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**
Ihoden koulu tiedottaa

Torstaina 12.11. klo 18.00 Avoin luento ”Musiikkiharrastuksen vaikutus lapsen kehitykseen” Kulttuurikeskus Crusellissa, Uudessakaupungissa. Luennoimassa psykologian tohtori Vesa
Putkinen.
Maanantaina 30.11. klo 18.00 Avoin luento
”Musiikillisen kasvun portaat” Laitilan kaupungintalolla. Luennoimassa musiikkikasvatuksen
lehtori Soili Perkiö.
Keskiviikkona 16.12. klo 18:30 Pyhärannan
joulusoitto Ihoden koululla
Tervetuloa kuulemaan ja näkemään nuorten innostavaa musisointia!

IHODEN KOULUN OVET AVOINNA
Ihoden koulu viettää avoimien ovien –päivää
tiistaina 17.11.2015 klo 9.00-12.00
Tapahtuma on kaikille avoin, tervetuloa!

Jäädisco 1-6-luokkalaisille

**VAPAA-AIKATOIMI**
Vakka-Suomen musiikkiopisto
Vakka-Suomen musiikkiopisto viettää kuluvana
syksynä työn merkeissä 45-vuotista taivaltaan.
Juhlan kunniaksi järjestetään perinteisten oppilasiltojen lisäksi kaksi avointa luentoa, joissa kerrotaan musiikin vaikutuksista lasten sekä nuorten
kasvuun ja kehitykseen. Tervetuloa kuulemaan
nuorten huikaisevia musiikkiesityksiä ja seuraamaan erinomaisia luennoitsijoita!
Keskiviikkona 21.10. klo 18:30 Iltamusiikkikonsertti Ihoden koululla

Uudenkaupungin jäähallissa keskiviikkona 21.10
kello 17.30-19.00
Pääsymaksu: 2€/kypäräpää
Vapla järjestää yhteiskyydin (jos on tarpeeksi
lähtijöitä).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään
19.10.2015:
044 7383 434 timo.turunen(at)pyharanta.fi
044-7383 424 katja.torronen@pyharanta.fi
Pyhärannasta lähtee mukaan myös ohjaaja.

Saliliikuntaa lapsille ja tasapainoilua
ikääntyville la 24.10.2015 Rohdaisten
koulun salissa
Klo 10.30 verenpainemittausta, liikunta- ja terveysneuvontaa (sairaanhoitaja, liikunnanohjaaja)
Tervetuloa!
Kello 11.00-12.00 Tasapainotunti ikääntyville.
Kello 13.00-15.00 Temppurataa ja liikkumista
perheille, kaiken ikäisille lapset
aikuisineen voivat osallistua.
TERVETULOA!

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Pyhärannan Myrsky
Pyhärannan Myrskyn syyskokous Rohdaisten
metsästysmajalla ke 11.11. klo 18. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Toivotaan runsasta osallistumista.
Johtokunta

SPR Pyhärannan osasto
Lämmin kiitos osallistumisesta Operaatio Nälkäpäivään, jolla kerätään varoja Suomen Punaisen
Ristin katastrofirahastoon.
Pyhärannan keräys tuotti 1 483,76 euroa.
Kerääjinä oli Pyhärannan Korpiankkurit, hallituksen väkeä sekä muutamia aktiivijäseniä.
Nälkäpäiväkeräys on oiva esimerkki siitä, mitä
hyvää saadaan aikaan, kun annetaan hetki omasta vapaa-ajasta muiden hyväksi.
Osaston syyskokous to 12.11.2015 klo 18
Kunnanvirastolla, Pajamäentie 4, Pyhäranta
Kaikki jäsenet lämpimästi tervetuloa!
Osaston hallitus kokoontuu klo 17.
Kahvitarjoilu!

Nuokkarit
Lauantaina 31.10.
Halloween nuokkari
Rohdaisissa
klo 20.00-1.00 13-v
ylöspäin (taksikyyti
Ihodesta mahdollinen)

Perjantaina 6.11. Ihodessa
pitkä ilta (ennaltaehkäisevän päihdeviikon mukainen)
klo 24 saakka.

