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Pyhärannan kunta 
Pajamäentie 4 
23950 PYHÄRANTA 
P. 02-838 3400 
kunta@pyharanta.fi  
www.pyharanta.fi  

Virasto avoinna: 
ma  klo 9-17 
ti-to klo 9-15 
pe   klo 9-14 

 

KUNTA TIEDOTTAA 
 

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN 

Vuonna 2015 syntyneiden Pyhärannassa 
asuvien lasten huoltajille on lähetetty tiedote 
esiopetuksen järjestämisestä Pyhärannassa. 
11.8.2021 alkavaan esiopetukseen tulee 
ilmoittautua 7.3.2021 mennessä lomakkeel-
la, joka on lähetetty tiedotteen mukana. Mi-
käli ette ole saaneet lomaketta, voitte tulos-
taa sen kunnan kotisivuilta tai ottakaa yhteyt-
tä Tiia Haltia puh. 044 738 3432 tai 
tiia.haltia@pyharanta.fi 

 

 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN 1. VUOSILUOKAL-
LE  

Vuonna 2014 syntyneiden oppivelvollisuus 
alkaa 11.8.2021. Pyhärannassa asuvien las-
ten huoltajille on lähetetty tiedote / ilmoitus 
ensisijaisesta koulupaikasta helmikuussa 
2021. Mikäli ette ole saaneet tiedotetta, otta-
kaa yhteyttä Tiia Haltia puh. 044 738 3432 
tai tiia.haltia@pyharanta.fi 

Esi- ja perusopetuksen järjestämiseen liitty-
vät kysymykset voi esittää suoraan koulun-
johtajille.  

 

KUNTOPOLUT 

Vuoden 2020 kuntopolkuvihot on kerätty ja 
merkintöjä olikin kertynyt ilahduttava määrä, 
10657 kirjausta! 

Vuoteen 2019 verrattuna suorituksia kirjattiin 
n.25 % enemmän. Mahtavaa! 

Huom! Suoritusten kirjausaika on muuttunut 
ja se on jatkossa 1.10.- 30.9.  

Vuoden 2021 vihot ovat voimassa siis 
30.9.2021 saakka.  

Kuntopolku 2020 arvonta on suoritettu. On-
nea kaikille voittajille!  

Paikka  Kirjaukset  
Voitto  Nimi 

Kukola Eskolan metsätie 627  
Heijastinvaljaat Unto Peltola 
 
Kukola Ilveskallion laavu 778  
Pipo  Kimmo Lehto 
 
Reilan koulu  1088  
Heijastinvaljaat Jaana Raappana 
 
Nihtiö Varvintie 162  
Vyölaukku  Simo Mikola 
 
Santtion laavu 1824  
Heijastinvaljaat Margit Mikkonen 
 
Santtion keskusta 698  
Juomapullo ja heijastin Vesa Grönroos 
 
Rohdaisten pururata 158  
Suklaalevy  Tiina Koila & Lady 
 
Rohdaisten mets.maja 1134  
Heijastinvaljaat Henna Jussila & Vallu 
 



Ylikyläntien risteys 71  
Heijastinvaljaat Matti Voronkoff 
 
Valkaman ruiskuhuone 839  
Vyölaukku  Riitta Impilä 
 
Radansuu  95  
Juomapullo ja heijastin Terhi Toivonen 
 
Polttila Astantie 577  
Lahjakortti Pyörä-Nurmi Jorma Sainio 
 
Lahdenvainio 533 
Pipo  Terttu Kulmala 
 
Suomelan lenkki 210  
Heijastinvaljaat Pirkko Toivonen 
 
Saaristola Veerla 1629  
Heijastinvaljaat Erja Kuusisto 
 
Ihoden metsästysmaja 181  
Heijastinvaljaat Leena Kovasin 
 
Kirjasto Ihode  53  
Pipo  Marja Sjölund 
 

Pääpalkinto, Pyörä-Nurmen lahjakortti, ar-
vottiin kaikkien kirjauksia tehneiden kesken 
ja sen voitti Erja Kuusisto Ihodesta. Paljon 
onnea!  

