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

Ensimmäisillä kerroilla huoltajat voivat halutessaan olla mukana, tarvittaessa myöhemminkin,
jos lapsi on kovin arka.
Liikkari on maksuton ja sen järjestävät yhteistyössä kunta ja Pyhärannan Myrsky, vetäjinä Anne
Laivo ja Mika Jussila.
Syyskauden liikkarit 19.9.-12.12. keskiviikkoisin
klo 17:30 -18:15 Rohdaisten koululla. Tervetuloa!

**KUNTA TIEDOTTAA**
TEKEEKÖ MIELESI MELOMAAN?

**ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT**
Syksyn jumpat
Seniorijumppaa viikoittain koulujen liikuntasaleissa, huomaa muuttuneet ajat:
maanantaisin Reilassa klo 9-10
maanantaisin Rohdaisissa klo 10.30-11.30
keskiviikkoisin Ihodessa klo 10-11
Tunti sisältää alkulämmittelyn, vaihtuvan lihaskunto/tasapaino-osuuden ja loppuvenyttelyn.
Ohjaajana Anne Laivo. Sopii miehille ja naisille
kuntoon katsomatta. Tervetuloa mukaan!
Liikuntaa lapsiperheille
Perheliikuntaa Ihoden koulun liikuntasalissa joka
toinen vko, parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo
9:00- 9:45.
Luvassa temppuratoja, satujumppaa, musiikkiliikuntaa sekä liikunnallisia leikkejä lapsille ja aikuisille.
Kerrat 19.9. 3.10. 17.10. 31.10. 14.11. 28.11.
ja 12.12.

Nyt se onnistuu, vaikket omistaisi kajakkia tai
melontakokemusta.
Pyhärannan kunta ja Melontapiste järjestävät
melontapäivän lauantaina 29.9. klo 14.00
Kokoontuminen Melontapisteen pihalla Kylänranta
7, 23950 Pyhäranta.
Melontapäivän hinta asiakkaalle on 15 €, sisältää
kajakin + liivin vuokran, melontaopastuksen sekä
noin kahden tunnin melonnan opastettuna. Melonnan saloihin opastaa Melontapisteen Jarkko
Peltoniemi.
Ilmoittautumiset ennakkoon viimeistään ke 26.9.
anne.laivo@pyharanta.fi tai
puh. 044 7383 432.
Mukaan mahtuu 10 ensin ilmoittautunutta.
Tapahtuma toteutetaan, jos ilmoittautuneita
on vähintään 3.
Maksu 15 € maksetaan paikan päällä joko
käteisellä tai kortilla.
Melontapäivän lopuksi mahdollisuus
kokeilla myös SUP-lautailua.
Tervetuloa!

Vakka-opisto tiedottaa

Liikuntaleikkikoulu
Liikkari on 4-7 vuotiaille tytöille ja pojille tarkoitettu
liikuntakerho.
Tunneilla leikitään ja pelataan liikuntasalissa, välillä olemme myös ulkona. Ulkokerrroista tiedotus
kunnan ja Myrskyn facessa.

Vakkaopiston syyslukukausi on taas pyörähtämässä käyntiin. Opiston ohjelma on jaettu koteihin
jo elokuun puolivälissä. Jos se on sattunut hukkumaan, Salessa on useita kappaleita kotiin haettavaksi. Kurssitarjonnan näkee myös helposti
www.vakkaopisto.fi -sivuilta.
Haluan muistuttaa opiston opiskelijoita ilmoittautumisen tärkeydestä; kurssit eivät pyörähdä käyntiin, jos kursseilla ei ole ilmoittautumispäivään

mennessä minimiä eli seitsemää opiskelijaa. Tälläkin hetkellä on kursseja, joilla ei ole riittävästi
opiskelijoita. Lisää ilmoittautuneita tarvitaan
ainakin seuraaville kursseille:
Värkkääjät joka toinen tiistai Ihoden kirjastossa
klo 10-12.15,
Ompelukurssit sekä Kaukassa että Kukolassa,
Tuolijumppa Kaukassa keskiviikkoisin klo 13-14,
Nypläys Santtion Mainingissa joka toinen maanantai klo 18-20.15 ja
Lasten tanssi Reilassa torstaisin klo 18.30-19.30.
Myös lyhytkurssit kaipaavat
vielä lisää ilmoittautumisia,
mutta niiden ilm.aika ei ole
vielä ohi. Kurssit alkavat pääasiassa viikoilla 38 tai 39,
lyhytkursseja lukuunottamatta.

