoimenjohtajana 1.8.2015 alkaen.
Yhteistyöterveisin Jaana Härmävaara
jaana.harmavaara@pyharanta.fi
044-738 3426

Ihoden koulun johtajaopettaja
Ihoden koulun uutena koulunjohtajana on
1.8.2015 aloittanut Petri Hautakoski.
Hänet tavoittaa numerosta 044-738 3438.

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!
Maltti on valttia – vastuu lapsen turvallisuudesta
on aina aikuisella!

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
MUSIIKKILEIKKIKOULU
Pyhärannassa Rohdaisten koululla
3-4 vuotiaille
torstaisin klo 17.00–17.45

5-6 vuotiaille
torstaisin klo 17.45–18.30
Vielä mahtuu ryhmiin uusia oppilaita, ilmoittautuminen
puh. (02) 8501 8492

TERVETULOA MUKAAN!

Vaplan sali- ja muut tilavuorot
Salivuorot vuodelle 2015 on myönnetty. Hakijoille ilmoitettu vuoroista.
Syksyn vuorot löytyvät nettisivuilta. Koulujen salien yksittäiset
toimintakauden aikana tulevat
hakemukset toimitetaan kunkin
koulun johtajalle.
Ihode Petri Hautakoski puh. 044-7383 438,
Reila Outi Ankelo puh. 044-7383 435,
Rohdainen Nestori Mäkelä puh. 044-7383 431
Vaplan vuoroista yhteydenotot ja nuorisotilojen
käytön hakemukset: Katja Törrönen,
044-7383424, katja.torronen@pyharanta.fi.
UKK kävelytesti ja eläkeläisten 1 km kävely
Rohdaisten kentällä kävelytesti ikäihmisille tai
muille kiinnostuneille ti 25.8. klo 14.00. Jokainen
osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen.
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.
Yu- kunnanmestaruudet
Yleisurheilun kunnanmestaruuksista kilpaillaan
to 27.8. Rohdaisten urheilukentällä. Ilm. klo 18.15,
kilpailu aloitetaan 18.30.
Kisa käydään kolmiotteluna, lajit: 40/60/100 m,
pituus/korkeus ja pallo/kuula. Pokaalit sarjojen
parhaille myöhemmin.

Nuokkarit

60+jumpat

Nuorisotilat aukeavat seuraavasti:
Rohdaisten nuokkari;
Aloitus perjantaina 28.8. klo 18.00.
Seuraava kerta keskiviikkona klo 20.00.
Ihoden nuokkari:
Keskiviikkoisin klo 18-22 ja perjantaisin klo 18-23.
Ensimmäinen kerta pe 21.8. klo 18.00.
Avoimet ovet kaikille.
HUOMIO! 5-6-luokkalisten nuokkariajat Reilassa,
Ihodessa ja Rohdaisissa varmistuvat myöhemmin,
seuraa ilmoittelua.
Tervetuloa mukaan! Ohjaajina jatkavat Makke ja
Timo.

Kevyttä liikuntaa, oman kunnon mukaan. Myös
uudet liikkujat tervetuloa mukaan!
Tiistaina Rohdaisissa koulun liikuntasalissa
klo 11.00-12.00 alk. 1.9.
Torstaina Ihodessa koululla liikuntasalissa
klo 11-12.00. alk.3.9.

Vakka-Suomen nuorisofoorumi järjestää

Lähde unohtumattomalle konserttimatkalle kavereiden kanssa ke 16.9. Lähtö n. klo 15/16. Matka
on suunnattu yläkoululaisille. Lippu ja matka yhteensä vain 35€/ hlö.
Ilmoittaudu matkalle 24.8. mennessä:
timo.turunen@pyharanta.fi 044 7383 434,
katja.torronen@pyharanta.fi.
Tarkasta esiintyjät osoitteesta:
www.kummit.fi/elamalapselle
Vakka-Suomen frisbeegolfturnaus
yläkoululaisille
Turnaus pidetään lauantaina
5.9. klo 13-15. Pyhärannan
karsinnat pidetään Kirikallion frisbeeradalla pe 21.8.
klo 18.
Karsinnoista turnaukseen
pääsee kolme pelaajaa. Tarkoitettu 2001-1999syntyneille nuorille.
Lisätietoa ja ilmoittaudu Kirikallion karsintoihin:
timo.turunen@pyharanta.fi, 044 7383 434.