Arvonnan suoritti 7.2.2021 Henna Saarinen 

Palkinnot tulee noutaa kunnanvirastolta. 
5.3.2021 mennessä.  
Lisätiedot 044 7383 432 / Tiia Haltia 

VUODEN 2020 SEURATYÖNTEKIJÄ  
PYHÄRANNASSA 

Pyhärannan Myrskyn puheenjohtaja ja aktii-
vi, Mika Jussila, on valittu Lounais-Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:n ja Pyhärannan kun-
nan kanssa VUODEN 2020 SEURATYÖN-

TEKIJÄKSI. 

Paljon onnea ansaitusta 
tunnustuksesta, kiitos yh-

teistyöstä sekä tekemästäsi tär-
keästä vapaaehtoistyöstä!  

Mika Jussilaa ehdotettiin palkittavaksi seu-
raavin perustein:  

”Toimin Pyhärannan kunnassa liikuntatoi-
men vastuuhenkilön sijaisena. En tunne Py-
härantaa, kyläläisiä, kyläläisten seuroja enkä 
yhdistyksiä vielä kovinkaan hyvin. Mika Jus-
sila on erinomaisen hyvä esimerkki toimijas-
ta, joka positiivisella suhtautumisellaan ja 
avuliaisuudellaan saa yhteistyön toimimaan 
mutkattomasti. Tällaisia toimijoita tarvitsee 
jokainen seura ja jokainen yhdistys. -Tiia 
Haltia”  

HIIHTOLOMAN LIIKUNTAPASSI 6-12-
VUOTIAILLE  

Pyhärantalaisille koululaisille on jaettu Hiih-
toloman liikuntapassi, jolla kannustetaan 
lapsia liikkumaan ja ulkoilemaan jokaisena 
hiihtoloman päivänä. Täytetty passi palaute-
taan loman jälkeen kouluun ja jokaiselle on 
luvassa pieni palkinto.  
UutisAnkkurin takasivulta voit ottaa oman 
leikkimielisen liikuntapassin käyttöösi.  

 
KIRJASTO 
 
Pyhärannan kirjasto palvelee rajoitetusti 
14.12.2020.-28.2.2021 
 
Pyhärannan kirjastolla voi asioida pikaisesti 
max. 15 min ja 5 henkilöä kerrallaan tai nou-



taa varauksensa normaalien aukioloaikojen 
puitteissa ( ma 10-17, ke 11-18 ja to 10-16).  
  
Tällöin myös työssäkäyvät asiakkaat mah-
dollisuuksien mukaan voivat asioida kirjastol-
la.  
  
Soitathan etukäteen, niin voit asioida yksityi-
sesti kirjastolla. Tällä halutaan tarjota erityi-
sesti riskiryhmiin kuuluville mahdollisuus 
käyttää kirjastopalveluja!  
  
Palautusluukun kautta voit palauttaa aineis-
tosi! 
  
Koululuokat ja päiväkoti voivat tilata aineis-
tonsa sähköpostitse. 
  
Tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä kirjastol-
la. 
 
VAKKA-OPISTO 
 
Vakka-Suomen kansalaisopistossa noudate-
taan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
alueellisen koronaohjausryhmän ja koulutuk-
sen järjestäjän (Laitilan kaupunki) koronaoh-
jausryhmän antamia suosituksia koronavi-
ruksen leviämisen hillitsemiseksi. Suosituk-
sia laadittaessa kuullaan myös U-Soten suo-
situksia, koska Vakka-opisto on alueellinen 
oppilaitos. Tämän vuoksi Vakka-opiston ke-
vätkausi on käynnistynyt maanantaina 
25.1.2021 etäopetuksen niiden kurssien 
osalta, joissa opettajalla on tähän mahdolli-
suus ja joissa etäopetus on kurssin sisällön 
kannalta tarkoituksenmukaista. 

