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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 
 
Avustuksia haettavana 30.4.2021 
mennessä 
 

• Yksityistieavustukset  
 
Yksityistieavustushakemukset tulee 
osoittaa: Pyhärannan kunta / tekninen 
osasto tai sähköpostitse 
tatiaana.laakso@pyharanta.fi  
 
• Kesätyöpaikkatuki  
• Liikunnan ja nuorison toiminta-

avustukset  
• Kulttuurin kohdeavustukset/ Avustus-

sopimukset  
• Muut harkinnanvaraiset avustukset 
• Urheilustipendit 
 
Avustushakemukset tulee toimittaa osoit-
teella Pyhärannan kunta, Tuki- ja hallin-
topalvelut, Pajamäentie 4, 23950 Pyhä-
ranta tai kunta@pyharanta.fi 
 
Tarkempaa tietoa avustusten hausta löy-
dät nettisivuilta pyharanta.fi/Lomakkeet. 
Avustuksia koskevat tiedustelut ja neu-
vonta ensisijaisesti sähköpostilla 
kunta@pyharanta.fi tai 02-8383 400 
 

 
 
 
 

Lasten varhaiskasvatuspaikat 
 
Pyhärannan kunnassa ovat haettavana toiminta-
kaudeksi 1.8.2021 – 31.7.2022.  
Hakemukset tulee palauttaa 16.5.2021 mennessä 
kunnanvirastoon. 
 
Lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta 
(http://www.pyharanta.fi/sivistystoimen-lomakepankki 
- Hakemus varhaiskasvatukseen) 
 
Ilmoitus koskee vain uusia päivähoidon asiakkai-
ta. Varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää varhais-
kasvatuslain mukaisesti alle kouluikäisille lapsille. 
Mikäli lapsen hoitopaikkaa toivotaan siirrettäväksi 
yksiköstä toiseen, tulee huoltajan täyttää uusi hake-
mus. 
Lasten varhaiskasvatuksessa on käytössä ns. jatkuva 
haku, jolloin varhaiskasvatushakemus tulee tehdä 
vähintään neljä (4) kuukautta ennen hoidon toivottua 
alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin 
johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta 
eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on 
päivähoitopaikka kuitenkin haettava viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 
 
Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Sari-Johanna 
Ihalainen puh. 044 7383 431   

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 

Pyhärannan kunta järjestää esikoululaisten sekä pe-
rusopetuksen 1.- ja 2. –luokkalaisten aamu- ja ilta-
päivätoimintaa Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa.  
Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 toimintaan  
on ensisijaisesti 1.-30.4.2021. 
Tarkemmat tiedot kunnan nettisivuilta 
http://www.pyharanta.fi/kasvatus-ja-opetus / aamu- ja 
iltapäivätoiminta.  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus löytyy nettisi-
vuilta http://www.pyharanta.fi/sivistystoimen-
lomakepankki (Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus) 
tai voit noutaa tai pyytää lomakkeen kunnanvirastolta. 
Palautus kunnanvirastolle, os. Pajamäentie 4, 23950 
Pyhäranta tai sähköpostin liitteenä. 
  
Lisätietoja antaa: Tiia Haltia puh. 044 738 3432 / 
tiia.haltia@pyharanta.fi. 
 
 



Kuntopolut 
 
Kevätsää suorastaan kutsuu ulkoilemaan! 
Lenkkisuoritukset voit kirjata kuntopolkuvih-
koihin, joita löytyy ympäri kuntaa. 
Kuntopolkuvihkojen paikat löydät netistä 
www.pyharanta.fi/kuntopolut.  
Liikunnaniloa ja aurinkoisia ulkoilukelejä kai-
kille! 
 

Kuntosali 
 
Kuntosali on suljettu 30.4.2021 saakka Uu-
denkaupungin terveyslautakun-
nan (7.4.2021) päätöksen mukaisesti. 
Tiedotamme kunnan Facebook-sivulla sekä 
kunnan nettisivuilla, kun kuntosalin käyttö on 
taas mahdollista. 
 

Haastepyöräily 2021 
 
Perinteinen Haastepyöräily -
kampanja haastaa Lounais-
Suomen kuntalaisia pyöräi-
lemään teemalla ”Kaikki 
pyörät pyörimään!” Kam-
panja-aika on Pyhärannas-
sa 1.5.-31.8.2021 
 
Tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja 
kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, 
vapaa-aika, koulu tai työmatka) oman kun-
nan alueella, sekä samalla kisailla omassa 
sarjassa muita kuntia vastaan. 
 