Reilan jumpan alkaminen ilmoitetaan myöhemmin.
Kuntosalilla ohjattu vuoro pe 28.8.
klo 9.00-10.15
Tehdään pieni kiertoharjoittelu harjoitus.
Sisäkengät ja liikuntavarusteet mukaan.
Ohjaajana: Katja.
Lisätietoja:
Puh. 044-7383 424.

Ohjattu liikuntaryhmä 8 krt Rohdaisissa ja
8 krt Ihodessa
Liikkari 4-6 vuotiaille tiistaina klo 18.00-18.45
Rohdaisten koululla 25.8.-13.10.2015
Liikkari 4-6-vuotiaille tiistaina klo 17.30-18.15
Ihoden koululla alk. 20.10.-8.12.2015
Liikkari on tarkoitettu siis 2009-2011 syntyneille.
Ohjaukset sisältävät pääasiassa leikkejä ja pelejä.
Lentis-Liikkarin tavoin pidämme pääpainona pallon käsittelyä ja laajennamme Liikkaria muihin
palloilulajeihin. Liikkari toteutuu syksyn aikana
8 kertaa molemmissa paikoissa.
Hinta 20 e/lapsi (syyskausi).
Ilmoittautumiset ja paikan varaus: Timo Turunen,
timo.turunen@pyharanta.fi, 044 7383 434 tai
katja.torronen@pyharanta.fi, 044-7383 424.
SYKSYN MUISTA TOIMINNOISTA LISÄÄ
SYYSKUUN UUTIS-ANKKURISSA.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

Äijäpalloa Rohdaisten koulun salissa

Pyhärannan Myrsky ja Ihoden Kiri
Oma vuoro äijille alkaa ke 26.8. klo 19-20. Pelaillaan rennosti soveltaen sulista, korista, nuijasäbää, futsalia ja kaikkea mitä mieleen juolahtaa. Ilmainen vuoro, tervetuloa mukaan!
Äijäjumppaa
Oma jumppavuoro äijille alkaa ti 25.8. klo 19-20
Rohdaisten koulun salissa. Kokoonnutaan 8 krt.
Oma jumppavuoro äijille jatkuu ti 20.10. klo 18.3019.30 Ihoden salissa. Kokoonnutaan 8 krt.
Tervetuloa mukaan.

Seurojen YU-mestaruudet ratkotaan kolmiotteluna ( juoksu,
pituus/korkeus, pallo/kuula )
Rohdaisten kentällä torstaina
20.8.2015 llmoittautuminen
klo18:00, olethan ajoissa paikalla!
Maastojuoksut jatkuvat torstaisin 3.9 alkaen Rohdaisten pururadalla klo18:00
Seurojen maastomestaruudet ratkotaan 24.9.2015
Rohdaisissa!

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa

Nälkloukkan kyläyhdistys

Vielä ehtii mukaan syksyn suunnistuksiin!
Ti 22.9. Kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 1718.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta ilman
ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtumiin ilmoittaudutaan paikan päällä, ja toimitsijoilta voi kysyä
neuvoja tai pyytää ohjausta.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tili-

Iloa ry
Lämmin kiitos Veikko Laville, Helge Laineelle ja Pyhärannan kunnalle sekä talkooporukalle Suojalan uudesta upeasta laiturista.

Pyhärannan Korpiankkurit
PARTIOT ALKAVAT
ilmoittautuminen tiistaina
18.8.2015 klo18:00 Reilan, Rohdaisten ja Ihoden nuokkareilla,
Vanhemmat mukaan ilmoittautumaan! Partioon ovat tervetulleita
kaikki ekaluokkalaisista alkaen.
Lisätiedot Lippukunnanjohtaja Kaisa Räsänen
puh.0500-320653

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Koko perheen saunailta
Kaljasmajalla tiistaina 25.8.2015
klo 18.00 alkaen.
Vietetään ilta saunoen, uiden, grillaillen ja kahvitellen. Sään salliessa
ulkona on pientä ohjelmaa.
Arpajaiset.
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

Lions Club Pyhäranta
Lauantaina 26.9. järjestetään Lions Clubin perinteinen syystoritapahtuma Ihoden koululla/vieressä
Torimyyjät ottakaa yhteyttä Kirsti Kallioon
p. 044 5180600 tai kike.kallio@gmail.com.
Toritapahtumasta tarkemmat tiedot seuraavassa
Uutisankkurissa, joka ilmestyy lauantaina 19.9.

