Pyhärannan kunta

Kunnantoimisto
avoinna:

Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400

ma klo 9 – 17
ti, ke, to klo 9 – 15
pe klo 9 – 14

kunta@pyharanta.fi

www.pyharanta.fi

**KUNTA TIEDOTTAA**
Kunnanvirasto lomailee viikot 27-30
2.7. – 27.7.2018
Sosiaaliosaston päivystys:
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana klo
8-16, puh. 044 738 3419. Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Vakka-Suomen
sosiaalipäivystys puh.112.
Kotihoidon päivystys klo 8-16
puh. 044 494 1851
Tekninen toimi:
Jyrki Nurmi, töissä 2.7. – 22.7. puh. 044 7383 430
Kai Rinne, töissä 16.7. – 27.7. puh. 044 7383 442
Työajan ulkopuolinen päivystys
puh. 044 7383 440.

Ilmoittautuminen avoimelle osastolle,
muskareihin ja viihdekuoroon on käynnissä koko kesän vsmo.inschool.fi

**PALVELUT**
Pyhärannan terveysasema tiedottaa
TERVEYSASEMAN KESÄSULKU
Lääkärin – ja sairaanhoitajan vastaanotto suljettuna viikot 28-29.
Tällöin ei myöskään laboratoriopalveluita.
Sulun aikana arkipäivisin klo 8 – 15 voitte ottaa
yhteyttä kiireellisissä tapauksissa Uudenkaupungin terveyskeskukseen, p. 02-84512403. Jättämällä viestin nauhalle, teille soitetaan takaisin
saman päivän aikana.
Klo 15 jälkeen sekä viikonloppuisin ottakaa yhteys
yhteispäivystykseen, p. 02-3138800.
Terveydenhoitajan vastaanotto sovitusti ajanvarauksella viikoilla 25-33. Puhelinajat hoidetaan
normaalisti päivittäin klo 12:00-13:00, p. 0440382444.
Hammashoitola on suljettuna viikot 26, 29-31,
33-34. Kyseisenä aikana Pyhärannan omat puhelut siirtyvät automaattisesti Uudenkaupungin
hammashoitolaan, jossa särkypäivystys toimii klo
8 – 16 välisenä aikana.
Pyhärannan hammashoitola p. 02-84512904.
Ajanvaraus klo 7:30-15:30.
Viikonloppupäivystys toteutetaan Turun Tyksissä,
ajanvaraus klo 9-11 p. 02-3131564.

**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopiston
lukuvuoden 2018-2019 opetus
käynnistyy torstaina 16.8.2018.

Rohdaisten terveysaseman laboratoriopäiviin on
tullut muutos: Laboratorio palvelee tiistaisin ja
perjantaisin.
Ajanvaraus TYKSLAB:n keskitetystä ajanvarausnumerosta 02-313 6321 ma – pe klo 7.00 – 15.00
tai internetistä osoitteesta http://www.tykslab.fi
Laboratoriopäivinä voi näytteenottoon tulla myös
ilman ajanvarausta! Tällöin tulee ottaa vuoronumeroautomaatista vuoronumerolappu.

Lasten päivähoitopaikat

Pyhärantapäivä lauantaina 30.6.18
klo 16 – 24 Santtion rannassa

Lasten varhaiskasvatuspaikat Pyhärannan kunnassa ovat haettavana toimintakaudeksi
1.8.2018 – 31.7.2019. Hakemukset tulee palauttaa 6.7.2018 mennessä kunnantalolle josta myös
hakemuslomakkeita on saatavana.
Lomakkeet löytyvät myös kunnan nettisivuilta (
Lomakkeet / Sivistystoimi / Hakemus varhaiskasvatukseen )
Ilmoitus koskee vain uusia päivähoidon asiakkaita. Varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää
varhaiskasvatuslain mukaisesti alle kouluikäisille
lapsille.
Mikäli lapsen hoitopaikkaa toivotaan siirrettäväksi
yksiköstä toiseen, tulee huoltajan täyttää uusi
hakemus.
Lasten varhaiskasvatuksessa on käytössä ns.
jatkuva haku, jolloin varhaiskasvatushakemus
tulee tehdä vähintään neljä (4) kuukautta ennen
hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä,
opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikka
kuitenkin haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen
kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Lisätietoja antaa, tuki- ja hallintopalvelut, ma. toimistosihteeri Anne Laivo puh. 044 7383 432

