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*
**SOSIAALITOIMI**
Pyhärannan eri-ikäisten eläkeläisten
päivätoiminta on alkanut
(Huom! Paikka muuttunut! Jatkossa kokoonnutaan: Santtioseura/ Maininki, Palokuja 6,
23960 Santtio)
”Piirrän pahviin sydämen,
kauniin, herkän, punaisen.
Sulle ystäväni annan sen
kera halauksen lämpöisen.”
Päivätoiminnan syksyn kokoontumiskerrat ovat
seuraavanlaiset: 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11
ja joulujuhla 02.12.
Eri-ikäiset eläkeläiset ovat
tervetulleita osallistumaan ja
tutustumaan toimintaan! Tarjolla on mukavaa yhdessäoloa, monipuolista ohjelmaa
sekä mahdollisuus lounaaseen ja kahvihetkeen. Tarvittaessa järjestetään myös
ryhmäkuljetus Mainingin ja kodin välille. Päivätoiminta järjestetään joka toinen keskiviikko kello 1014 . Ruokailusta ja kahvista peritään 9 euroa sekä
kuljetuksesta veloitetaan linja-autotaksan mukainen hinta. Maksut peritään laskulla syyskauden
jälkeen.
Löydät ohjelmarungon mm. kunnantalolta, kunnan
verkkosivuilta sekä lähikaupan ilmoitustaululta.
Voit myös pyytää postittamaan kotiisi, alla olevasta numerosta, päivätoiminnan ohjelman!
Muistathan ilmoittaa alla olevaan numeroon, jos
tarvitset kuljetuksen! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä
joko kotihoidon henkilökuntaan tai kysy lisätietoa
Heidi Lappalainen, puh. 044 7383 458.

Asiointikuljetus jatkuu
Kaikilla pyhärantalaisilla (eläkeläiset, työttömät,
lapsiperheet jne.) on taas mahdollista käyttää
palveluliikenteen autoa asioidessaan esim. kaupassa, pankissa, terveyskeskuksessa tai apteekissa. Auto ajaa pääsääntöisesti koululaiskuljetuksia, mutta on käytettävissä arkisin myös asioiden hoitamiseen esimerkiksi Raumalla tai Uudessakaupungissa, (klo 17.00 asti). Asiointikuljetuspalvelu ei ole voimassa koulujen loma-aikoina.
Syksyllä ei ole sovittuja päiviä asiointipalvelua
varten, vaan kuljettajaan tulee olla suoraan yhteydessä tarpeen mukaan.
Kuljettajan puhelinnumero on
045 773 191 93.
Kuljettajan kanssa sovitaan päivää ennen, mihin
asiointikuljetusta tarvitsee sekä tarkat lähtö- ja
paluuajat. Auto hakee sovittaessa asiakkaan tämän omasta pihasta, sekä tuo takaisin.
Kuljetuksesta veloitetaan linja-autotaksan mukainen hinta. Maksuvälineinä käyvät myös matkahuollon kortit (Esim. seutulippu).
Kyseinen palvelu on koettu hyödyllisenä ja käyttäjiltä on tullut positiivista palautetta; asioiminen on
helppoa ja mukavaa! Kuljettajan kanssa on myös
mahdollista sopia ryhmäkuljetuksista, jolloin on
mahdollisuus mukavaan keskusteluhetkeen tuttujen kanssa!
Ole rohkeasti yhteydessä kuljettajaan ja hyödynnä
asiointikuljetusta!
Lisätietoja tarvittaessa myös numerosta; Heidi
Lappalainen/ 044 7383 458

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakkaopisto
Vakka-Suomen kansalaisopiston uusi lukuvuosi
2015-2016 on taas käynnistynyt.
Ilmoittautuminen käy kätevimmin netissä
www.vakkaopisto.fi tai soittamalla joko Laitilan tai
Uudenkaupungin toimistoon. Numerot löytyvät
ohjelman viimeiseltä sivulta.
MUISTA, että kursseille pitää ilmoittautua, koska
muuten esim. lyhytkurssit eivät käynnisty, jos
ilmoittautuneita ei ole 7.

