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**

100-päivää unelmiesi liikuntaa arvonnan voitti
Olli Laaksonen (palkinto haettavissa kirjastolta).
Haastepyöräilyn arvonnan voittajat ovat:
Pirkko Toivonen, Tuomo Siivonen, Saija Tanhuapää, Raija Saine, Sirpa Ruohola, Riitta Impilä, Eini
Topio, Terttu Peltola, Antero Pesola, Sanna Vornainen.
Palkinnot noudettavissa vapaa-aikatoimistosta.
Onnea kaikille voittajille!
Lisätiedot: emmi.tuomi@pyharanta.fi

Hammashoitola tiedottaa
Pyhärannan hammaslääkärin nro. 0440 382 441
ja suuhygienistin nro. 0440 382 442 ovat poistuneet käytöstä. Pyhärannan hammashoitolaan
saa yhteyden nrosta. 02 84512904.

YU-kunnanmestaruuskisat sujuivat mutkattomasti. Siitä kiitos kuuluu osallistujille, Myrskyn-toimijoille ja vanhemmille. Onnea kaikille
mahtavista suorituksista!

Tilahakemukset
Hammashoitola on suljettuna
24.08.- 29.08.2017 välisenä aikana.

Palvelutietovaranto
Kaikki suomalaiset julkiset palvelut ja palveluja
tuottavat asiointikanavat on kuvattu Palvelutietovarantoon (PTV). Myös kaikki Pyhärannan kunnan
alueella tarjottavat palvelut löytyvät nyt Palvelutietovarannosta (www.suomi.fi). Kuntalainen voi
yhdeltä verkkosivulta hakea tarvitsemiaan palveluja. Palvelutietovarannon tietoja on tarkoitus päivittää aina kun tiedoissa tapahtuu muutoksia. Myös
Pyhärannan kunnan verkkosivulta
(www.pyharanta.fi) löytyy sama tieto.

Koulujen liikuntasalien ja muiden kunnan omistamien tilojen säännöllisten käyttövuorojen haku.
Kaikki tulevan syksyn koulujen salivuorojen hakemukset toimitetaan keskitetysti vapaaaikatoimistoon keskiviikkoon 30.8.2017 mennessä!
Lisätietoja operatiiviselta johtajalta Katja Törröseltä, 044 7383 424 tai katja.torronen@pyharanta.fi.
Hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta teknisen
toimen lomakkeista.

Keppari-kurssi
Pyhärannan kulttuuri- ja vapaaaikatoimi yhteistyössä järjestävät Keppari-kurssin ja kisan.
Keppihevos-työpajoissa pääset
luomaan itsellesi oman keppihevosen

Kirjastolla tapahtuu
Satutunnit keskiviikkoisin klo 18 ja
torstaisin klo 10 2.8.2017 alkaen.
Tervetuloa!
Pajat:
Pyhärannan kirjasto, Tammelininkuja 2,
Ihode

Ke 6.9. kirjastolla klo 14.15-16.00
To 7.9. Rohdaisten nuokkarilla klo

14.15-16.00
Ke 13.9. kirjastolla klo 14.15-16.00
(tarvittaessa)

Liikunta

To 14.9. Rohdaisten nuokkarilla klo
14.15-16.00 (tarvittaessa)

Liikunta:
Toimintaviikot 39-49 seniorijumppaa, tuolijumppaa
ja aikuinen-lapsijumppaa. Tarkemmat aikataulut
ilmestyvät seuraavassa ankkurissa.

Ohjaajana toimii Merja Ala-Olla. Työpajat ovat
maksuttomia.

Keppari-kisat: la 23.9. Ihoden koulun kentällä
Syystorin yhteydessä

Lisätiedot ja tiedustelut: Ohjelmajohtaja Kaisa
Räsänen Puh.0500-320653

Ilmoittautumiset viimeistään pe 1.9. vapaaaikatoimistoon emmi.tuomi@pyharanta.fi. Työpajaan mahtuu enintään 15 osallistujaa. Alle kouluikäisille huoltaja mukaan.