Ilmoitusvelvollisuus yksityisestä päivähoidosta
Mikäli yksityinen henkilö harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tulee hänen olla yhteydessä Pyhärannan kunnan osaamispalvelupäällikkö, Nestori
Mäkelään p. 044 7383 426
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Uudistunut miinalautta Pyhäranta esittäytyy klo 16 – 18.30
Lasten ohjelmaa klo 16.30 – 19
- lastenorkesteri Merkkarit klo
16.30, toinen esiintyminen
myöhemmin 18
- taikuri klo 17
- muuta toimintaa lisäksi
Kunnan tervehdys, puheet, lipunluovutus
alkaen klo 18
Pirita Venho iltanäyttelijöistä
Autohulluista tuttu Crazy Mike esittelee
autoja
Uudenkaupungin lauluveikot esiintyy
SUP-kilpailu
Käsityöläistori, työnäytöksiä
Jätevesineuvontaa ( Valonia )
Perinneveneitä, vanhoja autoja
Viranomaisten kalustonäytöksiä
Pyhärannan kunnan valokuvauskilpailun
satoa esillä ja onnistuneimpien otosten
julkaiseminen ja palkitseminen
Santtioseuran Facebook-arvonnan (2
hengen purjehdus porkarpaatti Santtiolla)
voittajan julistaminen
Lopuksi tanssia Kehästä tutun duon tahdissa
Arvontaa
Puffetti
-Vapaa pääsy-

Tapahtuman järjestää:
Santtioseura ja Pyhärannan kunta

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Santtioseura
Juhannusaattona perjantaina 22.6.
klo 18 lipunnosto Mainingin pihalla. Lipunnoston jälkeen juhannussalonpystytys ja yhteislauluhetki. Kahvio auki klo 17-19.
Sunnuntaina 24.6. klo 13 saaristolaisjumalanpalvelus Santtion rannassa. Santtioseura tarjoaa
kahvit.

Pyhärannan Myrsky

kaan ja tule mukaan piknikille! Tapahtumassa
myös ”tuo tullessas, vie mennessäs”lastenvaatevaihtoa eli voit tuoda lasten vaatteita ja
viedä paikalle tuotuja vaatteita vapaasti. Tapahtuman lopuksi ylimääräiset vaatteet viedään tekstiilikeräykseen.
Helinin torppa: tiistaina 10.7 klo 14 vierailu, jossa
kotiseutumuseota esitellään lapsille kiinnostavasti.
Arja Alhorannan patsaspiha: tiistaina 17.7 klo
14 vierailu, jossa taiteilija kertoo töistään ja lapsille
luvassa piirustuskilpailu!
Ylenin taidepiha Kodisjoella: ti 24.7 klo 14 vierailu taidepihalla ja lapsille taidetyöskentelyä.

Maanantaisin klo 18.00 Rohdaisten kentällä yuharjoitukset/-kilpailut.

Merja Ala-Ollan galleria: Tiistaina 31.7 klo 10
vierailu galleriaan ja ateljeessa lapsille ohjattua
taidetyöskentelyä.

Viikoilla 26-30 alkaa Rohdaisten kentällä leikkimielistä toimintaa keskiviikkoisin klo 10.00-12.00
ikähaarukka 4-8 vuotiaat.

Pyhärannan kirjasto: 8.8 klo 12-15 Sanataidetempaus yhteistyössä kirjaston kanssa.