Pysäkki : Reilan koulun piha, Eemelintie 6, 27340,
Reila
klo 10-12.15
Ajopäivät: 16.9. 14.10. 11.11. 9.12.
Torstaisin
Santtio, Maininki klo 18.00 -18.30
Rohdainen, koulun piha klo 18.45 -19.15
Ylikylä, Ylikyläntie 130 (Mua-tuote) klo 19.30 20.00
Ajopäivät: 10.9. 8.10. 5.11. 3.12.
Yhteystiedot
Laitilan kirjastoauto
puh. 050 518 0597
kirjastoauto(at)laitila.fi

Lisää ilmoittautumisia odotetaan seuraaville
kursseille:
Lasten teatteriryhmä Reilan koululla ke
16.9.alkaen Kehruukurssi Santtion Mainingissa pe
13.11. alkaen Kahvipussikurssi Kaukan kyläkodilla
ti 29.9. alkaen Sorvauspiiri Santtiolla ke 16.9.
alkaen Kerrataan englantia Rohdaisten koululla to
17.9. alkaen Fitball-lyhytkurssi Reilan koululla ti
15.9. alkaen Lempeä hatha-jooga Ihoden koululla
la 19.9.alkaen

Rauman kirjastoauto
puh. 044 793 4548, 050 564
9635
kirjastoauto(at)rauma.fi

Lähes kaikilla kursseilla on vielä tilaa,
Kahvakuula-ryhmässä alkaa olla tungosta.

POINTTI KILPAILU NUORILLE
Pyydä POINTTI logo käyttöösi vapaaaikatoimistosta.
Etsi Oman kunnan parasta POINTTI ja ota siitä
kuva.
POINTTI voi olla esimerkiksi jokin paikallinen asia,
paikka, henkilö, ilmiö jne., jokin joka on nuorelle/nuorille jollakin tavalla merkityksellinen, puhutteleva tai tärkeä POINTTI.
Kun olet löytänyt POINTIN, ota siitä kuva. Kuvassa pitää näkyä POINTTI -kyltti ja POINTTI (eli
asia, paikka tms.).
On tarkoitus, että kuvattavat kohteet ovat nuoria puhuttelevia, huumoripitoisia jne., mutta
eivät kuitenkaan henkilöä, yhteisöä tms. loukkaavia.
Nuoret voivat julkaista kuvat itse Facebookissa tai
Instagramissa #paraspointti tai ladata kuvan
POINTIN Facebook -sivulle (jolloin myös voi käyttää #paraspointti´a). Kuvan voi halutessaan lähettää myös oman kunnan nuorisotyöntekijälle esim.
sähköpostitse, timo.turunen@pyharanta.fi.
Kilpailussa eniten tykkäyksiä Facebookissa ja
Instagramissa saaneet palkitaan loistavin palkinnoin. Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden
kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippuja.
Lisäksi järjestetään tarvittaessa oma sarja kuville,
joita ei ole jaettu Facebookin tai Instagramin välityksellä, vaan kuntien nuorisotyöntekijät ovat ladanneet ja julkaisseet ne POINTIN verkkosivulla.
www.pointti.info

Huom!
Aamujumppa Santtion Mainingissa
kokoontumispäivä on muuttunut tiistaista torstaiksi
päällekkäisyyksien vuoksi.
Lisätietoja opiston kursseista saa tarvittaessa
Taina Salolta p.050 310 2991 tai 040 505 8244 tai
sähköpostitse taina.salo@vakkaopisto.fi.
TERVETULOA HARRASTAMAAN JA OPPIMAAN
UUTTA JA KAUNISTA SYKSYÄ KAIKILLE!

Kirjasto palvelee
https://www.vaskikirjastot.fi
Avoinna
Maanantai klo 1 2-18 HUOM! ma 21.9. kirjasto on
suljettu
Keskiviikko klo 12-19
Torstai klo 10-16
Juhlapyhien aattoina suljetaan klo 15
Käyntiosoite
Tammelininkuja 2 27320 IHODE
puh. 02 823 9905, 0440 383 432
kirjasto(at)pyharanta.fi
Kirjastoauton reittiaikataulu
Reila, Rohdainen, Santtio, Ylikylä
Keskiviikkoisin
Pysäkki: Rohdaisten koulun piha, Rantatie 5,
23950 Pyhäranta
klo 10-12
Ajopäivät: 23.9. 14.10. 11.11. 16.12.

Pointti.info
UUDET
POINTTISIVUT
OVAT AUENNEET:

60+ jumppaa
Kevyttä liikuntaa, oman kunnon mukaan.
Myös uudet liikkujat tervetuloa mukaan!
Tiistaina Rohdaisissa koulun liikuntasalissa
klo 11.00-12.00

Keskiviikkona Reilassa Koulun liikuntasalissa
klo 16.00-17.00
Torstaina Ihodessa koulun liikuntasalissa
klo 11.00-12.00

Äijäpalloa Rohdaisten koulun salissa
Hyvä liikunnan mahdollisuus
porukalla toteutettuna. Oma
vuoro äijille keskiviikkoisin klo
19.00-20.00. Pelaillaan rennosti soveltaen sulista, korista,
nuijasäbää, futsalia ja kaikkea
mitä mieleen juolahtaa.
Ilmainen vuoro, tervetuloa mukaan!

