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

Rohdaisten nuokkari torstaisin klo 16-19
(7.6, 14.6, 21.6 ja 28.6)

kunta@pyharanta.fi

www.pyharanta.fi

Pelaamme ulkona jalkapalloa, pesäpalloa,
frisbeegolfia ym.

Kesänuokkarit

**VAPLAN KESÄEXTRA**
Kirjasto
Lauantaina 9.6 2018. vietetään Ihode
Avoinna -päivää, myös kirjasto on avoinna
klo 11-14. Hae kesälukemista!
Tanssivat Kesäkulkurit kiertävät jälleen kesällä 2018 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa!

**TOIMINTAA KESÄKUUSSA**
Etsivä nuorisotyö
Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan
14.6.2018 Saatuasi tulokset tietoosi, muista
ottaa mahdollinen opiskelupaikkasi vastaan
viimeistään 28.6.2018.
Mikäli jäit haussa vaille opiskelupaikkaa,
voit kesän aikana hakea vielä avoimeksi
jääneisiin opiskelupaikkoihin ja muihin
perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin
koulutuksiin.
Etsivän nuorisotyön tavoittaa soittamalla tai
tekstaamalla numerosta 044 7383 458. Lisäksi tavoitettavissa myös facebookissa nimellä Siiri Etsivä Nuorisotyö Pyhäranta.

Läntisen tanssin aluekeskuksen tukema Kesäkulkurit tanssikiertue käynnistyy 4.6 ja jatkuu 29.6 asti. Kesän kulkureina työskentelevät tanssitaiteilijat Ilona Salonen ja Karoliina
Lummikko. Tänä kesänä kulkurit vievät katsojat luontoseikkailulle!
Kesäkulkurit esityksen lisäksi tarjolla on liikkeellinen työpaja lapsille ja nuorille. Tanssityöpajassa lapset/nuoret pääsevät itse kokeilemaan Kesäkulkureiden esityksessä toteutettua liikemateriaalia.

Kesäkulkurit vierailevat jälleen Pyhärannassa Ihoden koululla 13.6.2018 klo 12
alkaen. Tervetuloa!
Tanssiesitys kaiken ikäisille kaikkiin tiloihin.
Esityksen kesto n. 15 min (päivään mahtuu 35 esitystä) Työpaja lapsille ja nuorille. Kesto
30-45 min. (Työpajan yhteydessä myös esitys)

Leikkikenttätoimintaa
Liikuntaa ja leikkiä sekä alakouluikäisille,
että nuoremmille lapsille.
Alle kouluikäiset huoltajan kanssa. Toiminta
on maksutonta ja mukaan voi tulla myös
kesken kokoontumisajan.
Pelaamme isompien kanssa toiveiden mukaan pesistä, jalista ym. Askartelua, pihapelejä ja leikkiä. Mukaan ulkoiluun sopiva vaatetus ja omat eväät. Vetäjinä Niklas Oksanen ja
Anne Laivo.
IHODEN koulun pihalla maanantaina
4.6 ja 11.6. klo 10.00-11.30
REILAN koulun pihalla maanantaina
4.6. ja 11.6. klo 13.00-14.30.
ROHDAISTEN koulun pihalla tiistaina 5.6.
ja 12.6. klo 10.00-11.30.
LAHDENVAINIOSSA, leikkipuistossa
torstaina 7.6. ja 14.6. klo 10.00-11.30
KAUKAN KYLÄKODIN pihalla elokuussa
keskiviikkona 1.8 ja 8.8. klo 10-11.30

Jalkapallon vapaavuoro kaikille haluaville (lapset/aikuiset)!
Rohdaisten urheilukentällä
torstaisin klo 13-14.30 (7.6,
14.6 ja 21.6)
Ihoden koulun kentällä tiistaisin 11.30-13 alkaen (5.6 ja
12.6)
Sisältää pienen ohjatun lämmittelyn ja
venyttelyn sekä mehua. Lämmittelyn jälkeen
jaetaan joukkueet ja aloitetaan pelaamaan.