Jos on halukkaita apuohjaajia 13-vuotiaista ylöspäin, niin ottakaa yhteyttä Sirpaan puh.0503487442.
Myrskyn t-paitoja on tilattu lisää, niitäkin voi taas
kysellä samasta numerosta.

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pyhärannan yhdistys
Järjestämme kulttuuriperhekerhon, jossa vieraillaan eri paikoissa ympäri Pyhärantaa ja jokaiseen vierailuun sisältyy
ohjattua toimintaa lapsille.
Voit osallistua kaikkiin
kertoihin tai vain osaan.
Kaikista retkistä tulee erikseen tapahtumat facebookiin ja siellä voit kysyä tai tarjota kimppakyytiä
retkille. Kaikki kerhokerrat ovat perheille maksuttomia!

Tämän lisäksi järjestämme leikkipuisto- ja uimarantatreffejä säävarauksin, joten tapahtumainfot
facebookissa.
Mikäli sinulla on kysyttävää, niin tavoitat meidän
facebookista: MLL Pyhärannan paikallisyhdistys,
instagramista: pyharannan_mll sekä sähköpostitse: pyharannanmll@gmail.com.
Millaista toimintaa syksylle toivoisit? Ota yhteyttä
ja kerro ideasi!

Pyhärannan Martat
Perinteinen kesäilta maanantaina 30.7. klo
18.00 Rihtniemen leirikeskuksessa.
Martan-päivän kahvit, sauna lämpimänä,
pientä iltapalaa, arpajaiset.
Kodisjoen Martat kutsuttu viettämään kanssamme
virkistysiltaa. Mukavaa yhdessäoloa ja seurustelua. Arvontapalkintoja otetaan mielellään vastaan.
Tervetuloa mukaan!

Kulttuuriperhekerhon retket:
Vainio-Salvin lammastila: torstaina 5.7 klo 14
vierailemme lammastilalla, jossa pääsemme tutustumaan tilan eläimiin. Kokoontuminen klo 14
Ihoden koulun leikkipuistossa.
Kepparipiknik Ihoden koulun pihalla:
lauantaina 7.7. klo
11-15. Luvassa keppihevosille esterata ja
muuta keppariohjelmaa. Ota oma keppari, viltti ja evästä mu-

Marttojen astiastoja vuokrattavana
erilaisiin juhla- ym. tilaisuuksiin.
Yhteystiedot:
Jukka Laurikkala puh. 050-3631754
Sari Laurikkala puh. 050-3750065

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi

Lahdenvainion rantasauna lämmin keskiviikkoisin elokuun loppuun asti.
Klo 17-20 saunamaksu aikuiset 2€ ja alle 12v. 1€
Keskiviikkoisin myös kesäkipsa eli myynnissä
Kahvia, trippiä, pullaa ym herkkua
( Huom viikoilla 29 ja 30 keskiviikkosaunaa ei ole )

Kirkonrannan laiturissa on vielä muutama vapaa paikka. Paikkoja voi tiedustella Henry Penttilältä puh. 050 3025 194.

Kaljasmajan vuokrausta voit tiedustella Maarit
Valpola 0400713833

Laavu on vapaasti kaikkien käytössä.

Rompetori 14.7. lauantaina klo 10-16.
Tervetuloa tekemään löytöjä ja vielä voi varata
myyntipaikankin.
Paikkavaraukset voit soittaa Jouni Nurmela
0408278348 arkisin klo 17 jälkeen.

Pyhärannan Maa- ja kotitalousnaiset
Tule mukaan Kuivalahden kesäteatteriin katsomaan TUNTIHOMMIA URAKALLA-näytelmää
SU 8.7. klo 14
Linjurin reitti: Laitila 11.50, Ylikylä 12.10, Rohdainen 12.20, Ihode 12.40, Rauma 13.00, Kuivalahti 13.30.
30€ hintaan sisältyy linjurimatka, lippu ja väliaikakahvit. Matka on ensisijaisesti tarkoitettu jäsenille
puolison tai ystävän kanssa.
SITOVAT ilmoittautumiset viim. 30.6. Heidille
0400810941 tai Sarille 0503242965.
Reissu maksetaan 4.7. mennessä yhdistyksen
tilille FI46 4358 1140 0037 63, VIITE 5018.
Iloisiin näkemisiin Heidi ja Sari
VUOKRAAMME 100hlö:n RUOKA- JA KAHVIASTIASTOA, tiedustelut Sarilta 0503242965