Äijäjumppaa
Oma jumppavuoro äijille tiistaisin klo 19.00-20.00
Rohdaisten koulun salissa. Tervetuloa mukaan!

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**

Avantouinnin suosion kasvun myötä olemme
hankkineet siistit ja tilavat sähkölämmitteiset pukukopit.
Toivomme entisten uimareiden jatkavan ja uusien
aloittavan terveellisen harrastuksen parissa, mukavassa seurassa tottakai.

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
Ti 22.9. Kuntorastit (järj. VaRa),
Lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Rohdainen/Kauhianpää (Markanen), opastus
Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Tied. Veijo Viitanen, puh. 040-5584812,

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Jäsenet huomio!
Osallistumme perinteisesti Ihoden Kylätoritapahtumaan la 26.9.2015 klo 10-13. Myytävät tuotteet
hinnan ja tuoteselosteen kera voi toimittaa tapahtumapaikalle klo 9.00 alkaen. Mikäli et pääse
tuomaan paikan päälle, ota yhteyttä pj. Soile Kujalaan puh. 0503523542.
Paikan päälle tarvitaan jäseniä myyntitehtäviin !!

Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys
Lions Club Pyhäranta
Teatterimatka Raumalle to 26.11. klo 14 alkavaan
Cabaret-musikaaliin. Teatterin jälkeen ruokailu.
Hinta 40 e ( sis. teatteri, ruokailu, kuljetus). Lähtö
Laitilan linja-autoasemalta klo 13.
Ilmoittautumiset puh. 040-744
0147/ Sinikka Lahtonen.
Samalla voidaan sopia, mistä tulet
bussin kyytiin.
Tervetuloa mukaan!

Ihoden Kiri
Alle kouluikäisten lasten liikuntasalivuoro.
Ihoden koululla maanantaisin klo 18.00-19.00.
Jatketaan taas liikkumisen merkeissä 7.9.2015.
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

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Sunnuntaina 27.9. klo 14 alkaen vietämme yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa ja kesäuintikauden päättäjäisiä. Tervetuloa yhdistyksen jäsenet, kyläläiset ja
kesäuimarit. Juhlan kunniaksi yhdistys tarjoaa
muurinpohjalettuja, makkaraa, pullakahvit ja lapsille mehua. Iltapäivän ajan on mahdollisuus saunoa ja uida maksutta klo 18 asti.
Loka- marraskuussa yleisöuinteja ei ole, mutta
joulukuun 6.päivä alkaa taas talviuintikausi.

Perinteinen Kylätori-tapahtuma Ihoden koulun
urheilukentällä lauantaina 26.9.2015
klo 10:00 – 13:00
MYYNNISSÄ
”Pihakeittiössä” hernekeittoa soppatykistä suoraan omiin astioihin sekä ruoka-annoksia.
Toripöydillä värikästä syksyn satoa: vihanneksia,
kanamunia, kalaa, leivonnaisia, käsitöitä, lahjatavaraa, koreja, muurinpohjalettuja ym.
Virveli-kahviossa on myynnissä uunituoreita
munkkeja, sämpylöitä, kahvia sekä ohraryynivelliä
myös mukaan vietäväksi.
Ohjelmaa:
” Katusoittaja” hanuristi Lasse Helander sekä
Vermuntilan soittokunta viihdyttävät toriyleisöä
Lapsille SPR:n Nukkesairaala - tuo omat nukkesi,
nallesi tai pehmolelusi saamaan hoitoa!
VPK mukana omalla osastollaan.
Klo 13:00 Arvonta Virveli-kahviossa
Syystorilla on mahdollisuus osallistua vielä SPR:n
Nälkäpäiväkeräykseen!
Maksuttoman myyntipaikan voi varata Kirsti Kalliolta p.044 518 0600
TORITAPAHTUMAAN ON VAPAA PÄÄSY!
Lions Ladyt toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi syksyiseen tapahtumaan!

Pyhärannan martat
Marttailta tiistaina 22.9. klo 18 Marttalassa,
Ristentie 15.
Voit ottaa käsityön mukaan.

Suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa.
Tervetuloa!
Muotinäytös torstaina 22.10 klo 18
Kaukan kyläkodissa. Kenkäkauppa Alina
ja Uudenkaupungin vaatetusliikkeet.
Puffetti.KAIKILLE AVOIN TILAISUUS.
Tervetuloa!
Tulossa marraskuussa makkarantekokurssi.
Avoin kaikille. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
seuraavassa Uutisankkurissa.
Marttojen astiastoja vuokrattavana erilaisiin
juhla- ym. tilaisuuksiin.
Yhteystiedot:
Jukka Laurikkala puh. 050-3631754
Sari Laurikkala puh. 050-3750065

SYYSSIIVOUSTALKOOT jatkuvat la 3.10. 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. Hyvää talkoomuonaa ja – seuraa on tarjolla.
LASTEN LEIVONTAPIIRI la 17.10. klo 10.00Leivotaan lasten mieluisia leivonnaisia
ja katsellaan videoita. Ilmoittautumiset
11.10. mennessä Tuula Ruoholalle p.
0440182596.
VAKKA-OPISTON KURSSIT KYLÄKODISSA
ovat alkaneet/alkamassa. Vielä ehdit mukaan
ilmoittautumalla mahdollisimman pian. Muutamia
paikkoja on jäljellä.

Tiedoksi muille yhdistyksille!
Kokoustila varattavissa viihtyisässä
Marttalassa, Ristentie 15, Sp:n talo.
Varaukset Hilppa Karru puh. 040-5824184.

KOKOUS- JA JUHLATILAA VUOKRATTAVISSA EDULLISESTI
Tiedustelut Margetta 0505203861.

Nälkloukkan kyläyhdistys

Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!

Eläkeliitto
Lokakuun kuukausitapaaminen seurakuntatalolla 20.10. klo 12.00. Mielenkiintoista ohjelmaa,
kahvitarjoilu ja arvontaa.
UUSI EU:n ja RAVAKAN RAHOITTAMA HANKE
’NÄLKLOUKKAN KYLÄKODIN SAUNAOSASTON KUNNOSTUS JA ULKOMAALAUS’
Hankkeen tavoitteena on saunaosaston kunnostaminen kyläkodin kokoustiloja tukevaksi nykyaikaiseksi sauna-, pesuhuone- ja takkahuoneosastoksi. Samalla uusitaan lattian alla olevat toimimattomat viemärit. Yli sata vuotta vanhan talon
ulkomaalaus tehdään työllistämällä nuoria. Talkootöitä on tiedossa noin 20000,00 euron edestä.
Omaa riihikuivaa rahaa tarvitaan yli 10000,00
euroa.
Työt ovat jo alkaneet lattioiden purkamisella. Hankevastaavana toimii Pentti Karru.
LUONTORETKI la 26.9. klo 10Tutustumme ensin Valkaman myllyyn
ja sieltä jatkamme matkaa Miehontien varrella oleville muinaishaudoille. Eväät (kaffet ja nuotiomakkaraa)
sekä sieni- ja marjakorit mukaan! Mahdollisuus
yhteiskuljetukseen. Lähdetään porukalla nauttimaan syksyisestä luonnosta ja iloisesta seurasta.
LAULUILTA pe 25.9. klo 18.00–20.00
Laulamme uuden lauluvihkon lauluja soittajien ja
esilaulajan mukana esim ’Aamu Airistolla’, Preerian keltaruusu’, ’Kissa ja reissumies’, ’Rakovalkealla’ ja 50-luvun lauluja muistellen sitä kulta-aikaa
jne.,jne.

Tutustumiskäynti Valmet-Automotive Uudenkaupungin tehtaalle 22.10. Mennään kimppakyydeillä. Tutustumiskierros alkaa klo 10.00 ja
kesto on n. 1,5 h. Osallistumismaksu 10,00 €. Ilm.
Markulle 30.9. mennessä, p. 0440 324747.
Loppusyksyn retki on suunniteltu Euraan
11.11.2015. Tutustumiskohteina on ensimmäiseksi Euran kirkko, jossa kanttorin esittämänä pieni
kirkkokonsertti. Sieltä jatketaan Suontaustan museoon, jossa nautitaan herkullinen lounas. Lounaan jälkeen tutustutaan Kauttuan ruukkiin. Lopuksi tutustutaan Hammin taloon, ja illan hämärtyessä ihaillaan Hammin talon upeaa valonäytelmää. Retken hinta on 45,00 €/ hlö.
Retken toteutumisen varmistuttua, ilmoitetaan
asiasta lisää ”Raumalaisen” yhdistyspalstalla ja
yhdistyksen kotisivuilla.
Tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin!

**ILMOITUKSIA**
Olen aloittanut työni jalka- ja käsihoitajana
Ihodessa (kotimme yhteydessä)
HOITOLA NORAH (Ihoden kylätie 86)
p. 0505059779 Noora Härmä

SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 17.10.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 9.10. klo 14
UutisAnkkuri 8/ 2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