**PALVELUT**

Nuorempien judoryhmään mahtuu vielä, mutta
isompien ryhmä sekä Ukkoillat ovat täynnä. Hienoa.

IKÄIHMISTEN ILON JUHLA

Tuolijumppa on uusi kurssi ja sitä ei löydy opintoohjelmastamme. Tarkemmat tiedot tuolijumpasta
löytyvät nettisivuiltamme. Jumppa tuli paikkaamaan Ikäihmisten virikepiiriä, joka peruuntui yhteensattumien vuoksi.

Hyvän mielen ja ilon juhlaa vietetään Pyhärannan
seurakuntatalolla jälleen tänäkin vuonna! Samaan aikaan vietetään myös valtakunnallista vanhusten viikkoa, jonka Iloa toiminnallisuuteenteemaa mukaillaan myös suurta suosiota nauttineessa juhlassamme.

Huom! Lisäksi Ihoden Circuit Training maanantaisin klo 18-19.30 (aikaistettu tunnilla viime vuodesta) sekä Lasten tanssin MUUTTUNUT aika 18.3019.30 (opinto-ohjelmassa jo klo 17.30)

TERVETULOA ILON JUHLAAN
ke 10.10.2018 KLO 10-13.30

Kevään kursseja suunnitellaan parasta aikaa,
joten kurssiehdotuksia voi lähettää joko kansalaisopiston toimistoon toimisto@vakkaopisto.fi tai
taina.salo@vakkaopisto.fi tai nettisivujen kautta.

uuden kunnanjohtajan ja vanhusneuvoston puheenjohtajan tervehdykset

MUKAVAA ja ANTOISAA SYKSYÄ KAIKILLE
OPISKELIJOILLE!

Vakka-Suomen musiikkiopisto
AJANKOHTAISTA
•

•
•
•

Syyskauden konsertti- ja
tapahtumakalenteri on julkaistu! Tutustu:
www.laitila.fi/vsmo
Tiistaina 25.9.2018 ei ole opetusta, opettajilla on muun työn päivä
Musiikkiopisto on mukana Pyhärannan
koulujen teemapäivässä lauantaina 6.10.
Luvassa soitinesittelyjä.
Musiikkiopiston omaa teemapäivää vietetään torstaina 18.10. erilaisten työpajojen
merkeissä. Tiedotamme lisää musiikkiopiston Wilmassa.

Päivän ohjelma:

musiikkia, esityksiä, yhteislaulua, lyhyt hartaus
tuolijumppaa, infoa kunnan liikuntamahdollisuuksista
ruokailu: palapaisti ja runsaat lisukkeet, jälkiruuaksi täytekakkukahvit
(tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin)
Tapahtuman pääorganisoijana toimii
Pyhärannan vanhusneuvosto.
Maksuton juhla toteutetaan yhteistyössä
eri toimijoiden voimin:
ELÄKELIITTO, SPR, SEURAKUNTA,
PYHÄRANNAN KUNTA, MARTAT
Erityisruokavaliot → p. 040 582 4184 /Hilppa
Kuljetuskyselyt → p. 044 068 4913 /Tiina
Muu tapahtumainfo → p. 044 738 3421 /Hanna