Reilan osakaskunta
Reilan vesialueiden kalastusluvat vuodelle 2018
nyt myynnissä! Ota yhteyttä:
Anna Stolt, Varvinmäentie 45, Reila
Puh: 050-5605350

Sydänkarin mökin vapaita vuokrausaikoja voi
myös kysyä Henry Penttilältä puh. 050 3025 194.

TULE LAITURILLE JA LOHISOPALLE
14.7.2018
Rohdaisten Kyläyhdistys Pleissi ry:n mittava hanke kirkonrannan ja siellä olevan laiturin kunnostaminen alkaa olla valmiina. Talkoovoimin monia
työtunteja vaatinut laituri on osa positiivista kunnan brändiä.
14.7.2018 klo 12 suoritetaan laiturin vihkiminen ja
samalla vihitään myös laituriin asennettu pomppulauta, jonka rahoitus on osittain saatu lasten itse
Ravakalle jättämän hankehakemuksen perusteella.
Laiturilla esiintyy klo 12 ja klo 13 Uudenkaupungin kulttuurikoordinaatori Petri Hatakka yhdessä Lauri Ketosen kanssa.
Seurakuntakodilla on tarjolla lounas klo 11 lähtien 10 euron hintaan. Lounas käsittää lohisoppaa
ja kahvia pikkumakean.kera. Lounas on tarjoilla
niin kauan kuin lohisoppaa riittää kuitenkin viimeistään klo 15 saakka.
Paikalla ovat arpajaiset palkintoina savustin, lahjakortti sekä kalastustarvikepaketti.
Sateen sattuessa laiturin musiikkitilaisuus pidetään seurakuntakodilla.
Tervetuloa kaikki niin läheltä kuin kaukaa viettämään iltapäivä maittavan lounaan ja hyvän musiikin parissa.
Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry toivottaa kaikille hyvää kesää ja ennen kaikkea hyvää juhannusta!

Nälkloukkan kyläyhdistys

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys

Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
22.6. klo 18.00 juhannusaaton lipunnosto ja
kakkukahvit
Kunnan järjestämää ulkojumppaa kyläkodin kentällä ke 20.6. ja 27.6. klo 18.00 sekä leikkikenttätoimintaa ke 1.8. ja 8.8. klo 10.00–11.30.
Kyläkodin pop up kahvilassa soitannollinen iltapäivä
su 15.7. klo 12.00–
15.00. Myytävänä
herkullista lohikeittoa
ja kahvia ja kotileivonnaisia. Ämpärporin pelimannit soittavat monipuolista kansanmusiikkia eri maista, klezmer-musiikkia ja
myös jazzia.
Lentopalloillat jatkuvat kentällä maanantaisin klo
18.00. Lisää pelaajia mahtuu mukaan!
Yliskallion tanssilavan juhlakesä:
Lavan 30-vuotisjuhlatanssit juhannuspäivänä 23.6. klo 20.00. Musiikista vastaa Menokkaat-yhtyeen juhlakokoonpano ja Kesäillan
valssilla aloitetaan kuten aikoinaan avajaistansseissakin. Kaikille lipun ostaneille tarjotaan
kakkukahvit. Lämpimästi tervetuloa!