Piirustuskilpailu
”Lapsen elämää/nuoren elämää”

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
Torstaina 12.11. klo 18.00 sipuliruokakurssi
Pyhärannan seurakuntakodilla. Opettajana Taina Salo.
Ilmoittautumiset Tuija Ringbomille viimeistään 8.11.
tuija.ringbom@gmail.com tai
050-5525163.
Virkataan Joulutonttu -ilta
Soile Kujalan luona su 1.11.
klo 14.00 alkaen. Ota mukaan virkkuukoukku nro 5.
Muut tarvikkeet saat paikan
päältä. Ilmoittautumiset Anne Sjöroos-Kiilille puh.
044-5456238 viimeistään ke 28.10.
Jouluruokailu su 29.11. Lisätietoa myöhemmin.

Kansainvälistä lastenpäivää vietetään 20.11.
Tämän tiimoilta vapaa-aikatoimi järjestää piirustuskilpailun, johon voivat osallistua kaikki pyhärantalaiset lapset ja nuoret (0-18-v).
Kilpailun teemana on
LAPSEN ELÄMÄÄ/NUOREN ELÄMÄÄ .
Lähetä tai tuo piirustuksesi
vapaa-aikatoimistoon
viim. pe 21.11. ja olet mukana kilpailussa.
Vapaa-aikatoimisto,
Pajamäentie 4,
23950 Pyhäranta

Pyhärannan martat
Muotinäytös torstaina 22.10. klo 18
Kaukan kyläkodissa.
Kenkäkauppa Alina, Putiikki SIK-SAK,
Vaatetalo Mariella ja Ompelu-Ateljee Elina.
Arvontaa. Puffetti.
KAIKILLE AVOIN TILAISUUS.
Tervetuloa.
Hautausmaan syyssiivoustalkoot
torstaina 29.10. klo 9.00 alkaen.
Seurakunta tarjoaa ruoan ja Martat kahvitarjoilun.
Makkarantekokurssi lauantaina 21.11. klo 10.00
alkaen Kaukan kyläkodissa.
Ohjaajana Katri Sulonen. Tarvikemaksu.
KURSSI ON AVOIN KAIKILLE.

Nälkloukkan kyläyhdistys

KYLÄKODISSA TAPAHTUU

NÄLKLOUKKAN KYLÄYHDISTYS ry:n
SYYSKOKOUS.to 29.10. klo 18.00Käsitellään sääntömääräiset ja muut
mahdolliset asiat.
Kahvitarjoilu.
Hankevastaavan Pentti Karrun selostus hankkeen etenemisesta

LAULUILTA pe 30.10. klo 18.00–20.00
Laulamme uuden lauluvihkon lauluja. Säestys ja
esilaulanta ovat talon puolesta, mutta solistina olet
SINÄ kavereittesi kanssa. Buffet avoinna.
KYLÄKODIN VÄRKKÄYSPIIRI
Suosittu piiri on aloittanut taas toimintansa. Seuraava kokoontuminen on 28.10.2015 klo17.00-.
Ohjaajana toimii Kaisa Helander. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet. Ilmoittautuminen paikan päällä.
LASTEN LEIVONTAPIIRI
14.11.2015 klo 10.00Leivotaan lasten mieluisia
leivonnaisia ja katsellaan
videoita. Ilmoittautumiset
9.11. mennessä Tuula
Ruoholalle p. 0440182596
NETTISIVUSTOMME
Toimintaamme voit tutustua nettisivustollamme
googlaamalla: kyläkoti tai

UutisAnkkurin nettiversion osoitteesta:
https://sites.google.com/site/nalkloukka/
Tervetuloa toimintaan ja tapahtumiin!
Hallitus