VIIKKOTOIMINTA alkaa vkolla 36 kaikissa
kolmessa kylässä
Reila maanantaisin 4.9 alkaen klo 17:3019:00 nuokkarilla
Ihode maanantaisin 4.9 alkaen klo
18:00-19:30 nuokkarilla
Rohdainen tiistaisin 5.9 alkaen
klo 17:30-19:00 sudenpennut (710v) SRK kodilla ja sitä
vanhemmat nuokkarilla

Jos sinulta löytyy seuraavat materiaalit, nappaa
pajaan mukaan:
isot villasukat
-

vanhoja nahkaisia vöitä

-

omia koristeita

-

eväät.

Lisätietoja:
emmi.tuomi@pyharanta.fi tai 044 7383 434.
Tervetuloa!

Kaisa Räsänen
Pyhärannan Korpiankkurit/ L-SP Pohjoiskulma
Ohjelmajohtaja/Ohjelmavalmentaja
Puh.0500-320653

Nälkloukkan Kyläyhdistys
Nuorisotyö
Nuorisotilat avaavat ovensa viikolla 35. Seuraa
ilmoittelua!

Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä
nuorten keskuudessa, tarjoten luottamuksellinen
aikuiskontakti. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat
koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai
jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.
Pyhärannan etsivä nuorisotyöntekijä
Emmi Tuomi
044 7383 434
etsivat@pyharanta.fi

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Korpiankkurit
KAIKKIEN uusien ja vanhojen
ilmoittautuminen partioon
Reilan, Rohdaisten ja Ihoden
nuokkareilla maanantaina 28.8
klo18:00, vanhemmat mukaan!
Mukaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset,
viikkotoimintaan otetaan mukaan vuonna 2010
syntyneet ja sitä vanhemmat lapset/nuoret, jos
haluaa lapsen nuorempana mukaan partioon
edellytämme vanhemman olevan silloin mukana
viikkotoiminnan toteuttamisessa 😊 mukaan
mahtuu aina, koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa partiota 💙

Kyläkodissa tapahtuu
Kaukanraitti 24
Tule tanssimaan elokuun yössä! Yliskallion tanssilavan kesän päättäjäistansseissa 19.8. klo
20:00 orkesterina on Elina Ukkonen & Juha Simolan yhtye. Osoite on Ylikyläntie 256, liput 12 €.
Sunnuntaina 2.9. järjestämme luontoretken Mustajärven ikivanhan polun varrella olevalle suurelle kivelle. Lähtö on klo 12.00 Valkamasta Ylikyläntien ja Mustajärventien risteyksestä. Retkelle
voi osallistua autolla, polkupyörällä tai jalan. Risteyksestä kivelle on matkaa n. 2 km, josta parisataa metriä kävellen. Ota omat eväät mukaan. Kiven päällä on mahdollisuus paistaa makkaraa tai
nauttia muita eväitään sekä samalla ihailla puista
rakennelmaa, jonka Lasse Laivo on tehnyt kiven
yhteyteen. Oppaina retkellä toimivat Lasse Laivo
ja Pertti Laaksonen. Tervetuloa mukaan kuulemaan perinnetietoa oman seudun luontokohteesta.
Pallopeli-illat jatkuvat maanantaisin klo 18.00
kyläkodin kentällä, mm. lentopalloa ja lasten pelejä.
Varvinrannan sauna on edelleen vuokrattavissa
5 €/tunti. Varaukset ja maksut ottaa vastaan Aila
Lehto puh. 044 3259640.
Vakkaopiston syksyn kurssiohjelma on julkaistu ja Kaukan kyläkodissa on alkamassa monia
uusia kursseja entisten tuttujen lisäksi. Tutustu
ohjelmaan ja ilmoittaudu kursseille!
Tulossa myöhemmin syyskuussa: Suomi 100 juhla kyläkodissa 24.9.

Venepaikkoja vielä vapaana
uusitulla laiturilla
Varvinranta Kaukka
Tiedustelut 0400 538 795

Kiitokset kaikille, jotka olette olleet kotiseutumuseon Helinin Torpan kesätapahtumissa 2017 ja
tervetuloa jälleen kun uusi kesä koittaa.