Pesäpallon pelaamista keskiviikkoisin

Reilan koulun kentällä
keskiviikkona (6.6, 13.6)
klo 11.30-13.00.
Pelataan pesäpalloa
vapaamuotoisesti paikalle tulijoiden kanssa.

Säpinää senioreille,
nuoremmatkin mahtuu mukaan = )
Ke 6.6. klo 9.30-11.00 Ihoden koululla
Aamujumppa 45min koulun pihalla +
mölkkyä

Tervetuloa!

UKK Kävelytesti 5.6.
Kävelytesti Rohdaisten urheilukentällä tiistaina 5.6. klo 18:00-18:30 välisenä aikana.
Kävelytesti mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä eli hapenottokykyä.
Testissä kävellään kaksi (2) kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti.
Ikääntyneemmät voivat kävellä myös 1 km:n
testimatkan.
Varusteet: säänmukainen ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut. Osallistuminen on maksutonta.

Ke 13.6. pyöräretki Reilassa. Lähtö klo
9.30 Reilan koululta Reidun saunalle.
Perillä aamubrunssi ja pientä kisailua.
Takaisin palataan klo 11.00
Ke 20.6. klo 9.30 -11.00 Rohdaisissa.
Aamulenkki 45 min pururadalla +
venyttelyjumppa koulun nurmikentällä.
Ohjaajana Anne Laivo

Lähdetäänkö lenkille?

Rantauimakoulut kesällä 2018

Tule mukaan kävelemään tai juoksemaan
porukalla.
Aamulenkit Rohdaisten pururadalla keskiviikkona 6.6. ja
13.6. klo 6.15
Iltalenkit Reilassa tiistaina
12.6. ja 19.6. Lähtö Reilan koululta klo 19.00.

Lahdenvainio, Salinranta, 2.7-6.7. ja 9.7 13.7. (yht.10 pvä) klo 10-12 alkeisryhmä,
klo 12-14 suoritusryhmä.
Suojalan ranta, ajalla 16.7.- 20.7. ja 23.727.7. (yht. 10 pvä) klo 10-12 alkeisryhmä,
klo 12-13.30 suoritusryhmä.
Reilan ranta, ajalla 2.7-6.7 ja 9.7 - 13.7
(yht. 10 pvä) Alkeisryhmä klo 14.30 - 16.30.
Uimakoulun hinta 45 e/lapsi.

Keskiviikkoisin ulkojumppaa klo 18-19
Mukaan jumppa-alusta ja vesipullo!
Ke 6.6 ja 13.6
Ke 20.6 ja 27.6
Ke 4.7 ja 11.7
Ke 18.7 ja 25.7
Ke 1.8 ja 8.8

Reilan koululla
Kaukan kyläkodilla
Rohdaisten koulu
Ihoden koululla
Santtion rannassa

RYHMIIN VOIDAAN OTTAA VAIN RAJOITETTU MÄÄRÄ LAPSIA ja ryhmät täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Alkeisryhmiin voi osallistua kuluvan vuoden
aikana 5-vuotta täyttävä lapsi.

Ohjaajina Anne Laivo ja Laura Nurmi.
Tervetuloa!

**TOIMINTAA HEINÄKUUSSA**
Harrastejalkapalloturnaus 6.7.2018
Pelataan kahdessa lohkossa nappissarjaa.
Joukkueessa tulee olla vähintään kuusi kenttäpelaajaa ja maalivahti, kuitenkin enintään
12 pelaajaa + maalivahti. Kentällä tulee olla
koko ajan vähintään yksi vastakkaisen sukupuolen edustaja. (Osallistujien tulee olla vähintään 15-vuotiaita.)
Joukkueiden ilmoittautumiset hyvissä ajoin ja viimeistään pe 30.6. mennessä.
(Ilmoittautumiseen mukaan
joukkueen
nimi ja kapteenin sähköpostiosoite).
Niklas Oksanen 044 738 3434
niklas.oksanen@pyharanta.fi

HUOM!
Uimakouluihin ilmoittaudutaan kunnan
nettisivuilta kohdasta palvelut/liikunta löytyvän linkin kautta. Voit ilmoittautua
4.6.2018 klo 12 alkaen.

