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**KUNTA TIEDOTTAA**
**PALVELUT**
Pyhärannan ikäihmisten päivätoiminta
syyskausi 2018 (yli 65v.)
Huom! Ensimmäiselle kerralle ilmoittautuminen 31.8. mennessä p. 044 738 3458/Niklas
Osallistumismaksu päivältä 10€ (+ mahd. taksikuljetus). Maksu sisältää päivän ohjelman, ruokailun
ja iltapäiväkahvin. Maksu laskutetaan kotiin lähetettävällä laskulla jälkikäteen
1 toimintakausi kerrallaan.
6.9. klo 10-14
Kanttori laulattaa
Bingo!!
Ruokailu:
karjalanpaisti, perunamuusi,
vihannekset, kotitekoinen leipä sekä jälkiruoka
Kahvi ja leivonnainen
4.10. klo 10-14
Vapaaehtoinen hemmotteluhetki (kynsien lakkausta, kevyttä hierontaa)
Ikäihmisten palveluista vastaava palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna Piironen paikalla kertomassa
vastuualueensa kuulumisia ja tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin
Ruokailu:
Lihapullat, perunamuusi, vihannekset, kotitekoinen leipä sekä jälkiruoka
Kahvi ja leivonnainen
1.11. klo 10-14
Musiikillinen esiintyjä/esiintyjiä
Tuolijumppa
Ruokailu:
Lihasoppa, kotitekoinen leipä sekä jälkiruoka
Kahvi ja leivonnainen

4.12. klo 10-14
PIKKUJOULUJUHLA
Jouluista ohjelmaa (tiedotetaan tarkemmin myöhemmin)
Jouluateria
kalaa, silliä, rosollia, laatikoita, jälkiruoka sekä
kotitekoinen leipä, kahvi ja joulutorttu
Paikkana Kaukan Kyläkoti, Kaukanraitti 24.
Paikalla useita reippaita vapaaehtoistoimijoita
(mm. SPR, Eläkeläisten liitto) avustamassa liikkumisessa ja ohjauksessa.
Ruokailun järjestää Nälkloukan Kyläyhdistys ry.,
tiedustelut ja erityisruokavaliot p. 050 520 38 61/
Margetta.
Toivomme runsasta osallistumista ja toivotamme tervetulleiksi KAIKKI PYHÄRANTALAISET IKÄIHMISET KUNNOSTA JA SUKUPUOLESTA RIIPPUMATTA viettämään mukavaa
yhdessä oloa ja nauttimaan herkullisesta kotitekoisesta ruuasta.
Taksikuljetustiedustelut ja ilmoitukset:
p. 044 738 34 58/ Niklas.

Tilavuorojen haku
Koulujen liikuntasalien ja muiden kunnan omistamien tilojen säännöllisten käyttövuorojen haku
käynnissä.
Kunnan tilojen vuokrauslomake löytyy kunnan
nettisivuilta teknisen toimen lomakkeista.
Toimita tulevan syksyn hakemukset joko säpolla
kunta@pyharanta.fi tai kunnantalolle to 30.8.2018
klo 13.00 mennessä.
Lisätiedot toimistosihteeri Anne Laivo 044 7383
432 tai anne.laivo@pyharanta.fi

Vaplan salivuorot
Vaplan jumpat ja muut vuorot alkavat syyskuussa
60 + jumpat ja lasten/perheliikunnat alkavat syyskuussa, ohjaajana Anne Laivo.
Tarkemmat tiedot vuoroista tulevat syyskuun
alussa kunnan nettisivuille Liikunta/ Ajankohtaista
sekä Facebookiin Pyhärannan kunta.

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
SPR Pyhärannan osasto
Operaatio Nälkäpäivä 20. - 22.9.2018
Viikolla 38 Suomen Punaisen Ristin Pyhärannan
osaston lipaskerääjät liikkuvat SPR:n punaiset
liivit yllään ovelta ovelle keräten avustusrahaa
Operaatio Nälkäpäivän merkeissä.
Kerääjinä on partiolaisia, osaston väkeä sekä
muita vapaaehtoisia, jotka keräävät Pyhärannan
eri kylissä.
Torstaina 20.9. ja lauantaina 22.9. myydään
Nälkäpäiväleipää Rohdaisissa Sale-kaupan
edessä klo 9 alkaen niin kauan kuin myytävää
riittää. Lisäksi myydään Tiihosen possumunkkeja.
Lipaskeräys on myös myyntipaikalla.
Lipaskeräykseen on mahdillista osallistua vielä
lauantaina 22.9 klo 10-13 Lions Clubin syystorilla
Ihodessa.
Operaatiossa kerätään varoja katastrofirahastoon.
Sitomattomat keräysvarat mahdollistavat Suomen
Punaisen Ristin nopean avustustyön kaikkialla
maailmassa, myös Suomessa.