**YHDISTYKSET TOIMIVAT**
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia
jäseniään ”Iloisen Iltapäivän”
onnistumisesta Ihoden Kirikalliolla. Erityisesti vielä kaikille talkoolaisille, arpajaispalkintojen
lahjoittajille ja muille onnistumiseen
vaikuttaneille kiitokset!
Askartelukerho kokoontuu Vakkarannan kerhohuoneella jälleen 24.9. klo 12.00 alkaen.
Tervetuloa mukaan myös uudet osallistujat. Tarvikkeet saa ohjaajilta. Kerho ja tarvikkeet ovat
maksuttomat.
Lukkarin Lauluköörin harjoitukset jatkuvat
25.9. klo 13.00 Seurakuntakodissa. Seuraavat
harjoituskerrat on joka toinen tiistai, jouluun asti.
Ilon Juhla 10.10.2018 klo 10.00 – 13.30 Seurakuntakodissa. Juhla järjestetään yhteistyössä
Pyhärannan kunnan ja Seurakunnan, SPR Pyhärannan osaston ja EL Pyhärannan yhdistyksen
kanssa. Monipuolista ohjelmaa, ruoka- ja kahvitarjoilu.
ÄijäVirtaa kokoontumiset jatkuvat 26.9. Varvinrannan saunalla ja seuraavaksi Reidun rantasaunalla 10.10., Täpöntie 27, Reilassa. Aloitetaan aina klo 18.00. Otetaan omat eväät mukaan,
Mennään kimppakyydein.
EL Nousiaisten yhdistyksen Kekrijuhla on
14.10. klo 12.00 alkaen Kalliopohjalla.,Hääveläntie 9 Nousiaisissa.Mennään kimppakyydein kokemaan nousiaislaisten juhla. Liput 15
€, sisältäen ruokailun ja kahvit. Monipuolista ohjelmaa! Ilmoittautumiset Riitta-Liisalle 9.10. mennessä.
Lokakuun kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa 16.10. klo 12.00. Mukana on seurakunnan työntekijöitä sekä muuta ohjelmaa. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Arpajaiset.

SPR Pyhärannan osasto
TURVALLISESTI KOTONA
Pop Up –kahvila Rohdaisissa,
Ristentie 15, 23950 Pyhäranta
Mattilanpuisto, Marttalan tila, (
entinen Säästöpankin talo)
torstaina 11.10. klo 10 – 13
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen ja Punaisen Ristin
Turvallisesi kotona – hanke.
Tunnistatko kodin riskitekijät?
Kuinka Sinä, perheesi ja läheisesi pärjäisitte 72tuntia häiriötilanteessa?
Ohjelmassa tietoiskuja kodin riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä,
omavarautumisesta häiriötilanteisiin sekä vinkkejä
muistisairaan henkilön onnistuneeseen kohtaamiseen.
Kahvitarjoilu!

Pyhärannan Martat
Martta-ilta Marttalassa 26.9. klo 18.00.
Aiheena Tupperware-tuotteiden esittely.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.
Ei Martatkin ovat tervetulleita mukaan!
Kodisjoen Martat ovat kutsuneet Pyhärannan
Martat viettämään kirkkopyhää Kodisjoelle 30.9.
klo 10.00. Messun jälkeen Kodistuvalla ruispuolukkapuuroa ja kahvia, hinta 5 eur/ henkilö.
Ilmoittautuminen Hilpalle puh. 040-5824184
23.9. mennessä.

Naisten aamukahvit 20.10.2018 klo 10.00 –
12.00 Vermuntilan Rukoushuoneella, Vermuntilantie 163, Nautitaan herkuista ja toistemme
seurasta ja kerrotaan kuulumisia! Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Tule viihtymään.
Tarkempia tietoja kaikista tapahtumista saa
yhdistyksen hallituksen jäseniltä ja kotisivuilta, www.eläkeliitto/pyhäranta

Martta-ilta Marttalassa 15.10. klo 18.00.
Askartelua Soile Kujalan johdolla.
Tarvikkeet ohjaajalta.
Tervetuloa askartelemaan.

Lions Club Pyhäranta
KYLÄTORI LA 22.9.2018
KLO 10 -13
IHODEN KOULULLA
Torialueella myynnissä hernekeittoa soppatykistä annoksina ja
omaan astiaan.
Toripöydillä syksyn satoa, leivonnaisia, käsitöitä,
kalaa, koreja, partiolaisten muurinpohjalettuja ym.
Torialueella pomppulinna lapsille (järj. Ihoden
seutuyhdistys, maksullinen)
Torialueella Vermuntilan soitto kunta viihdyttää
toriyleisöä.
Arpoja myynnissä, arvonta klo 13.
Virvelissä myynnissä ohravelliä annoksina ja
omiin astioihin,
tuoreita munkkeja, kahvia, sämpylöitä.
SPR:n Nälkäpäivän lipaskeräys sekä nälkäpäiväleivän myyntiä.
Lapsille koulun liikuntasalissa
Ilmapalloeläinkoulu klo 10 -10.30, nukketeatteria klo 11 -11.30,
ja ”Syysiloa” -piirustuskilpailu klo 12-13. (järj.
Ihoden Seutuyhdistys)
Kirppareita
Toritapahtumaan on vapaa pääsy!
Lions Ladyt toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi syksyiseen toritapahtumaan!