**KESÄRETKET**
Särkänniemi-retki keskiviikkona 27.6
Laitilan ja Pyhärannan nuorisotoimet järjestävät kesäretken Tampereelle Särkänniemeen.
Retki on suunnattu pyhärantalaisille sekä
laitilalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Hinnat:
Elämyspaketti 46€ (yli 120cm)
Elämyspaketti 40€ (alle 120cm)
Huvipuistoranneke 39€ (yli 120 cm)
Huvipuistoranneke 33€ (alle 120 cm, yli 60
v.)

Pyöraretki Ihodessa ti 26.6.
Tiistaina 26.6. klo 17.30 kokoontuminen Ihoden koulun pihalla, jossa mahdollisuus ajaa
taitorata.
Lenkille lähdetään n. klo
17:45 pyöräillään noin
tunnin lenkki. Tärkeintä
ei ole vauhti, vaan hyvä
fiilis. Mehutarjoilu!

Tervetuloa vaikka koko perheen voimin!

Elämä lapselle -konsertti ke 12.9
Lähtöajat ja paikat:
Rohdainen Sale klo 8.15
Ihode kirjasto klo 8.30
Laitilan kaupungintalo 9.00
Takaisin lähdetään klo 18.00

Vakka-Suomen seutukunta järjestää matkan
Elämä Lapselle -konserttiin Helsinkiin
12.9.2018. Matka järjestetään vuonna 20012006 syntyneille nuorille.

Pyhäranta ja Laitila tarjoavat bussikyydityksen Särkänniemeen. Ilmoittautuminen on
rajoitettu yhteen vanhempaan perheellisten osalta.

Konsertti pidetään Hartwall Areenalla klo 1922. Tarkemmat lähtö- ja paluuajat ilmoitetaan
osallistujalle tarkemmin ennen retkelle lähtöä.

Paikkoja on rajoitetusti, joten olehan nopea.
Rannekkeen voi ostaa ennakkoon Särkänniemen verkkokaupasta tai paikan päältä
huvipuiston portilta.
Rannekeraha kerätään bussissa, joten varaa
mielellään tasaraha mukaan.
Alle 13-vuotiaat vain täysi-ikäisen seurassa.
HUOM!
Ilmoittautumiset Pyhärannan kunnan nettisivujen kautta olevasta linkistä pe 22.6
mennessä!

Lipun hinta on 40€, joka sisältää kyydin Helsinkiin ja takaisin Pyhärantaan. Lippuja on
rajoitettu määrä, joten lähtijät otetaan mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähtijöille ilmoitetaan mukaan pääsystä.
http://kummit.fi/tapahtuma/elamalapselle
HUOM!
Ilmoittautumiset Pyhärannan kunnan nettisivujen kautta olevasta linkistä pe 12.8
mennessä!

**MUUTA**

Kilpailun säännöt:
1.

PYHÄRANNAN KUNNAN VALOKUVAUSKILPAILU

2.

Pyhärannan kunta järjestää oman
valokuvauskilpailunsa pyhärantalaisille.
Kilpailun teemana on ”Kerro kuvalla,
miten virkistyt Pyhärannassa”!

3.

Kuvan idea on
vapaamuotoinen.
Ottamasi kuva saa
olla tyyliltään esimerkiksi kuva Pyhärannan vesistöistä ja metsistä
tai ryhmäkuva
mukavan aktiviteetin parissa. Mielikuvituskaan ei ole nyt edes rajana!
Kuvan voi jakaa instragramissa #pyharanta2018valokuvauskilpailu tai lähettämällä kuvan sähköpostiosoitteeseen:
niklas.oksanen@pyharanta.fi
Kuvan voi vaihtoehtoisesti tiputtaa myös
kunnanviraston postilaatikkoon. Laita yhteystietosi tällöin kuvaasi mukaan.