Kurssit, joilla etäopetuksen toteuttami-
nen ei ole mahdollista, alkavat tai jatkuvat 
heti, kun viranomaissuositukset sen sallivat. 
Lähiopetukseen palaamisesta ilmoitetaan 
tekstiviestillä opiskelijoille sen jälkeen, kun 
Vakka-opisto saa tiedon lähiopetukseen siir-
tymisestä. Tänään tiistaina 2.2.2021 annetun 
suosituksen perusteella lähiopetukseen pa-
laaminen tapahtuu aikaisintaan maanantaina 
1.3.2021, mikäli koronapandemiatilanne sen 
mahdollistaa. 

Kansalaisopiston ja sen järjestämän tai-
teen perusopetuksen alle 20-vuotiaille suun-
natut lasten ja nuorten kurssit toteutetaan 
lähiopetuksena maanantaista 8.2.2021 alka-
en noudattaen erityisen tarkasti terveysvi-
ranomaisten ja koulutuksen järjestäjän suo-
situksia. Näitä ovat  

1. vain terveenä kurssipaikalle,  
2. kädet pestään tullen mennen,  
3. maskia käyttävät 10-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat (mikäli kurssilla sekä että, niin 
maskia käyttävät kaikki),  

4. turvavälit ovat vähintään kaksi metriä,  
5. koronavilkku ladattuna puhelimeen 

(mikäli mahdollista) ja  
6. huoltajat eivät saa tulla kurssipaikalle.  
Kurssit, joissa on sekä alle että yli 20-

vuotiaita, jatkavat toimintaa mahdollisuuk-
sien mukaan etäopetuksena tai jatkavat lä-
hiopetuksena heti, kun koronapandemiati-
lanne tämän mahdollistaa. 

 

YHDISTYSPALSTA 
 
 
 
 
 
 
Pyhärannan maa- ja kotitalousnai-
set 
 

Koronatilanne ei edelleenkään 
mahdollista toimintamme aloitta-
mista, mutta maltetaan vielä tovi 
niin saamme turvallisin mielin to-

teuttaa hienot kurssi- ja retkisuunnitelmam-
me. Toivotan kaikille jäsenillemme tsemppiä 
ja aurinkoisia talvipäiviä, terveisin Sari 
 

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi 
 
Taas saamme nauttia talven iloista! 
 
Lapset ja lapsenmieliset voivat leikkiä kirkon-
rannassa nostalgisella napakelkalla. Sydän-
karin laavu on kaikille avoin. Sydänkariin 
pääsee jäätietä pitkin kävellen, potkukelk-
kaillen, rollaattorilla, luistellen tai hiihtäen. 
 
Pave Maijasen sanoin Pidä huolta ja Lähti-
sitkö. 
 
 
 
 
 
 
 



Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 

 

 

 

ILMASSA ON EDELLEEN... JUHLAN TUN-
TUA ! 

Uusille jäsenille juhlavuoden yllätys! 

Liity aktiiviseen joukkoomme yhdistyksemme 
kotisivulta 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharanta 
 tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseneen. 

Rokotusta odotellessa haastetaan kaikkien 
kädet käyttöön. 
Odotettuun juhlatapahtumaan tehdään yh-
dessä patalappuja ja isoäidin ruutuja yhtä 
monta kuin meitä on jäseniä yhdistykses-
sämme. 
Virkkaa ruutuja kooltaan n. 10x10 cm tai 
max. 15 x 15 cm…tai tee patalappu kutoen, 
virkaten tai…vain mielikuvitus on rajana. 
Ja näitä voi tehdä niin monta kuin haluaa ! 
Valmiit voi toimittaa vaikka heti Eliselle tai 
Riitta-Liisalle. 
Tilannetta seurataan kuukausittain Uutisank-
kurissa ja kotisivullamme. 

Virus ei muutakaan toimintaa pysäytä. Pyhä-
rannan yhdistyksen kotisivuilta löytyy jo viit-
teitä mitä uutta ja jännittävää toimintaa tule-
man pitää mm. voit ehdottaa viikon virttä. 