Ihoden Seutuyhdistys
La 22.9. klo 10.00 – 13.00 olemme mukana Lions Clubin Ihoden
Kylätorilla toteuttamassa ’Syys
ilottelua’ -lastentapahtumaa;
salissa touhutaan ilmapalloeläimiä
10.00-10.30, esitämme Nalle Sininen -nukketeatterinäytöksen 11.00-11.30 ja toteutamme piirustuskilpailun 12.00-13.00. Lisäksi salissa tarjolla pomppulinna ja kasvomaalauksia.
Myyntipöytämme on torialueella, josta löytyy allekirjoitettavaksi myös Postiadressi. Tervetuloa
ilottelemaan syystunnelmassa, jutustelemaan ja
tekemään toripöydästämme yhdistystoimintaamme tukevia ostoksia!
Su 30.9. klo 15.00 kokoonnutaan Ihoden koulun
Virveliin ISYn Syyskokoukseen, jossa valitaan
vuoden 2019 alusta aloittava hallitus. Oletko kiinnostunut yhdistystoiminnastamme? Haluatko mukaan aktiiviseen hallitusporukkaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kylätapahtumia sekä ideoimaan Ihodea maailman kartalle? Jos innostuit,
kiinnostuit tai edes annoit asialle ajatuksen; niin
olemme enemmän kuin iloisia
nähdessämme sinut mukana
kokouksessa! Kahvitarjoilu kera herkun, tervetuloa suurella joukolla
vaikuttamaan! Hallitus
kokoontuu valmistelemaan Syyskokousta klo
13.00.
ISY-postilaatikko sijoitettiin Ihoden kylätien varteen Tammelininkujan postilaatikkorivistöön, laatikkoon voi nyt käydä jättämässä palautetta ja
ideoita! Värikkään pirtsakkaa syksyä kaikille!

Santtioseura
Pyhärannan Myrsky
Lasten 4-7 v. liikkari alkaa
taas keskiviikkoisin Rohdaisten
koulun salissa klo 17.30 - 18.15.
Eka kerta 29.9.2018.
Tervetuloa!!

Santtion Mainingin perinneillat, jotka
ovat osa Vakka-opiston ohjelmaa,
käynnistyvät lokakuun alussa. Ensimmäinen perinne-ehtoo kokoontuu
aikaisempaan tapaan kylätalossa
tiistaina, 2.10. kello 18.30. Aiheena on
"Maakuntamuseon työtä jatkamassa, rakennusinventointityön tuloksia". Tervetuloa muistelemaan!

Nälkloukkan kyläyhdistys

Lähde mukaan luontoretkelle Reilaan Hierkonpolun luontopolulle su 23.9. Tavataan kyläkodin
pihalla klo 14 ja jatketaan sieltä kimppakyydeillä.
Laavulle on 1,7 km:n kävelymatka eli n. 3,4 km:n
lenkki yhteensä. Ota mukaan säänmukainen varustus ja omat eväät, makkaraa voi grillata laavulla.
Perheparkki kokoontuu kyläkodissa to 27.9. klo
17. Ideoidaan syyskauden toimintaa.
Järjestämme lukuhetken
pikkulapsille (alle 10 v.) to
11.10. klo 17. Lukuhetkiä
on tarkoitus jatkossa järjestää kerran kuussa (jos alkuun päästään!).
Lokakuussa: Kyläyhdistyksen syyskokous 18.10.
klo 18.00 kyläkodissa

MLL Pyhärannan paikallisyhdistys
Vauvatreffit joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko Pyhärannan kirjastolla klo 12.30.
(3.10, 7.11, 5.12). Luvassa kahvitarjoilu ja pientä ohjelmaa joka
kerralla. Tervetuloa!

Vanhempi-lapsi-liikuntakerho
Kaikille avointa ohjattua vanhempi-lapsi-liikuntaa
Ihoden koululla 0-12 -vuotiailla lapsille vanhemman kanssa. Liikuntaleikkejä ja pelejä rennolla
meiningillä! Kerho on maksuton. Kerhopäivät:
27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11. Joulukuussa ulkoliikuntaa, josta ilmoitellaan lähemmin.
Kaipaamme innokkaita toimintaamme ympäri
Pyhärantaa. Ota rohkeasti yhteyttä facebookissa:
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys, instagramissa:
pyharannan_mll tai
sähköpostitse: pyharannanmll@gmail.com.