4.

5.

6.

7.

8.

Kilpailun osallistumisaika on 27.6 asti,
jolloin kuvia otetaan vastaan. Osallistumisajan jälkeen saapuneita kuvia ei enää
kilpailuun lasketa mukaan.
Parhaimmat kilpailuun saapuneet kuvat
on tarkoitus laittaa esille Pyhärantapäiville, jossa lopullinen raati valitsee kuvassaan onnistuneen osallistujan.
1.palkinto: 150€ Keulan lahjakortti
2.palkinto: 100€ Keulan lahjakortti
3.palkinto: 50€ Keulan lahjakortti

Kilpailukuvan tulee olla aiemmin
julkaisematon kuva ja sen pitää olla otettu Pyhärannassa.
Kilpailun aihealueena on Pyhäranta teemalla ”Kuinka virkistyn Pyhärannassa”. Kuva voi esittää esim.
puita, eläimiä, ihmisiä, kasveja
metsässä. Myös eri vuodenaikoina
otettuja kuvia toivotaan kilpailuun.
Kuvaajalla tulee olla oikeus kuvaansa ja muiden kuvassa olleiden
suostumus. Yksi kuva per osallistuja.
Kuva tulee olla yksi otos. Kuvia ei
saa yhdistää, kuvasta ei saa poistaa tai lisätä elementtejä. Kuvan
normaali optimointi on sallittua.
Mahdolliset korkearesoluutiokuvat
kunta pyytää tarvittaessa osallistujalta erikseen näytteille laittoa varten
Kuvia julkaistaan Pyhärannan nuorisotoimen instagram-sivulla ja kuvista valitaan otos näytteille Pyhärantapäiville.
Kilpailukuvat lähetetään digitaalisena kuvana niklas.oksanen@pyharanta.fi. Kilpailussa palkitaan kolme kuvaa. Lisätietoja voi kysyä 044 738 3434.
Raati arvostelee kuvan arvostelukriteerinä ”kuinka hyvin kuva esittää/kertoo Pyhärantaa”

PYHÄRANTAPÄIVÄT SANTTIOLLA
LA 30.6.2018
Koko perheen kesätapahtuma
Ohjelmaa ja toimintaa
TULE PAIKALLE!

YU-kunnanmestaruuskisat
13.8. Urheilukentallä klo 18.00

Lentopallo-turnaus
Lentiksen arvoturnaus LA 9.6 järjestetään Rohdaisten beach-volley -kentällä.
Toinen turnausajankohta ilmoitetaan myöhemmin!

Joukkueet arvotaan paikalle saapuneista pelaajista ja
turnausohjelma tehdään paikanpäällä.
Beach-volley säännöt ja pienet joukkueet.
Turnauksen lisätiedot voi kysyä:
katja.torronen@pyharanta.fi tai
044 7383 424

PYHÄRANTA-MUKI 10 € / KPL

Tuliaisiksi, mökille, omaan käyttöön…
Mukeja myynnissä kunnanvirastossa ja kirjastossa Ihodessa.

Värillinen kuva mukeista löytyy www.pyharanta.fi
uutisankkuri tai facebookista.
Tied. Pyhärannan kunta puh. 044 7383 411
kunta@pyharanta.fi

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
20.6.2018 JA SITÄ SEURAAVA VASTA
15.8.2018. AINEISTO KESÄKUUN NUMEROON
MA 11.6.2018 KLO 17 MENNESSÄ OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
Kunnan omalle henkilöstölle ja yhdistyksille tiedoksi:
❖ Aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona kunta(at)pyharanta.fi
❖ Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 10.

PS. UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi

UutisAnkkuri 6/2018 kokoaja: Niklas Oksanen