Eläkeliitto
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen seuraava
kuukausitapaaminen on 20.10. klo 12.00 seurakuntakodissa. Vieraina on kirkkoherra Soile Palmu
ja vt. kunnanjohtaja Markku Mäki. Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen kahvimaksu. Arpajaiset!
Vapaaehtoistoiminnan kortit pyydetään palauttamaan viimeistään tässä kuukausitapaamisessa
Markulle. Autotehtaalle lähtijät voivat maksaa 10 €
osallistumismaksun tässä tilaisuudessa tai tehdasvierailun yhteydessä 22.10. Markulle.
EL Pyhärannan yhdistyksen syyskokous on
17.11.2015 klo 12.00 Nälkloukkan kyläkodissa
Pyhärannassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Kokouksen jälkeen jatketaan
ohjelmaa kuukausitapaamisen
merkeissä.
Arpajaiset!
Tervetuloa!
Hallitus

HEIJASTIMET HEILUMAAN!
Kohtaamistilanteessa lähivaloilla
ajava autoilija havaitsee ilman
heijastinta kulkevan henkilön
vasta noin 40 metrin päästä, kun jalankulkijan
heijastin näkyy jo 150 metrin etäisyydeltä.
Valaistuissa taajamissakin voi olla vaikea havaita pimeän aikaan
liikkuvia jalankulkijoita
ja pyöräilijöitä. Sade,
sumu ja huurtuneet
ikkunat heikentävät
kuljettajan näkymää.
Myös valojen ja tuulilasin likaantuminen vaikeuttavat näkemistä.
Pimeällä myös katu- ja
mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot hankaloittavat havainnointia.

**ILMOITUKSIA**
Opiskelen ja teen Kalevalaisia jäsenkorjaus
hoitoharjoituksia kotonamme.
Hoito kestää n. 1.5- 2h.
Kalevalainen jäsenkorjaus on n. 1400-luvulta
perinnekulttuuriimme kuuluva , perustuva ja
tehokas kokonaisvaltainen hoito.
Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu kineettisten
ketjujen ja kudosnestekierron tasapainottamiseen
aina jalkapohjista kallonrajaan saakka
mobilisaatiokäsittelyn ( hyödyntäen asiakkaan
omia liikeratoja) avulla.
Hoito on pehmeää eikä kipukynnystä ylitetä.
Kalevalaisen jäsenkorjauksen vasta-aiheita ovat:
Akuutit murtumat, osteoporoosi, kasvaimet,
infektiot, halvaukset, korkea verenpaine,
suurentuneet rauhaset, kaulavaltimon ahtauma,
ihotaudit(ei psoriasis) , Spondyloosi ja olisteesi,
aktiiviset side-ja reumataudit. Vain lääkärin luvalla
iskias ja leikkausten jälkitila.
Lisää Kalevalaisesta
jäsenkorjauksesta:
www.
kansanlaakintaseura.fi
Aamu-päivä-ja iltaaikoja
Sari Laurikkala
p. 0503750065 /

CAFE ANKKURISSA
ISÄNPÄIVÄ lounas
Sunnuntaina 8.11.2015
Kattaus 11.00- 13.00.
Lounaan hinta 20 € lapset alle 15.v 5 €
PERHELOUNAS 47€ ( 2 Aikuista ja 2 alle 15.v
lasta)
Ilmoittauminen alkaa heti ja päättyy 1.11.
Tarvittaessa myös toinen kattaus 14.00-16.00
(Lounas peruntuu jollei tarpeeksi ilmoittautuneita)
Ilmoittautumiset
Päivi 045-1567425
s-posti: cafeankkuri@gmail.com
MUSTATHAN ILMOITTAA
nimen, henkilömäärän ja puhelinnumeron
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ruokalistalla mm:
Perunat
Lihat
Kalat
Kana
porkkanalaatikko
salaatit
ym: lisukkeet
juomat
leivät
leikkeleet
Kakku ja
kahvi/tee

**UutisAnkkurin oma nurkkaus**
Kunnan henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
 aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteella
kunta(at)pyharanta.fi
 teksin tulee olla muotoilematonta ja fonttina Arial 10

SEURAAVA NUMERO ilmestyy la 21.11.2015
Aineistotoimitukset viim. pe 13.11. klo 14
UutisAnkkuri 9/ 2015
kokoaja: Tiina Peltoniemi