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 23.09.2018 –
21.10.2018
Su 23.09. Messu klo 10.
Su 30.09. Perhemessu klo 10.
Su 07.10. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 14.10. Messu klo 13.
Su 21.10. Sanajumalanpalvelus klo 10.
TIEDOTE HAUTAUSMAAN HOITOTYÖSTÄ
Hautausmaan puiden hoito jatkuu. Tänä vuonna
kaadetaan huonokuntoinen saarni, jota myrsky on
repinyt ja jonka juuret haittaavat lähellä olevia
hautakiviä. Tänä ja edellisvuotena on täytynyt
poistaa useampia huonokuntoisia puista. Viime
vuonna kaadettiin kaksi pystyyn kuollutta koivua.
Poistojen vastapainona hautausmaalle tullaan
tulevaisuudessa istuttamaan uusia puita, jotta sen
vehreä ilme säilyy
DIAKONIATYÖ:

Alle kouluikäisten lasten lajikokeilu
Parillisten viikkojen torstaisin klo 18-19 Ihoden
koululla. Lajikokeilut ovat maksuttomia. Tervetuloa!
4.10 Tanssi
18.10 Pallopelit
1.11 Parkour
15.11 Retroleikit
29.11 Keppariratsastus
13.12 Tonttujen temppurata

Torstaina 27.9. klo 12-14.30 syksyn ensimmäinen
Palvelupäivä Seurakuntakodilla. Saamme vieraita
Virosta, laajentuneen rovastikuntamme
ystävyysseurakunnasta. Harju-Madisen
kirkkoherra Joel Siim perheineen on mukana
Palvelupäivässä. Tule mukaan tapaamaan toisia
ja virkistymään yhdessä! Tilaisuudessa ei ole alaeikä yläikärajoja! Ruokailu ja kahvit 8€.
Ohjelmassa: hartaus, jonka pitää vieraamme,
yhteislaulua 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.
Maanantaina 1.10. 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 2.10. klo 13 Kultaisen iän kerho Ihodessa
Tyyneläntie 5:n kerhotilassa (Ihoden
vanhustentalo). Hiljennytään hetkeksi hartauteen,
lauletaan tuttuja virsiä, juodaan kahvit yhdessä ja
vaihdetaan kuulumisia.
Keskiviikkona 3.10. klo 13 Seurakuntakodilla
luento aiheesta Sairastuminen, saattohoito ja
surutyö. Luennoitsijana Mirja Koivunen, joka on
toiminut pitkään diakonialaitoksen ylilääkärinä.
Tilaisuuden alussa kahvitus.
Keskiviikkona 10.10. klo 10-13.30
Seurakuntakodilla valtakunnallisen vanhusten
viikon Ilon juhla. Järjestetään yhteistyössä
seurakunnan, kunnan, Eläkeliiton ja SPR:n
Pyhärannan osastojen ja Pyhärannan Marttojen
kanssa. Katso tarkemmat tiedot erillisestä
ilmoituksesta!
Torstaina 18.10. klo 14 Seurakuntakodilla syksyn
ensimmäinen sukkapiiri
PÄIVÄKERHOTOIMINTA

Kerhoihin ovat tervetulleita kaikki ala-asteikäiset
(eskari-6-luokkalaiset)!
6- ja 7-luokkalaiset!
Kiinnostaisiko teitä oma kerho, johon pääsisivät
vain 6- ja 7-luokkalaiset?
Jos näin on, laittakaa Marikalle viestiä ja
kehitetään yhdessä teille omaa toimintaa. 0440684916
Aamunavaukset ja joulukirkko
Viikko 39:
Pe 28.9.
Klo 8.15
Klo 9.15
Klo 10.00

Reilan koulu
Rohdaisten koulu
Ihoden koulu

Viikko 44:
Pe 2.11.
Klo 8.15
Klo 9.15
Klo 10.00

Reilan koulu
Rohdaisten koulu
Ihoden koulu

Viikko 48:
Pe 30.11.
Klo 8.15
Klo 9.15

Reilan koulu
Rohdaisten koulu

Klo 10.00

Ihoden koulu

Viikko 51:
To 20.12.
Klo 9.30

Joulukirkko

Päiväkerhot aloittaneet toimintansa. Vapaista
kerhopaikoista voi tiedustella Marikalta 0440684916, marika.pietila@evl.fi

NUORISOTYÖ

PERHEKERHOTOIMINTA

NUORTENILLAT

Perhekerhot aloittaneet toimintansa.
Kerho kokoontuu vuoroviikoin Ihodessa
(säästöpankin kerhohuone) ja Rohdaisissa
(seurakuntakoti).