Ihoden seudun kalastuskunta
Heittouistelukisat la 8.9.2018 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 Myrsky
Lauantaina 8.9. pidetään Myrskyn yumestaruuskilpailut Rohdaisten kentällä klo
14.00. Kisa käydään 3-otteluna (lyhyet juoksut,
pituus/ korkeus ja pallo/ kuula)
Ilmoittautuminen alkaa klo 13.45. Joukolla kisailemaan! Myös vanhempaa väkeä kaivataan.
Su 9.9. lähdetään joukolla Pyhämaan upealle
frisbee-radalle mittelemään taitoja Pyryä vastaan. Kisa alkaa klo
14.00. Olkaa ajoissa
mukana.
Toivotaan runsasta osanottoa.
Myrskyn T-paitoja vielä saatavana Sirpalta
puh.0503487442

Lions Club Pyhäranta
Syksyn perinteinen Kylätoritapahtuma järjestetään lauantaina 22.9.2018 klo 10-13 Ihoden koululla. Ohjelmasta ja
tarjonnasta kerrotaan tarkemmin
toritapahtumaa edeltävällä viikolla jaettavassa tiedotteessa. Torimyyjät voivat varata maksuttomia myyntipaikkoja
Kirsti Kalliolta (p. 044 518 0600). Tapahtumaan on
yleisöllä vapaa pääsy.
Lions Ladyt toivottavat kaikki tervetulleeksi viettämään mukavaa syyspäivää!

Ihoden Seutuyhdistys
Julkaisemamme Postiadressi on kerännyt nimiä mukavasti, mutta vielä
mahtuu allekirjoituksia mukaan! Allekirjoituksen voi jättää 30.9. mennessä
Ihoden Aseman lisäksi nyt myös kirjastolla. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 200 allekirjoitusta, jonka voimin adressi toimitetaan Posti Group
Oyj:lle, eli nyt kaikki yhdessä allekirjoittamaan
Postipalvelut takaisin Ihodeen!
Toimintamme kehittämiseksi olemme päättäneet
ottaa käyttöön kirjastolle elokuun aikana sijoitettavan ISY-postilaatikon. Laatikkoon voit käydä
jättämässä palautetta ja ideoita!
Kesäkilpailumme sadoksi saimme hyviä ideoita ja
ajatuksia sekä palvelu- ja toimintaehdotuksia,
kiitos kaikille osallistuneille! Yksi monista ehdotuksista oli Ihoden leikkipuisto, joka sisältyykin jo
Ihoden Toimintapuistoprojektiin. Projektimme
tiimoilta olemme avanneet Toimintapuisto Facebooksivut jossa julkaisemme projektitietoa,
tervetuloa tutustumaan!
Hellekesän ollessaan lopuillaan ja kesän vaihtuessa syksyn värikkyyteen, toivotamme kaikille
ihania syysiltoja!

Suunnistustapahtumia Pyhärannassa
Ti 11.9. Vakka-kuntorastit
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, Radansuu (Sannainen/Villilä), opastus Uudenkaupungintieltä, karttamaksu.
Ilmoittautuminen paikan päällä. Toimitsijoilta saa
tarvittaessa neuvoja ja ohjausta.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan
seudun suunnistuskartoista: Veijo Viitanen, puh.
040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tilirasti.fi

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Syyskuun kuukausitapaaminen ulkoilu- ja liikuntapäivän merkeissä ti 18.9 klo 12.00 alkaen
Reilassa. Kokoonnumme Reilan koulun luona
Eemelintiellä. Jatkamme siitä autoilla Hierkonpolun luontopolulle, joka on Puolustusvoimien entisellä harjoitusalueella ja Kyläyhdistys Reidu on
rakentamassa ja kehittämässä kyseisiä alueen ja
luontopolkuun liittyviä toimintoja kaikkien retkeilijöiden käytettäväksi. Reidun edustajana on Seppo
Mannervesi esittelemässä alueen nykytilannetta ja
kehittämissuunnitelmia.
Varustaudumme omilla
eväillä ja sään
mukaisella
vaatetuksella.
Yhdistyksemme tarjoaa nokipannukahvit kaikille osallistujille. Mahdollisuus makkaran grillaamiseen. Myös
liikuntarajoitteiset voivat
osallistua.

su 2.9. klo 17‒19. Tahdit hoitelee trio Pauli, Apa &
Lasse. Tule mukaan!
Ikäihmisten virikepiiri kokoontuu ensimmäisen
kerran syyskaudella kyläkodissa to 6.9. klo 10.
Lounastarjoilu.
Vakkaopiston kurssiohjelma on julkistettu viikolla
32. Tarkista kyläkodissa järjestettävät kurssit ja
ilmoittaudu mukaan!