Kirjaa 10 km pyöräilysuorituksesi mobiiliso-
velluksella tai merkitse kirjausvihkoihin, joita 
kunnassa on 7 kpl: 
  

• Ihode kirjaston edusta 
• Valkaman ruiskuhuone 
• Rohdaisten koulu  
• Santtion Rantatie / Santtion kylätien 

risteys  
• Reilan koulu 
• Kukolaan 
• Lahdenvainionraitti 

 
Kirjausvihkolaatikon tunnistat Haastepyöräi-
ly-logosta. Tarkemmat osoitteet löydät 
http://www.pyharanta.fi/haastepyoraily 
 
Mobiilisovellus: 

1.  Hae sovellus kännykään nettiosoitteesta  
https://m.tarzani.com/haastepyoraily/   
 

2. Kirjoita omat tietosi ja tallenna. 
 
 

3. Polje ja kirjaa suoritukset. 
 

Jos et pysty tekemään kirjauksia ja haluat 
silti osallistua, ota yhteyttä (arkisin klo 9-14) 
Tiia Haltia puh 044 7383 432 tai 
tiia.haltia@pyharanta.fi   
 
Pyöräilysuoritus voi koostua myös kahdesta 
5 km matkasta saman päivän aikana. Kam-
panjan päättyessä Liiku ry julkaisee kunta-
kohtaiset kirjaustulokset, pyöräillään yhdes-
sä Pyhäranta kartalle ja kärkipaikoille! 
Hyviä pyöräilykelejä!  
 

Kirjasto 
 
Pyhärannan kirjastossa voi asioida tavallisi-
na aukioloaikoina pikaisesti 15 minuuttia ker-
rallaan. Kirjastossa voi olla maksimissaan 6 
henkilöä kerrallaan. 
Muista käyttää maskia asioidessasi ja huo-
lehtia hyvästä käsihygieniasta sekä turvavä-
leistä 2 m. Rajoitukset ovat voimassa 
26.4.2021 saakka. 

Kirjakassit 
Jos kirjastossa asiointi huolettaa, voit tilata 
kirjakassin sähköpostitse tai puhelimitse 044 
7383488. Voit tarkistaa Vaski verkkokirjas-
tosta, mitä aineistoa on saatavilla ja tilata 
sen. 
Aineisto pakataan kirjaston kangaskasseihin 
ja voit noutaa sen sovitusti kirjaston ovelta. 
Muistathan ilmoittaa kirjastokorttisi tunnuk-
sen tilausta tehdessäsi. 
  
Kirjakassipalvelun ohje: 
1. Valitse lainattava aineisto 
2. Soita kirjastoon 044 738 3488 tai lähetä 
sähköpostia kirjasto@pyharanta.fi 
3. Sovi noutoaika 
4. Nouda kassisi kirjaston ovelta 
  
Muistathan myös aikakauslehtien lukumah-
dollisuuden verkossa, osoitteessa E-
aineistot vaskikirjastoissa. Sinulla on mah-
dollisuus lukea kirjaston aikakauslehtiä kotoa 
käsin. Voi avata lehden missä ja milloin vain! 
Palveluun kirjautumiseen tarvitset kirjasto-
kortin ja siihen liitetyn tunnusluvun. 
  



Voit opiskella myös kieliä verkossa. Vaski 
kirjastot tarjoavat mahdollisuuden Promento-
rin kielikoulutuksiin! Tutustu, kokeile ja opis-
kele! Tarvitset vain kirjastokortin ja sähkö-
postiosoitteen.  
 
 

TERVEYSASEMA TIEDOTTAA 
 
Hoitotarvikejakelu tiedottaa 
 
Uudenkaupungin terveyskeskuksen yhteis-
toiminta-alueella toimii keskitetty hoitotarvi-
kejakelu. Jos sairautesi on kestänyt yli kolme 
kuukautta tai on pysyvä, sinulla on oikeus 
saada maksutta hoitosuunnitelmasi mukaisia 
hoitotarvikkeita. Päätöksen hoitotarvikkeista 
tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammatti-
henkilö perusterveydenhuollossa tai erikois-
sairaanhoidossa.  
 
Toivomme että hoitotarvikejakelun tilaukset 
tehdään jatkossa sähköpostitse osoitteeseen 
hoitotarvikejakelu.uki@uusikaupunki.fi. Toi-
nen vaihtoehto on lähettää tekstiviestillä ti-
laus tai soittamalla soittoaikana numeroon 
040 6571 059. Soittoaika on 12.4 alkaen ma, 
ti ja to klo 8-9. 
 