KOTISEUTUMUSEO HELININ TORPPA
Polttila; Vanha Turuntie 182, 27320 Ihode.
Kesäkauden 2018 avajaisia vietettiin 17.6. ja seuraava tapahtuma on
1.7. Antiikkiesineiden arviointia. Uusitaan viime
kesän tapahtuma yleisön pyynnöstä.
3.7. klo 10.00 ja 14.00 uusitaan
viime kesän
Mannerveden risteily, sillä moni
risteilylle halukas joutui jäämään
rannalle.
Ilmoittautumiset 28.6 mennessä
Jarmo Valpio 0440-114855.
8.7. Punamullan keittoa. Ennen vanhaan kun
talo maalattiin, maali keitettiin talon pihalla ja nyt
sitä keitetään Helinin pihalla. Kotiseutuyhdistyksen jäsenille ilmaiset kahvit ja letut.
15.7. ja 22.7. Museon esittelyä
29.7. Työnäytös mitenkä käsikivillä on viljaa jauhettu. Yli 100-vuoden jälkeen Polttilan Roslundin
vanhat käsikivet ovat taas käytössä.

Muut tämän kesän tanssi-illat ja orkesterit ovat
7.7. Sakke Kotilainen ja Focus
21.7. Juha Simolan yhtye
4.8. Matti Mäntylä ja Amorada
18.8. Vesa Formusen yhtye, solistina Veijo
Haavisto
Tervetuloa nauttimaan perinteisen tanssilavan
tunnelmasta! Osoite on Ylikyläntie 256, liput 12 €.
Luontoretki 14.7. Kakon kalliolle, josta on mm.
louhittu kiveä Pyhärannan kirkon rakentamiseen.
Lähtö Impilän talon kohdalta Köykäntien päästä
klo 12.00. Antti Impilä on luvannut toimia oppaana. Matkaa on n. 4 km ja autollakin pääsee perille.
Omat eväät! Lähde mukaan!
Nälkloukkan kyläyhdistyksen kirkkopyhä on 22.7.

5.8. klo 12.00 Perinnejumalanpalvelus. Vanha
Helinin pihapiiri hiljentyy kirkonmenoihin ja ehtoollisen viettoon. Saarnaa rovasti Pekka Rantala,
liturgi kirkkoherra Sami Tolvanen, kanttorina kari
Kesäläinen. Kirkkokahvit tarjoaa LähiTapiola Lännen.
Pihalle rakennetaan katettu alttari ja pystytetään
teltta, joka antaa suojan sateella ja auringolta.

12.8. Museon esittelyä, sekä kerrotaan tulevan
maatalousesineiden näyttelytilojen rakentamisesta.
17.8. Tehdään tutustumisretki Cucculanimiseen Viikinkikylään os. Suurniementie 246,
27340 Reila.
Kahvitarjoilu, josta peritään pieni maksu.
Ilmoittautumiset 12.8
mennessä
Iivo 0505268079. Jorma
0405110997.
Keskellä metsää kohoava kyseinen kylä on
mielenkiintoinen nähtävyys.

VENETSIALAISILTA
Italialaisia ja amerikkalaisia iskelmä-, viihde- ja
jazzsävelmiä
Hannulan suuli la 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 Selin, grafiikkaa ja maalauksia
Rauno Luttinen, maisema- ja naamatauluja
Petri Haapasalon valokuvia

19.8. Opastetaan riukuaidan tekoa. Helinin pihan reunaan tehdään riukuaita ja samalla opastetaan sen tekemistä.
26.8. Kesäkauden päättäjäiset. Pyhärannan
perinneruuan riivatun pannukakuntekoa, ketjunheiton Pyhärannan mestaruuskisa, naisten ja
miesten sarjassa, lapsille talutusratsastusta, letun
paistoa.
Tapahtumissa museo on auki klo 12.00-15.00.
Tapahtumissa (paitsi 5.8) kisataan ketjun heitossa, jossa hyvät palkinnot, sekä puffetista munkkikahvit 3 eur.
Tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin LänsiSuomessa, Laitilan ja U:gin sanomissa, sekä
Kotiseutuyhdistyksen kotisivuilla, jossa on paljon
muutakin nähtävää yhdistyksen toiminnasta