Hantla

B&B&B.
BASSO&BARITONI&BÄNDI Hannulan Sointusuulissa Muinaistulien yönä/Venetsialaisissa
25.8. klo 18.
Hannulan konsertti- ja taideyhdistys ry, Rantatie
1131, 27340 Reila.
Veljekset Sami ja Sauli Luttinen esittävät amerikkalaisia, italialaisia ja amerikanitalialaisia
iskusävelmiä.

ÄijäVirtaa toiminnan syksyn avaus on keskiviikkona 12.9. klo 18.00 Ihoden Metsästysmajalla. Liikuntatuokion jälkeen saunotaan ja uidaan.
Ohjelmana on keskustelua kaikenmaailman ajankohtaisista asioista. Omat eväät mukaan.

Nälkloukkan kyläyhdistys
Liput 20 € (ovelta 1/2 h ennen tai ennakkoon turvallisesta kotimaisesta verkkokaupasta
hantla.tapahtumiin.fi).
Tervetuloa! Welcome! Benvenuto!

MLL Pyhärannan paikallisyhdistys
Tämän kesän viimeiset lauantaitanssit Yliskallion lavalla la 18.8. alkaen klo 20.00. Musiikista
huolehtii harmonikkamestari Vesa Formusen yhtye solistinaan Veijo Haavisto.
Kyläyhdistyksen saunailta venetsialaisten merkeissä 22.8. klo 17 Varvinrannan saunalla. Kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja grillimakkarat. Tervetuloa!
Kerran viel’ pääsee tanssimaan tänä kesänä
Yliskallion lavalla, kun järjestämme päivätanssit

Kiitos kaikille kulttuuriperhekerhoon osallistuneille ja kaikille,
joiden luona saimme kerhossa
vierailla! Kesä on ollut ikimuistoinen ja tapahtumissa riitti vierailijoita myös naapurikunnista ja kauempaakin! Kerholle on toivottu jatkoa, joten alkusyksystä ja talvella järjestetään myös lapsille kulttuuritapahtumia. Seuraa meitä facebookissa, jotta
kuulet tulevista tapahtumista!

Syksyllä luvassa myös vanhempi-lapsiliikuntaa
ja lapsille harrastustoimintaa. Vielä pystyt vaikuttamaan sisältöön, joten laita rohkeasti toiveita
ja ehdotuksia tulemaan facebookissa: MLL Pyhärannan paikallisyhdistys, instagramissa: pyharannan_mll tai sähköpostitse:
pyharannanmll@gmail.com

Perinnekirkonmenot onnistuivat yli odotusten.
Vanha Helinin pihapiiri, kaunis suvisunnuntai,
papit juhla-asussa ja ehtoollinen loivat suurelle
yleisömäärälle hartaan tunnelman. Tilaisuuden
jälkeen LähiTapiola tarjosi Arjan valmistamat
kirkkokahvit.

Syksyllä aloitamme myös vauvatreffit! Tarkempaa tietoa ensi kuun Ankkurissa.
Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi (onnistuu
netissä!) mahdollistat toimintamme paikallisten
lapsiperheiden hyväksi!
Pyhärannan Kotiseutuyhdistys
Kotiseutumuseo Helinin Torppa, Polttila.
Vanha Turuntie 182, Ihode
19.8 klo 12-15 tehdään tontille tien reunaan perinteinen riukuaita ja samalla opastetaan sen
tekemistä.
Lapsille poniajelua, arpajaiset, kisataan ketjunheitossa, puffetista munkkikahvit.

Suuret kiitokset kirkkoväelle ja kiitokset seurakunnalle mukavasta yhteistyöstä.
Jukka Alhoranta museopatriootti
Tervetuloa Kotiseutuyhdistyksen jäseneksi!
Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa/henkilö.
Maksun saaja: Pyhärannan Kotiseutuyhdistys.
Pankkiyhteys: fi50 4358 1040 0028 99.
Tiedot: Nimi, osoite ja puhelinnumero.
Viesti: Jäsenmaksu 2018.