Ihoden seudun kalastuskunta
HEITTOUISTELUKILPAILUT
La 2.9. 2017 klo 10 - 14 Nuuskin luontotuvalla.
Sarjat yleinen 20€, naiset ja nuoret 10€. Saa käyttää myös pilkkiä tai mato-onkea. Perämoottorin
käyttö sallittua pienillä nopeuksilla. Kaikki mukaan
kannustamaan ja nauttimaan Nuuskin rannan
antimista. Tervetuloa!

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Museon loppukesän tapahtumat:
13.8 klo 12-15. Mielenkiintoinen työnäytös, sillä
Tauno Nurmi esittää, mitenkä ennen vanhaan on
kiilakiviä kalliosta käsin louhittu ja napraamalla
muotoiltu. Esim. Pyhärannan kirkon kivet on näin
louhittu ja muotoiltu, sillä silloin ei vielä koneita
tunnettu.
Lisäksi on ketjunheiton harjoittelua tulevaan mestaruuskisaan, sekä kahvittelua.
20.8 klo 12-15. Kansalaisopiston kehrääjäpiirin
naiset: Marjatta Sirkki, Anneli Laurila, Margit Kaitila, Anu Sjöberg, Hanna Veera ja Heidi Helenius
karstaa- vat ja kehräävät lampaan villasta ja koiran karvoista lankoja.
Viimeinen mahdollisuus harjoitella ketjunheittoa
tulevaan kisaan. Kahvitarjoilu.
27.8 klo 12-15. Kesäkauden päättäjäiset.
Ratkotaan ketjunheiton Pyhärannan mestaruus,
naisten ja miesten sarjassa.
Valmistetaan perunajauhoja, vanhan työtavan
mukaisesti.
Letunpaistaja Reino on jälleen paistopuuhissa ja
kahvia tarjoillaan.
Laura ja Riina järjestävät lapsille talutusratsastusta.

Suomi 100-juhla Helinin Torpalla onnistui yli
odotusten.
Juhlasta on tullut paljon kiitoksia ja tuntuu siltä,
että juhlakansa 220 henkilöä, yhtyy juhlapuheen
pitäneen professori Asko Mäki-Tanilan kiitosviestin loppulausahdukseen ”Kyllä Juhlasta jäi hyvä
mieli”
Juhlan onnistumisesta saavat suuret kiitokset:
Vermuntilan soittokunta, sekä kaikki ohjelman
suorittajat ja juontaja Kari Kesäläinen. Keiton keittäjät Maiju ja Kai Imppu, sekä Pyhärannan Martat
keiton tarjoilusta ja kahvituksesta.
Kiitokset Pyhärannan Partiolaisille liikenteen mallikkaasta ohjauksesta, sekä arpojen myynnistä,
josta rahaa kertyi Pyhärannan sotaveteraanityölle
518 euroa.
Kiitokset kaikille arpavoittojen lahjoittajille, sekä
kaikille talkoo laisille Ja kiitokset suurelle yleisölle.
Teidän läsnäolonne kruunasi juhlamme onnistumisen.
Kiitokset Martti Soinille, joka teki juhlasta hienon
videon ja joka on katsottavissa myöhemmin yhdistyksen kotisivuilla.

Kiitokset Pyhärannan käsityönharrastajille,
jotka kokosivat mahtavan käsitöiden näyttelyn.
Suurin yksittäinen esine oli Ville Aerilan tekemä
kynttilän jalka, joka portin pielessä tavallaan toivotti juhlakansan tervetulleeksi.
Ester Ruohonen oli tuonut tekemänsä nukkeryhmän, jossa oli mm. lotta-, martta- ja kansallispukuiset nuket.

Pirkko Toivonen, Marja-Liisa Junnila, Sirkka Saarinen, Aune Mäkinen, Salme Aro, Hanna Trygg,
Katri Sulonen, Eeva Trygg, Tuulikki Laine, Anja ja
Jaakko Alhoranta, Juhani Tanner, Kari Aaltonen,
Markku Lotila, Arja ja Jukka Alhoranta, toivat näyttelyyn seuraavanlaisia tekemiään töitä.