Hantla

Konserttiyleisöä Hannulassa, valokuva Erkki Railio

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
ÄijäVirtaa kokoontuu 11.7. klo 18.00 Laitilan
Seppälässä Tuomo Rintasen mökillä, Isoluodontie 66.
Mennään kimppakyydein viettämään kesän parhaita hetkiä ja parantamaan maailmaa.
Saaristolaisjumalanpalvelus Santtion rannassa su 15.7. klo 12.00. Kahvitarjoilu.
Heinäkuun kuukausitapaaminen / ulkoilupäivä
Kukolan rantasaunalla 17.7. klo 12.00 alkaen.
Monenlaista kisailua ja liikuntaa. Makkaraa, salaatteja ja kahvit. Arpajaiset. Tarjoilut 5 €/hlö.

"ELAGU OTS"
Georg Otsin lauluja
Hannulan talo la 28.7.2018 klo 16
Laulusolistit
Angelina Klas
Essi Luttinen
Sauli Luttinen
Sami Luttinen
Petri Haapasalo,
Jusu Heinonen,
Vesa Saloranta,

piano ja musiikin johto
saksofoni ja harmonikka
basso

Laajoen kesäteatterireissun kuljetusaikataulu,
su 22.7.2018, MUA-Tuote klo 10.45, Rohdainen
baarin pysäkki 10.55, Santtio Maininki 11.00, Reila 11.10, Ihode SP 11.30, MUNAX 11.35.
ILOINEN ILTAPÄIVÄ teemalla ”Merellinen Pyhäranta” Ihoden Kirikalliolla su 12.8. klo 13.00.
Ohjelmassa mm. Perttulin pojat Perttelistä, Mölyäijät, Imitointia, ym. yllätysesityksiä. Musiikista
vastaa Simo Grönroos Bänd. Ruokatarjoilu. Arpajaiset.
EL Pyhärannan yhdistyksen jäsenien valmistamista käsitöistä on koottu näyttely tähän tilaisuuteen.
Liput 20 € / hlö
Tarkempia tietoja kaikista tapahtumista saa
yhdistyksen hallituksen jäseniltä ja kotisivuilta, www.eläkeliitto/pyhäranta
Hyvää kesää toivottaen ja
runsasta osallistumista toivoen! Hallitus

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
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.
Ti 31.7. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Valkama (Kattilavesi), opastus Uudenkaupungintieltä.
Karttamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e, emit-korttivuokra
1 e. Voi maksaa myös liikuntaseteleillä.
To 2.8. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Seppälä/Ylikylä (Ämmänsuo), opastus Meritieltä. Karttamaksut LaJy-taksoin, emit-korttivuokra 1 e. Voi
maksaa myös liikuntaseteleillä.

Ihoden Seutuyhdistys
Ihode Avoinna -tapahtumaa ja Siivouspäivää vietettiin 9.6. aurinkoisen
sään hellimänä Ihoden Asemalla, isot
kiitokset kaikille tapahtuman toteuttajille, siivouspäivään osallistuneille ja asiakkaille!
Tapahtumapäivänä julkaisimme 30.9.2018 asti
kerättävän Postiadressin, jonka tavoitteena on
saada Postipalvelut Ihoden Asemalle. Adressi on
allekirjoitettavissa Ihoden Asemalla ja adressiaikana osallistumissamme tapahtumissa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 200 allekirjoitusta,
jonka voimin adressi toimitetaan syksyllä Posti
Group Oyj:lle. Eiköhän yritetä yhteistuumin hankkia Postipalvelut takaisin Ihodeen, joten ei kun
allekirjoittelemaan!
Mitä Ihodeen kaipaat; oletko tyytyväinen palveluihin?! Juhannusperjantaihin 22.6. asti voimassa
oleva kesäkilpailumme kaipailee ideoitasi ja
voittona osallistuneiden kesken arvotaan ämpärillinen kesäisiä puhdistusaineita ja -välineitä!
Ideamyllyt pyörimään ja palautetta liikenteeseen
entistä ehomman ja yhtenäisemmän Ihoden puolesta facebookissa tai sähköpostitse ihoden.seutu@gmail.com.