Pyhärannan Korpiankkurit

26.8. klo 12-15, Kesäkauden päättäjäiset. Ketjunheiton Pyhärannan mestaruuskisat, sarjat naisille ja miehille. Yli 100-vuoden jälkeen Polttilan
Roslundin vanhat käsikivet ovat taas käytössä,
sillä niillä näytetään mitenkä ennen vanhaan uutispuuron ainekset on käsikivillä jauhettu. Arvotaan kesäkauden arpajaisten voitot, voittona mm.
älypuhelin.
Seppo Punna, Saku Valpola ja Iiro Aaltonen kertovat rauhanturvaajan työstä. Heitä haastattelee
rauhanturvaajalehden päätoimittaja Asko Tanhuanpää.
Makkaran grillausta ja puffetista munkkikahvit.

KAIKKIEN uusien ja vanhojen
ilmoittautuminen partioon
Reilan, Rohdaisten ja Ihoden
nuokkareilla maanantaina 20.8
klo18:00, vanhemmat mukaan!
Mukaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset, viikkotoimintaan otetaan mukaan vuonna 2011 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 💙💙
Lisätiedot ja tiedustelut: Ohjelmajohtaja Kaisa
Räsänen Puh.0500-320653
Viikkotoiminta alkaa vkolla 36 kaikissa kolmessa kylässä
Reila maanantaisin 3.9 alkaen klo 18:00-19:30
nuokkarilla
Ihode maanantaisin 3.9 alkaen klo 18:00-19:30
nuokkarilla
Rohdainen maanantaisin 3.9 alkaen klo 18:0019:30 seikkailijat (10-12v) nuokkarilla
Rohdainen tiistaisin 4.9 alkaen klo 18:00-19:30
sudenpennut (7-10v) SRK kodilla ja tarpojat (1214v) nuokkarilla

Pyhärannan seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kauhianpääntie 5
23950 Pyhäranta

piristystä ja ilmaiset hyvän mielen arpajaiset,
joihin voi halutessaan tuoda pienen voiton.
Kyydistä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
diakonissaan pari päivää ennen(puh. 0440-684
913). Taksikyydistä peritään seurakuntakodilla
linja-autotaksan suuruinen maksu.

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/

PÄIVÄKERHOTOIMINTA:
Päiväkerhot aloittavat toimintansa viikolla 36.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kerhoihin
ilmoittautuneille elokuun aikana.

Jumalanpalvelukset kirkossa 19.8.2018 –
16.9.2018
Su 19.08. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 26.08. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Su 02.09. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 09.09. Messu klo 13.
Su 16.09. Sanajumalanpalvelus klo 10.

PERHEKERHOTOIMINTA:
Perhekerhot aloittavat toimintansa viikolla 37.
Kerho kokoontuu vuoroviikoin Ihodessa
(säästöpankin kerhohuone) ja Rohdaisissa
(seurakuntakoti).
Ihodessa viikoilla: 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
Rohdaisissa viikoilla: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Lähetystori 35 v. Uudenkaupungin torilla
la 1.9.2018 klo 9 – 13.

VARHAISNUORISOTYÖ:
TERVETULOA 10-LEIRILLE
Olet tänä vuonna täyttänyt tai olet täyttämässä 10vuotta
Pe 24.8. klo 17.00 - La 25.8. klo 16.00
Rihtniemen leirikeskuksessa.
(Varvinpolku 13, Reila)
Leirin hinta 10€ (kerätään leirille saavuttaessa)

VUOKRATTAVANA:
Pyhärannan seurakunnan Pappilan asunto kirkkoherranviraston yhteydessä.
Asuntoon kuuluu huoneneliöitä 54, sauna + varasto 24 m2, portaikko ja käytävä 18 m2 (josta kulku
pannuhuoneeseen).
Asuinpinta-ala + sauna yhteensä 66 m2.
Meren läheisyydessä, luonnon keskellä.
Rantasauna ei ole vuokralla.
Matkaa autotehtaalle 18 km, Laitilaan 20 km,
Raumalle noin 30 km.
Vuokra 700,00 euroa/kk + sähkö ja vesi.
HETI VAPAA
Osoite: Kauhianpääntie 5, 23950 Pyhäranta.
Tiedustelut:
0440 684 903 vt. kirkkoherra
0440 684 904 talouspäällikkö
DIAKONIATYÖ:
Maanantaina 10.9. klo 13 Kultaisen iän kerho
Rohdaisissa Retkentie 9:n kerhotilassa
(Vakkarannan vanhustentalo). Hiljennytään
hetkeksi hartauteen, lauletaan tuttuja virsiä,
juodaan kahvit yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia.
Tiistaina 11.9. klo 13 Kultaisen iän kerho
Ihodessa Tyyneläntie 5:n kerhotilassa (Ihoden
vanhustentalo). Hiljennytään hetkeksi hartauteen,
lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit yhdessä ja
vaihdetaan kuulumisia.
Torstaina 27.9. klo 12-14.30 syksyn
ensimmäinen Palvelupäivä Seurakuntakodilla.
Tule rohkeasti mukaan tapaamaan toisia ja
virkistymään yhdessä! Tilaisuudessa ei ole alaeikä yläikärajoja! Ruokailu ja kahvit 8€.
Ohjelmassa: hartaus, yhteislaulua, jotakin mielen