Aloittavat toimintansa marraskuussa. Tarkemmat
aikataulut ja paikat ilmoitetaan seuraavassa
lehdessä.
RIPPIKOULUTYÖ

Ihodessa viikoilla: 39, 41, 45, 47, 49, 51
Rohdaisissa viikoilla: 40, 42, 44, 46, 48, 50

Varhaisnuortenkerhot:

Vuoden 2019 rippikouluun ilmoittautuminen on
vielä käynnissä.
Ilmoittautumiset sähköpostilla marika.pietila@evl.fi
tai puhelimitse 044-06849 sunnuntaihin 23.9.18
mennessä.

Rohdaisissa: Maanantaisin klo 18.00-19.00
Seurakuntakodilla

Toivottavaa on, että ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitetaan myös nuoren puhelinnumero.

Reilassa: Tiistaisin klo 18.00-19.00 Nuorisotilalla

Ilmoitattehan myös, jos nuori ei osallistu oman
seurakunnan rippikouluun.

VARHAISNUORISOTYÖ:

Ihodessa: Aloitus aika ilmoitetaan myöhemmin.

Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot,
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö)
ota rohkeasti yhteyttä Marikaan 044-0684916
marika.pietila@evl.fi

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
17.10.2018 AINEISTO MA 8.10.2018 KLO 17
MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
PS. UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 9/2018 kokoaja: Tiina Peltoniemi

KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Pyhärannan kirkkokuoron harjoitukset säännöllisesti seurakuntakodilla aina keskiviikkoisin alkaen 12.9 klo 18:30.
Tervetuloa uudet ja entiset laulajat mukaan!
Lukkarin laulukööri kokoontuu seurakuntakodilla
klo 13:00 joka toinen tiistai 25.9., 9.10.16.10. ja
6.11. Tervetuloa!

**ILMOITUKSIA**
Metsänhoitotyöt ja
puutarhatyöt (mm. ruohonleikkuu,
pensasleikkuu, haravointi)

KOILA RAUNO Tmi
Puh. 0400-881150
rauno.koila@gmail.com

SYYSALE
KAJAKIT JA SUP-LAUDAT

www.melontapiste.fi
P. 0440-550 540

Kylänranta 7, Rohdainen

Pyhärannan kunnan palveluliikenne 15.8.2018-1.6.2019

Pyhärannan kunnan palveluliikenne palvelee kuntalaisia
koulupäivisin klo 07.00-17.00
•
•

Palvelun tuottaja: Linja-autoliikenne J. Salminen Oy
Palvelu tilataan ns. kutsuohjatusti suoraan palveluliikenneautosta ja sovitaan kuljettajan kanssa noutoaika ja reitti. Asiointipalvelut mahdollisia koulukuljetusreittien
ulkopuolella.
o Puhelinnumero: 044 982 8673

•
•

Tiedustelut arkipäivien koulukuljetusreiteistä suoraan palveluliikenneautosta
Taksat: Matkaan sidottu, ns. linja-auton vakiovuorotaksan mukainen maksu
o Myös Matkahuollon matkakortit käyvät (esim. 22 ja 44 matkan kertakortit)
▪ lisätietoja: Tuire Salminen, p. 040 5660 660

Aamuisin ja iltapäivisin palveluliikenneauto tuottaa alakoulujen koulukuljetuspalvelut, jolloin
myös muiden kansalaisten on mahdollista kulkea koulukuljetusreitillä avoimessa liikenteessä. Muina aikoina autoa on mahdollisuus käyttää kutsuohjatusti.
Lisätietoa antaa:
Tuki- ja hallintopalvelut puh. 044-738 3432 tai puh. 02-838 3400

Pyhärannan palveluliikenneauto: 044 982 86 73
Linja-autoliikenne J.Salminen