KYLÄKODISSA TAPAHTUU
KESÄSIIVOUSTALKOOT jatkuvat
la 22.8.2015 klo 9.00On pihan tekoa, nurmikon paikkoa, pensaiden
leikkuuta, kellareiden saneerausta, pientä
timprausta ja ”nurkkien nuohousta”. Ota omat
välineet mukaan oman vahvuutesi ja
kiinnostuksesi mukaan. Sään
salliessa poltamme rojuja. Hyvää
talkoomuonaa ja –seuraa on
tarjolla.

YLISKALLIOLLA TAPAHTUU
KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET la 29.8. klo
18.00. Koko perheelle ohjelmaa, kilpailuja,
arvontaa, puffetti, yhteislaulua, tanssia
NESTORIEN tahdissa. Tuoretorilla voit ostaa ja
myydä leivonnaisia, marjoja ym.
Ei pääsymaksua.
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Hantla

Tarja Suomi / Hantla ry
hantlapyharanta@gmail.com //
tekstarilla 0468977175 //
www.facebook.com/hantlary

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
SINUN OMASI - Tamara Lundin ikivihreitä lauluja
la 29.8. klo 19.00 Hannulan suulissa.
Tervetuloa tunnelmaan!

Kotiseutumuseo Helinin Torppa (Vanha
Turuntie 182 27320 Ihode). Avoinna
kesäsunnuntaisin klo 12-15, jolloin on museon
esittelyä, ketjun heittoa.

Muinaistulien yön hämärtyvässä illassa Essi Luttinen tulkitsee valovoimaisen Tamara Lundin kevyen musiikin hittejä- mm. "Olen mitä olen" ja
"Valkoakaasiat" sekä Lundin operetti-ja oopperalavojen rooleja.

30.8. kesäkauden päättäjäiset, jossa Tapani
Siivonen opastaa solmujen tekoa ja
pleissaamista. Lisäksi lapsille talutusratsastusta,
ketjun heittoa, makkaran grillausta, kahvittelua.

Esiintyjät:
Essi Luttinen, laulu
Petri Haapasalo, piano, sovitukset
Reijo "Takku" Ylinen , puhaltimet
Jouni Hokkanen, basso

Tervetuloa viihtyisään museomiljööseen.
www.facebook.com/pyharannan.kotiseutuyhdistys

Liput 18 eur / varaukset
hantlapyharanta@gmail.com tai
Hannula 050 560 3787
(Paikkoja rajoitetusti)
Hantla ry
Hannula
Rantantie 1131 2734 Reila
www.facebook.com/hantlary
PS Hannulan taidenäyttely avoinna sunnuntaisin
klo 12-18 elokuun loppuun.

**ILMOITUKSIA**
SIIVOUSPÄIVÄ Eeditin tupa la 29.8. klo 10-15
Kaikille avoin maksuton myyntipaikka!
Myy tai lahjoita ylimääräiset "ryjäsi" sekä myös
kierrätysmateriaaleista (kaffepussituunaukset,
vetoketjukorut yms yms.) tehdyt tavarat tervetulleita!
Ota oma viltti tai myyntipöytä mukaan, narukin voi
olla tarpeellinen, jos haluat ripustaa myytävää
puiden väliin.
KaffePuffetti
Lapsille satuteltta klo 11-12
Paikoitusta on rajoitetusti ja innostammekin
Pyhärantalaisia tulemaan perheineen kokeilemaan uutta pyörätietä!
Huom. myyntipaikan
pystytys mahdollista
klo 9 alkaen.
www.siivouspaiva.com
Eeditin tupa
Rantatie 1155
Reila // Pyhäranta
Myyjä :) Ilmoita osallistumisesta 25.8. mennessä.

Pyhärannan Säästöpankki järjestää kaikille avoimet frisbeegolf-kisat 10.9.2015 Ihoden Kirikallion
radalla. Yhteistyössä Rauman Frisbee ry.
Lisätietoa kisoista Facebook-sivullamme:
www.facebook.com/pyharannansp.
Tervetuloa mukaan!
Pyhärannan Säästöpankki
Ristentie 15
23950 Pyhäranta
Puhelin (02) 823 6830
Faksi (02) 825 8077

SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 19.9.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 11.9. klo 14
UutisAnkkuri 7/ 2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