Ilmoittautumiset su 19.8. mennessä joko
tekstiviestillä numeroon 044-0684916 tai
sähköpostitse marika.pietila@evl.fi
Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot.
Pyhärannan seurakunta / Marika Pietilä, Lapsi- ja
nuorisotyönohjaaja
Mukaan tarvitset:
Oma tyyny ja peitto, sekä aluslakana TAI oma
tyyny, makuupussi ja aluslakana
Peseytymis- ja hygieniavälineet, uimavarusteet
Vaihtovaatteita (lämmintä, sekä sadesään
vaatteita ja jalkineita)
Henkilökohtaiset lääkkeet, jos niitä tarvitset
(muista mainita niistä myös leirinohjaajille)
Leirimaksu
Taskulamppu
Reipas ja iloinen mieli :)
NUORISOTYÖ:
RIPPIKOULUN KÄYNYT NUORI!
Oletko kiinnostunut ohjaamaan
varhaisnuortenkerhoa?
Jos näin on, ota yhteyttä Marikaan
mahdollisimman pian ja sovitaan mahdollisesta
koulutuksesta sekä muista yksityiskohdista
koskien kerhoa.
044-0684916, marika.pietila@evl.fi
Tavoitteena, että varhaisnuortenkerhot alkaisivat
syyskuun alkupuolella.

ISOSKOULUTUS
Isoskoulutus lähtee jälleen käyntiin. Mukaan
voivat tulla kaikki rippikoulun käyneet nuoret, joilla
on halua ja kiinnostusta toimia isosena leireillä.
Ensimmäinen isoskoulutustapaaminen on
Rihtniemessä:Pe 7.9.- La 8.9.18 (tarkempaa tietoa
koulutukseen ilmoittautuneille).
Sitovat ilmoittautumiset sekä mahdolliset
erityisruokavaliot Marikalle 044-0684916
marika.pietila@evl.fi viim. sunnuntaina 2.9.
RIPPIKOULUTYÖ
Vuoden 2019 rippikouluikäluokka (2004
syntyneet) ja heidän perheensä tulevat saamaan
elokuun aikana postia tulevasta rippikoulusta.
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot,
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö)
ota rohkeasti yhteyttä Marikaan 044-0684916
marika.pietila@evl.fi

ILMOITUKSIA**

Elokuusta alkaen
avoinna ma-la 9-17
Tomaattia ja Siikli-perunaa

Tervetuloa!

KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Pyhärannan kirkkokuoro ry:n hallituksen kokous
seurakuntakodilla ke 1.8.klo 18:30
Kuoroharjoitukset alkavat säännöllisesti seurakuntakodilla ke 8.8 klo 18:30.
Tervetuloa uudet ja entiset laulajat mukaan!
Ave Maria konsertti Pyhärannan kirkossa
su 2.9.2018 klo 15:00.
Heikki Rainio tenori ja Kalevi Kiviniemi urut.

**KIRPPIKSET**

SUP-LAUDAT, KAJAKIT & KANOOTIT
MYYNTI & VUOKRAUS

Pihakirppis Santtiolla, Rantametsäntie, 2 kohdetta
18.-19.8.2018 klo 11-16
.
Astioita, kodin tekstiilejä, kodin pikkutavaraa,
lamppuja, kynttiläkruunuja, koruja,
lasten ja aikuisten vaatteita, metallirunkoinen
sänky, VHS-kasetteja askartelijoille, Canon tulostin
+ 4 uutta värikasettia, Technics stereot: radio, kasettisoitin, kaiuttimet ja kaapisto laitteille.
Paljon edullista tavaraa.
Tervetuloa tutustumaan ja ostoksille.
Pyhärannan varastomyymälä, Kylänranta 7
Palvelemme pääasiassa iltaisin.
Soitathan etukäteen puh. 0440-550540.
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
19.9.2018 AINEISTO MA 10.9.2018 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
PS. UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 8/2018 kokoaja: Tiina Peltoniemi

Turun myymälä, Tavarakatu 1
Aukioloajat netistä www.melontapiste.fi
www.melontapiste.fi
P. 0440-550 540
Kylänranta 7, Rohdainen