Ihanan
nautittavaa
hellekesää ja
Juhannusta
kaikille!

Ti 11.9. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu (Sannainen/Villilä), opastus Uudenkaupungintieltä, 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 23.06.2018 –
12.08.2018
La 23.06. Juhannuspäivän messu klo 10.
Su 24.06. Sanajumalanpalvelus Santtion kylänrannassa klo 13.
Su 01.07. Konfirmaatiomessu klo 10.
Su 08.07. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 15.07. Messu Santtion kylänrannassa klo
13.
Su 22.07. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Su 29.07.
Messu klo 10.
Su 05.08.
Perinnekirkko Vanhan Helinin torpalla klo 12.
Su 12.08.
Messu klo 10.

Diakoniatyö:
Torstaina 12.7.2018 klo 12-16 Kesäinen virkistyspäivä varttuneemmalle väelle (ei ikärajaa kumpaankaan suuntaan!) Rihtniemen leirikeskuksessa
( Varvinpolku 13). Ohjelmassa diakoniajohtokunnan valmistama ruokailu ja kahvit, hartaus, yhteislaulua ja muuta ohjelmaa mielenpiristykseksi sekä
mukavaa seuraa. Ilmoittautuminen diakonissalle
puh. 0440-684 913 heinäkuun ensimmäisellä viikolla tai viimeistään maanantaina 9.7. Leiripäivä
on osallistujille ilmainen. Jos tarvitset kyytiä, mainitse siitä ilmoittautuessasi.
SAUNAILLAT:
Rihtniemen leirikeskuksessa. 4€/hlö
Sauna, makkaran paistoa ja hetki hiljentymiselle.
Ke 4.7. Klo 18.00
Ke 11.7. Klo 18.00
Ke 8.8. Klo 18.00
Ke 15.8. Klo 18.00
Perheleiri Rihtniemen leirikeskuksessa
(Varvinpolku 13) perjantai 6.7. klo 10 – lauantai
7.7. klo 15
•
monenlaista puuhaa yhdessä
•
ohjattua ja vapaata leikkiä
•
mahdollisuus saunoa ja uida
Ilmoittautuminen viimeistään 1.7.
diakonissa Tiina Mäkiselle sähköpostilla
tiina.m.makinen(at)evl.fi
tai tekstiviestillä numeroon 0440-684 913.
Kerro montako aikuista ja lasta on tulossa, lasten
iät ja mahdolliset ruoka-allergiat.
Leirimaksu: aikuiset 25€, 6-12 vuotiaat 12€,
alle 6 vuotiaat ilmaiseksi.
Mitä mukaan: peitto/makuupussi, lakanat, jos on
pienimmille matkasänky, vaatteita ulkoiluun säiden
mukaan (rannalla usein viileämpää, hyttysiä voi
olla), pyyhe, uimapuku, muut henkilökohtaiset
Tervetuloa viettämään kivoja kesäpäiviä meren
rannalle!

**KIRPPIKSET**
PIHAKIRPPIS Rihtniementie 260
24.5.2018 alkaen
-

Aikuisten vaatteita
Verhoja
Uusia villasukkia
Koti-irtainta

Tule katsomaan – menee tosi halvalla!
Pihakirppis auki, kun kyltti on tienposkessa
PS. Polkuvene myydään eniten tarjoavalle. Myyjä
saa hylätä tai hyväksyä.