Liikut sitten sisällä tai ulkona niin ota kuvia 
liikunnan lomassa: hiihtoladulta tai lumitöis-
tä, pyöräilystä tai kotijumpasta...yksin tai yh-
dessä. Jäsentemme ottamia kuvia kerätään 
kotisivullemme kaikkien ihailtaviksi ja par-
haat kuvat palkitaan.  

 
 

 
 
 

Pyhärannan Myrsky 
 
Meren jäällä perinteisen tyylin hiihtoladut 
kulkevat kirkonrannasta Sydänkariin ja Suo-
jalaan sekä Santtionrantaan.  

Pururadalla on vapaan ja perinteisen tyylin 
hiihtoladut. Luistella voi urheilu kentän vie-
ressä olevassa kaukalossa. 

Ulkoilu pitää mielen virkeänä!  
 

 
 
 

Pyhärannan martat 
 
VUOSIKOKOUS  
Ma 15.3.21 klo 17.00 Marttalassa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Noudatamme annettuja koronasuosituksia. 
Tulethan terveenä. Ilmoitatko tulostasi Hil-
palle puh. 040-5824184 
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa. 
 
 



Pyhärannan seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto 
Ristentie 15 
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 21.02.2021 
– 21.03.2021 
 
Jumalanpalvelukset: tallenne löydettävissä 
Pyhärannan seurakunnan kotisi-
vu/jumalanpalvelukset ja facebook-sivulla 
 
Su  21.2. Jeesus kiusausten voittaja 
Su  28.2. Rukous ja usko 
Su  07.3. Jeesus pahan vallan voittaja. "Kas-
tepuun" julkistaminen 
Su  14.3. Elämän leipä. 
Su  21.3. Marian ilmestyspäivä 
 
Ehtoollishetket 28.2 (korkeintaan 10 henkilöä 
ilmoittautuneille) 
klo 12.00, 12.30 ja 13. 
Ilmoittaudu Helille 25.2 mennessä, puh 02 
8258 085 (virasto avoinna ti-to 9-12). 
 
Raamattupiiri 17.3. klo 16.30 (kysy Raamik-
sesta lisää, jos olet kiinnostunut) 
Teams-kahvit jatkuvat eri teemoin, jos olet 
kiinnostunut. Riittaan vaan yhteys. 
 
Pyhärantalaisten Kastenäyttely 7-14.3 seu-
rakuntakodilla. 7.3 klo 12-19, 9.3-12.3 klo 
14-19 ja 14.3 klo 12-16 
Kasteeseen liittyvien tavaroiden (kastemek-
kojen, kuvien, todistusten..) tuonti 4.3 klo 12-
19. Tuo tavarat silitettyinä ja nimelläsi mer-
kattuna. Jos esineisiin liittyy joku tarina, kir-
joita se mielellään ylös vaikkapa valkoiselle 
paperille tai pahville. Tied. Riitta, riit-
ta.komu@evl.fi, puh 0440 684903. 
 
DIAKONIATYÖ 
EU-ruokajakelu torstaina 18.2. alakoulujen 
pihoilla. Klo 16 - 16.30 Reilan koulun pihalla, 
Eemelintie 6, klo 17 - 17.30 Rohdaisten 

koulun pihalla, Rantatie 5 ja klo 18 - 18.30 
Ihoden koulun pihalla Ihoden Kylätie 27. 
Ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille tai 
haasteellisessa elämäntilanteessa eläville 
pyhärantalaisille. Jos koet, että tarvitset 
taloudellista apua, voit tulla hakemaan 
kassillisen säilyke- ja kuivaruokaa. Osa 
ruoasta on EU:n kautta tulevaa ja osa 
seurakunnan ostamaa täydennystä. 