Hantla

Nypläystä, virkkausta, ristipistoa, valkokirjontaa,
öljyväri, akvarelli, savi, metalli, puutyö, kudottu
HANNULAN KESÄ 2017
VENETSIALAISILTA 26/8
Kevyemmän musiikin suulikonsertti Venetsialaisiltana on ollut suosittu. Konsertti järjestetään tänä
kesänä jo kolmatta kertaa, ja teemana on jälleen,
mikäpä muukaan kuin tulinen rakkaus.
pukukangas.

Ihoden Seutuyhdistys
Tervehdys loppukesään, jonka
tiimoilta jatkamme aktiivista toimintaamme ja toimintapuiston osalta
etenemme toivottavasti alueen
pohjatöihin!
Suunnitelmissamme olleet syystanssiaiset jäävät
valitettavasti tältä syksyltä toteutumatta, mutta
toivomme ensi vuoden tuovan uuden mahdollisuuden.
Lauantaina 19.8. on valtakunnallinen Siivouspäivä
(www.siivouspaiva.com), johon
aiomme ottaa osaa ja toivomme kyläläisiä runsain mitoin
mukaan! Osallistuminen on
helppoa:
1. Ilmoitat osoitteesi merkittäväksi Kirppiskarttaan
2. Kokoat pihallesi myytävät esineet/tuotteet
3. Odotat kävijöitä
Myyntiaika klo 10.00-16.00. Oman pihamyynnin
lisäksi on mahdollista kokoontua Ihoden Kyliksen
pihalle toteuttamaan myyntiä. Kyliksessä on myös
infopiste/kahvila. Kirppiskartat noudettavissa Kyliksestä ja nähtävillä facebook-sivuillamme viimeistään to 17.8.

Hannulan suulissa, elokuun pimenevässä illassa
on TUNTEENPALOA!-konsertin ohjelmassa ranskalaisia chansoneja ja ruotsalaisia laulelmia. Niitä
tulkitsevat ensi kertaa yhdessä Hantlan tutut taiteilijat Laura Nykänen ja Sauli Luttinen. Saamme
kuulla sieluun käyviä melodioita sekä vahvojen ja
puhuttelevien mestareiden, kuten Jaques Brelin,
Leo Ferren sekä Cornelius Vreeswijkin ja Erik
Tauben lyriikkaa niin alkuperäiskielellä kuin suomennoksinakin.
HUOM! Suulin istumapaikat täyttyvät nopeasti!
Varaa omasi! Suoraan tässä konsertissa tai hantlapyharanta@gmail.com. Tai osta lippusi ennakkoon nettikaupasta hantla.tapahtumiin.fi.
info: facebook/hantlary
TUNTEENPALOA! -konsertti Hannulan suulissa la
26.8. klo 18.00. Liput 20 e. TERVETULOA!

Tietoa/ilmoittautumiset: 050 313 1073 / Leena
Kaikki innolla mukaan myymään ja kiertämään
Ihodea!

SYYSKESÄN LAULUJA - SUOMALAINEN LIEDKONSERTTI 2/9

Olemme myyntipöydällä mukana Ihoden Kylätorilla la 23.9., tervetuloa moikkaamaan ja ostamaan toimintapuiston toteutumisen tueksi myymiämme tuotteita!

Basso Sami Luttinen ja pianotaiteilija Tuula Hällströmin konsertoivat lauantaina 2.9. klo 16 Pyhärannan kirkossa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmistoon kuuluvan liedkonsertin.

Aktiivista ja värikästä syksyn alkua kaikille!

Ohjelmassa on Yrjö Kilpisen ja Mikko Heiniön

laulusarjoja. Esityksestä valmistuu syksyn aikana
äänilevy.

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
Kesän viimeiset kuntorastit Pyhärannassa
Ti 29.8. Kuntorastit,
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta,
Valkama (Kattilvesi; uusi kartta), opastus
Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Ti 19.9. 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)tili-rasti.fi

Pyhärannan Myrsky
Pyhärannan Myrskyn YU-mestaruuskilpailut
käydään su. 3.9.2017 klo.14.00 Rohdaisten kentällä 3-otteluna (pikamatkat, pallo/kuula ja pituus/korkeus)
Kaikki sarjat. Samalla vietetään kesäkauden
päättäjäisiä, grillataan makkaraa,ym.
Kaikki joukolla mukaan.
Pidetään Rohdaisten pururadan kunnostustalkoot 9-10.9 2017.Tarvitaan moottorisahamiehiä
3-4 kpl, haravaihmisiä ,haravoidaan ja kerätään
kävyt pois eli lapset mukaan. Paikalla on kahvia,
mehua pullaa ja makkaraa. Nyt joukolla tekemään
kunnon latupohja talveksi!