Tarvikkeita tilatessa tarvitaan seuraavat tie-
dot: 

• nimi ja syntymäaika 
• hoitosuunnitelma, missä ja milloin teh-

ty 
• tuotteen nimi  
• REF – numero 
• arvioitu tarve/3 kk 

Tarvikkeiden saapumisesta ilmoitetaan poti-
laalle ja nouto tapahtuu potilaan kanssa so-
vitusta paikasta. 

RAVAKKA 

Katse eteenpäin –
tulevaisuustyöpaja 
ke 28.4.2021 klo 18-
20.30 Teamsin välityk-
sellä 
 
Ravakka kartoittaa tarpeita ja toiveita tuleval-
le EU-ohjelmakaudelle. Nyt on sinun vuo-
rosi vaikuttaa siihen, mihin Leader-
rahoitusta voidaan vuoden 2023 jälkeen 

käyttää. Tervetuloa pyhärantalaisten omaan 
tilaisuuteen kertomaan näkemyksesi siitä, 
mitä ovat kotikuntasi vahvuudet ja heikkou-
det sekä uhat ja mahdollisuudet. Leader-
rahoituksella edistetään parempaa arkea 
maaseudulla. Meille on tärkeää kuulla mieli-
piteitä koko Pyhärannan alueelta. 
Illan aikana kerromme myös, mitä Leader-
tuella on jo saatu aikaan Pyhärannassa ja 
naapurikunnissa sekä mihin yhteisöt ja yri-
tykset voivat hakea tukea vuosina 
2021-2022. Mukana tilaisuudessa on Uu-
denkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan yhtei-
nen Yhteistä kumppanuutta -hanke, jolla 
edistetään kuntien ja yhteisöjen yhteistyötä. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.4. toi-
misto@ravakka.fi tai 050 569 8779. Lähe-
tämme ilmoittautuneille linkin, 
jonka kautta pääse liittymään 
etätilaisuuteen. 
 

 
 

YHDISTYSPALSTA 
 

Puhdas Mannervesi 
 
Olemme haastaneet kaikki 
rantojen siistimiseen huhti-
kuun aikana. Ja tietysti 
hommaa voi laajentaa kylil-
le sekä tienvarsille. Yhdis-
tetään siis hyöty ja huvi. 
Lähdetään reippailemaan ja otetaan roska-
pussi mukaan.  
Voit lähettää kuvan ”saaliista”, kerääjästä tai 
hauskasta sattumuksesta Facebook-
sivuillemme tai ao. sähköpostiin. Korona ei 
tätä harrastusta rajoita. Eikä haittaa, vaikka 
roskakampanjamme laajentuisi Selkämeren 
puolellekin.  
Aikaa on siis koko huhtikuu, jotta voimme 
toivottaa toukokuun tervetulleeksi rannat 
siisteinä. Lähde mukaan ja haasta naapuri-
sikin - turvavälit on helppo pitää! Kiitos kaikil-
le jo tähän mennessä siivoustalkoisiin osal-
listuneille. 

Vuosikokous pidetään lauantaina 24.4.2021 
klo 14 etäyhteyksillä sekä voimassa olevien 
kokoontumisrajoitusten salliessa kokouk-
seen voi osallistua myös läsnä olevana. Ko-



kouksen yhteydessä esitellään Kuormitus 
kuriin –hankkeessa tehty kuormitusselvitys 
ja pidetään hankkeen ajankohtaiskatsaus. 
Kutsu toimitettu jäsenille sähköpostitse, jos-
sa ilmoittautumisohjeet.  

Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan 
sekä tukemaan Mannerveden vesiensuo-
jelua 

●      vuosijäsen 10 e/vuosi 
●      ainaisjäsen 100 euroa 
  

Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käytä 
viitettä 1009. 
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten 
tarvitaan sähköpostiosoite ja puhelinnu-
mero sekä kotipaikka, jotka voi ilmoittaa 
sähköpostilla puhdasmannerve-
si@gmail.com. Liittyä voit myös nettisi-
vuillamme olevalla lomakkeella 
www.puhdasmannervesi.fi  
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 

Toimekasta toukokuuta! 

Isoäidin ruuduissa tavoi-
te on tuplattu! 

Kiitos ahkerat tekijät! 

Eikä lopeteta kuitenkaan tekemistä. Tähän 
asti valmiit pyydetään toimittamaan huhti-
kuun loppuun mennessä Eliselle tai Riitta-
Liisalle. Haemme myös kotoa, jos tarpeen. 

"Juhlatoimikunta" alkaa suunnitella näyttelyä 
näiden pohjalta, ja mitä enemmän saadaan, 
sitä upeampi näyttely. Ei unohdeta patalap-
pujakaan, vaan laitetaan uusissa mielikuvi-
tus liikkeelle. 