Leikkimielinen arvauskisa Kuka on kukin 
hiihtolomaviikon iloksi. Seurakunnan uuden 
kirkkoherran viraston ikkunassa, 
Mattilanpuisto, Ristentie 15, on esillä 
seurakunnan työntekijöiden lapsuudenkuvia. 
Arvaa kuka on kukin! Kaikkien vastanneiden 
kesken arvotaan suklaarasia ja kaikkien 
oikein arvanneiden kesken kahvipaketti. 
Arvauslomakkeita ja palautuskuoria löytyy 
seurakunnan postilaatikosta vastapäätä 
Mattilanpuistoa, Ristentien toiselta puolelta. 
Täytetty lomake palautetaan suljetussa 
kirjekuoressa postilaatikkoon. 
Postilaatikossa on muovitasku, josta löytyy 
vastauslomakkeita ja palautuskirjekuoria 
sekä oma muovitasku täytetyille lomakkeille. 
Arvausaikaa on 19. - 28.2.2021. Voittajat 
kerrotaan seuraavassa Uutis-Ankkurissa. 

Sukkapiiriläinen, jos haluat tulla tutustumaan 
Seurakuntakodilla esillä olevaan 
kastenäyttelyyn yhdessä toisten 
sukkapiiriläisten kanssa tule paikalle 
torstaina 11.3. klo 14. Näyttelyn kiertämisen 
jälkeen voi jäädä hetkeksi kahvion puolelle 
tekemään käsityötä. Kahvia emme nyt 
tarjoile. Toki näyttelyyn voi tutustua sen 
avoinna oloaikoina milloin itselle parhaiten 
sopii. 

LAPSI JA PERHETYÖ 

Lapsi ja perhetyö tauolla. Seuraa ilmoittelua 
kerhojen jatkumisesta. 

Varhaisnuorten kerhot tauolla, seuraa ilmoit-
telua. 

Lapset ja nuoret, sekä perheet voitte olla 
Marikaan yhteydessä asiasta kuin asiasta. 

Marika Pietilä 
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja/Pyhärannan 
seurakunta 
marika.pietila@evl.fi 
Puh. 044-0684916 
 
 



ILMOITUKSET 
 
 
Kiinnostaako ilmakuvaus maataloudes-
sa? 
 
Aiheesta on tulossa tilaisuus 25.2.2021 klo 
17.00. 
Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Py-
härannan Istuntosalissa (Pajamäentie 4, Py-
häranta) tai etäyhteyden kautta. Tilaisuudes-
sa huomioidaan koronarajoitukset. 
Ilmoittaudu tilaisuuteen 
https://proagria.fi/tapahtumat/kiinnostaako-
ilmakuvaus-maataloudessa-16156 
 
Leader Ravakka rahoittaa Kuvauskopterit 
maatalouden työkaluna -hanketta, joka jär-
jestää tilaisuuden. Hankkeen tarkoitus on 
kertoa, näyttää ja opastaa kuinka helppoa on 
erilaisten harrastelijatason ilmakuvauslait-
teistojen hyödyntäminen maataloudessa. 
Tätä tietoa voidaan hyödyntää suunnitelta-
essa lannoitusta, peruskunnostuksia ja kas-
vinsuojelua tarpeen mukaiseksi, mikä hyö-
dyttää ympäristöä ja parantaa viljelyn kan-
nattavuutta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

Palvelemme jälleen Palvelemme jälleen Palvelemme jälleen Palvelemme jälleen kekekeke    3.3.3.3.3. alkaen3. alkaen3. alkaen3. alkaen    

joka päivä 9.00 joka päivä 9.00 joka päivä 9.00 joka päivä 9.00 ––––    17.0017.0017.0017.00    
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UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
17.3.2021. AINEISTOT MA 8.3. KLO 17 MEN-
NESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti 
Arial 12) osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  

 
UutisAnkkuri 2/2021 kokoaja Tiina Peltoniemi 



 

 

 

 

 

Maanantai: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Tiistai: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Keskiviikko: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Torstai: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Perjantai: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Lauantai: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Sunnuntai: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

  

 

HIIHTOLOMAN LIIKUNTAPASSI 
Kerää jokaiselle päivälle vähintään puoli tuntia kestävä  

ulkoilu- tai liikuntasuoritus.  
 

Aurinkoisia ja reippaita hiihtolomapäiviä toivottaa   

Pyhärannan liikuntatoimi!  

 

Lisätiedot: Tiia Haltia 

tiia.haltia@pyharanta.fi / 044 738 3432 

 

  