*****
KIRPPISTÄ MATTILANPUISTOSSA
Heinäkuun alusta lähtien Mattilanpuistossa on
kirppistä.
Sunnuntaina 1.7. ja 8.7. sekä lauantaina 7.7.
kirppiksen järjestää Jorma Perhe. Kirppistavaroiden lisäksi on tällöin nähtävinä järjestäjän maalaamia tauluja.
Kirppis on avoinna lauantaisin klo 10-16 ja sunnuntaisin klo 12-16.
14.7. lähtien kirppiksen järjestäjänä on Sirpa
Kaupinsalo. Mikäli haluat silloin saada oman kirppispaikan, niin ota yhteys Sirpaan puh.050 348
7442.
Tällöin kirppis voi olla auki myös viikolla, jolloin se
on avoinna klo 10-16.
Aukiolosta ilmoittavat keskustassa ja tien varrella olevat ”kirppis-avoinna” taulut.
Mattilanpuiston osoite: Ristentie 15 23950 Pyhäranta

**ILMOITUKSIA**

Kirkkomusiikkityö:
Petri Laaksosen MERI ON SYDÄN - Kesäkonsertti Pyhärannan kirkossa ke 18.7. klo19:00.
Liediä ja Merikantoa Pyhärannan kirkossa la
18.8. klo18:00.
Laulajapariskunta Laura Nykänen ja Sami Luttinen sellotaiteilija Pia Segerstam sekä pianotaiteilija ja säveltäjä Christophe Sirodeau. Järjestää
Hannulan konsertti- ja taideyhdistys Hantla ry ja
Pyhärannan seurakunta.

CAFE ANKKURI
Avoinna
MA-PE 8.00 – 16.00
Lounas 11.00 alkaen
Kaffet ja pullaa myös gluteenittomia
Ruokalista nähtävillä kahvilan ovella ja somessa.

SUP-LAUDAT, KAJAKIT & KANOOTIT

KUTSU maanmittaustoimitukseen
Pyhärannan kunnan aluetta koskeva alueellinen
tietoimitus TN:o: 2018-573644, jonka tavoitteena
on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiöiden kulkuoikeudet vastaamaan
niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon
alueilla ennestään olevat tieverkot. Toimitus
2018-573644 aloitetaan 28.6.2018 klo 09:00.
Kokouspaikka Rohdaisten koulu (liikuntasali),
Rantatie 7, 23950 Pyhäranta. Asianosaisten poissaolo ei estä toimitusten käsittelyä.
Toimitusinsinööri Henri Wilcken, +358400825464,
henri.wilcken@maanmittauslaitos.fi
Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi/TN2018573644

AVOIMET OVET ONNENKARISSA
30.6. Pyhärantapäivänä.
Tervetuloa klo 12–16
Attendo hoivakoti Onnenkariin,
Suojalantie 3.
Kahvitarjoilu!

Kudonta-asema Mylly
Tiistaina 26.6. klo 12-18
kesäinen pikkukirppis avoinna jälleen
myös käsitöiden lahjapömpelistä voit löytää
mukavia lahjoa tai kesätuliaisia
Kutomolta upeat ja laadukkaat matot kesäkotiin
tai mökille.
Tervetuloa tutustumaan, kiertelemään ja
tekemään löytöjä
Katariina Vuorela 0440 451966
Lehtolantie 20 Lahdenvainio

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

Pop up -kahvila Pyhiksen Poppis
(Suomäentie 1)
avaa ovensa pe 6.7. klo 11-19.
Kahvipöydän herkkujen lisäksi Poppiksen
terassilla klo 18 Kari Antilan ja Sauli Soinin
mainio kesäkonsertti.
Tervetuloa!

Parturi-Kampaamo Bela Vi
Aittastentie 22, Varhokylä
Iäkkäille ja liikuntarajoitteisille hiustenleikkaukset
kotikäyntinä
Parturi-kampaamopalvelut

Mahtava valikoima kesäkukkia
ja upeita amppeleita!
Avoinna joka päivä klo 9 – 19.
(Juhannnuksena 9-17).
Tervetuloa!
Ropantie 2, p. 050- 3025 194, 02- 825 8135.

Ripsienpidennykset, Yumilash-kestotaivutus
Sokerointi
www.belavi.fi Puh: 050 337 9345
Johanna Isberg lähihoitaja/parturi-kampaaja

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
15.8.2018 AINEISTO MA 6.8.2018 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
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 7/2018 kokoaja: Tiina Peltoniemi