Toukokuulle toivomme ulkoilupäivää, liikus-
kellaan joukolla, tulistellaan nokipannukah-
veja, paistetaan makkaraa...kun päivä selvi-
ää niin tiedotetaan, korona huomioiden. 

Lumet ovat lähteneet, käykääpä kurkista-
massa kuinka viime kesänä istutetut puun-
taimet jaksavat. Niistä voisi ottaa kuvia ja 
laittaa Tapiolle kuvakilpailuun. 

PERINTEINEN KESÄKIRKKOMME Santtion 
rannassa on seurakunnan kanssa sovittu 
pidettäväksi 08.08.2021. 

Viikon virttä voi edelleen toivoa, jatketaan 
niin kauan, kun toiveita riittää. Laita oma toi-
veesi Riitta-Liisalle, 040 530 2842. 

ÄIJÄVIRTAA 

Aloittaa taas! (ei vielä Äijämurekkeella) 

Kokoonnutaan kirkonrannassa 20.05.2021 
klo 10:00 ja matkataan venekuljetuksella 
SYDÄNKARIIN. 

Muistellaan menneitä ja suunnitellaan tule-
vaa. Jos on omat pelastusliivit, ota mukaan. 
Huomioidaan maskit ja turvavälit. 

Ilmoittautumiset Sepolle 16.05.2021 men-
nessä 0400 565 039 kuljetuksen ja tarjoilun 
vuoksi. 

Iloista Vappua ja Onnellista ja ruusuista Äi-
tienpäivää Kaikille Äideille! 

 

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys 
 
Kesää kohden luottavaisin mielin. 
Kevätkokous pidetään tänäkin vuonna  
coronarajoitusten mukaan. 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat torstaina 13.5.2021 Klo 13.00 
Lahdenvainion Kaljasmajalla. 
 
Nälkloukkan kyläyhdistys  

 
 
Varvinrannan sauna on vuokrattavissa 
kesällä 5 €/tunti. Varaukset ja maksut ottaa 
vastaan Ilkka Karru puh. 0400 123024. 
 
Varvinrannan saunan ja ympäristön 
siivoustalkoot keskiviikkona 28.4. alkaen 
klo 16.00. 
 
Metallinkeräyslava on Kyläkodin kentällä 
3.-16.5.2021.  
Lavalle ei saa tuoda kylmälaitteita, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua tai ongelmajätteitä. 

Kyläkodin tilat sopivat hyvin kevään ja 
kesän perhejuhliin. Viihtyisät tilat sopivat 
pienemmällekin ryhmälle ja vuokraaminen 
on edullista. Yhteyshenkilö on Ilkka Karru 
puh. 0400 123024. 
 



Vuokrattavana yksiö 29 m2 Kaukan 
kyläkodissa, Kaukanraitti 24, Pyhäranta, 
vuokra 300 €/kk + sähkö ja vesi kulutuksen 
mukaan. Kunnostetut, siistit sauna-, 
takkahuone- ja pesutupatilat alakerrassa. 
Heti vapaa, lemmikit OK, mukavat 
ulkoilumaastot. Tiedustelut Ilkka Karru puh. 
0400 123024. 
 

MLL:n Pyhärannan yhdistys 
 
MLL Pyhärannan 
paikallisyhdistys on 
valitettavasti joutu-
nut viettämään 
koronahiljaiseloa, 

mutta tulevaisuuden suunnitelmia 
riittää! Yhdistyksemme jäsenyys 
maksaa 25 €/v/perhe, liity mukaan: 
https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-
jaseneksi/. 

Tulevaa MLL -toimintaa: 

Toukokuu Rohdainen – Pyhärannan 
Kievarissa vietetään TUO TULLES-
SAS, VIE MENNESSÄS -
viikonloppua; ajankohta tarkentuu 
toukokuussa. Tapahtuma toteute-
taan koronarajoitusten vaatimusten 
mukaisia rajoituksia noudattaen. 
Otamme vastaan vaatekierrätystoi-
mituksia 14.5. asti seuraaviin osoit-
teisiin toimitettuina: Riihikuja 3, Roh-
dainen ja Tyyneläntie 8, Ihode. Pysy 
kuulolla ja tule penkomaan vaatteita 
veloituksetta!!! 