Muistakaa 14.10. tuleva
Turun reissu Super Parkkiin/Caribiaan.

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/

Kirkkoherra Petri Laitinen on lomalla ja vapailla 131.8., sijaisena toimii rovasti Hannu Palmu.
Euralainen seurakuntapastori Sami Tolvanen
aloittaa Pyhärannan vt. kirkkoherrana 1.9. alkaen.
Ke 16.8. klo 18 Saunailta Rihtniemen rantasaunalla.
Su 20.8. klo 10 Messu, 50 - vuotta sitten ripille
päässeet.
Su 20.8. klo 18 Lahdenvainion iltahartaus Kaljasmajalla.
Ke 23.8. klo 18.30 Pyhärannan kirkkokuoron hallituksen kokous seurakuntakodilla.
Su 27.8. klo 18 Khra Petri Laitisen lähtösaarna ja
– juhla, Paula Vainio, Nunnia ja konnia – teemamessu.
Ke 30.8. klo 18.30 Pyhärannan kirkkokuoron harjoitus seurakuntakodilla. Tervetuloa laulamaan!
Pe 1.9. klo 9:00 Lähetystoriin liittyvä leipomistalkoo seurakuntakodilla sekä torille tulevaa myyntitavaraa otetaan vastaan seurakuntakodilla klo16.18..
La 2.9. klo 16 Pyhärannan kirkossa Sami Luttinen
ja Tuula Hällström.
Syyskesän lauluja - suomalainen liedkonsertti.
Hantla/seurakunta.
Su 3.9. klo 10 Sanajumalanpalvelus, toimittaa vt.
kirkkoherra Sami Tolvanen, kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Ke 6.9. klo 13 Kultaiseniänkerho Ihoden vanhustentalon kerhohuone.
Ke 6.9. klo 18.30 Pyhärannan kirkkokuoron harjoitus seurakuntakodilla.
To 7.9. klo 13 Kultaiseniänkerho Vakkarannan
vanhustentalon kerhohuone.
Su 10.9. klo 10 Messu, kirkon kukittaa ja kirkkokahvit tarjoaa srk-kodilla Pyhärannan Maa- ja
Kotitalousnaiset.
Su 17.9. klo10 Sanajumalanpalvelus

Sari Laakso p. 044 494 4358
www.attendo.fi/onnenkari

**ILMOITUKSIA**

Attendo Onnenkari ikäihmisille
Elokuusta alkaen
avoinna ma-la 9-17 ja
sunnuntaisin sovittaessa!
Tervetuloa!

KAJAKIT, KANOOTIT & SUP-LAUDAT
Attendo Onnenkari on Pyhärantaan syyslokakuun vaihteessa
2017 valmistuva ikäihmisten hoivakoti. Tarjoamme laadukasta
hoivaa inspiroivassa ympäristössä sekä mielekästä, aisteja ja
muistia stimuloivaa toimintaa, jonka parissa
viihtyy ja virkistyy.
Attendo Onnenkari sopii kodiksi ympärivuorokautista hoivaa
tarvitsevalle, toimintarajoitteiselle ikäihmiselle.
Asukkaaksi pääsee joko kunnan sijoittamana,
palvelusetelillä
tai omakustanteisesti.
Soita ja kysy lisää vapaista asukaspaikoista:

MAAHANTUONTI – MYYNTI – VUOKRAUS –
OHJATUT MELONTARETKET
www.melontapiste.fi
P. 0440-550 540
Kylänranta 7, Rohdainen

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
❖ Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
❖ Tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

PS. Uusin Uutis-Ankkurin numero löytyy värillisenä versiona kunnan kotisivuilta www.pyharanta.fi
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
20.9.2017. AINEISTO MA 11.9.2017 KLO 17
MENNESSÄ
UutisAnkkuri 8/2017 kokoaja: Tiina Peltoniemi