Kesäkuu 2021 Ihode – JALKAPAL-
LO- ja TANSSIKURSSI: PalloIirojen 
jalkapallokurssi toteutetaan ma 14. - 
pe 18.6. klo 10-14; 8-10 las-
ta/ikävuosiryhmä 2015-2016; 2013-
2014; 2011-2012 ja 2009-2010. Tiian 
tanssikurssi järjestetään ma 21. – to 
24.6 klo 10-14 ikävuosiryhmälle 
2008-2015. Kursseille ilmoittaudu-
taan sähköpostiin pyharan-
nanmll@gmail.com 1.6. mennessä. 
Kurssimaksut 50 €/yhdistyksen jäsen 
tai 70 €/ei jäsen. Ilmoittautuneille 
toimitetaan tarkemmat kurssi- ja 
maksuohjeet. Tulossa myös leikki-
ikäisten ja aikuisten tanssitunteja, 

joista tarkempaa tietoa toukokuun 
ankkurissa. 

Kesäkuu 2021 Rohdainen – Toteu-
tamme hyvänmielen ulkoliikuntaa 
pelaten ja liikkuen. Toiveita voi lähet-
tää pyharannanmll@gmail.com. 

Maalis-huhtikuun Pyhis Lukuhaas-
teessa luetaan kirja, jonka innoitta-
mana taiteillaan postitettava piir-
ros/tarina mukaan ilmoittautuneille! 
Kiitos kaikille tähän mennessä osal-
listuneille reippaille lukijoille ja taiteili-
joille! Touko-kesäkuun haaste tulee 
olemaan liikunnallinen; seuraathan 
asiantiimoilta face -julkaisujamme! 
Mukaan kyseiseen haasteeseen ehtii 
vielä toukokuun ankkurin julkaisun 
jälkeenkin! 

Kesän 2021 Kidsfest -juhlinta antaa 
vielä odotuttaa ja sen toteutusta kat-
sotaan lähemmin kesällä. Rennon 
kukoistavaa kevättä kaikille. 

Ihoden Seutuyhdistys 
 
Tiedossa keväisen kauniita 
päiviä ja ilmoja! Kevätiloa 
sumentaa ainoastaan pitkän 
talven jäljiltä lumen alle hau-
tautuneet tievarsille ja ojiin 
kertyneet roskat! Tehdään yhdessä 
lähiluonnosta ja siellä liikkumisesta 
hyvänmielen paikka; Haastamme 
kaikki osallistumaan omatoimiseen 
tienvarsisiivoukseen: 

1. Sido lenkkikengät jalkaan. 
2. Ota mukaan tarvittava määrä 

roskapusseja. 
3. Kerää näkemäsi roskat pus-

seihin. 
4. Osallistu haasteeseemme ku-

vaamalla face-julkaisumme 
kommentteihin luonnosta ke-
räämäsi roskat. 

5. Kommentoineiden kesken ar-
votaan keväinen lahjakortti. 

6. Muistathan lopuksi toimittaa 
keräämäsi roskapussit roskiin. 
�Mahtavaa kevättä kaikille! 



Salme, Matti ja Markku Laukolan 
säätiö 
 
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiön 
apurahat vuodelle 
julistetaan haettavaksi 15.06.2021 mennes-
sä. 
Säätiön tarkoituksena on Pyhärannan kun-
nan alueella asuvien henkilöiden opiskelu-
mahdollisuuksien parantaminen sekä elin-
olojen ja asumisviihtyisyyden ylläpito ja ko-
hentaminen, kuten myös alueella toimivien 
yhteisöjen yleishyödyllisen toiminnan edis-
täminen. 
Säätiö voi antaa stipendejä vähävaraisille 
pyhärantalaisille opiskelijoille, avustuksia 
pyhärantalaisten vaikeaa sairautta sairasta-
vien henkilöiden hoitokustannuksiin siltä 
osin, kuin yhteiskunta niitä ei korvaa sekä 
avustuksia Pyhärannan kunnan alueella toi-
mivien yhteisöjen ajamien hankkeiden to-
teuttamiseksi sekä niiden toiminnan tuke-
miseksi. 
Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella ha-
kemuksella, josta on käytävä selville seuraa-
vat seikat: 

• opiskelijat (18-29 vuotiaat, kokopäivä-
toimiset, ammattiin tähtäävää tutkin-
toa suorittavat tai korkeakoulu- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijat): opis-
kelutodistus, virkatodistus, selostus 
stipendin käyttötarkoituksesta sekä 
hakijan yhteys- ja pankkiyhteystiedot,  

• yhteisöt: lyhyt kuvaus toiminnasta (liit-
teeksi toimintakertomus ja toiminta-
suunnitelma), haettava summa ja pe-
rusteltu selvitys avustuksen käyttö-
kohteesta), selvitys muista saaduista 
avustuksista, viimeksi päättyneen tili-
kauden tase ja tuloslaskelma sekä ti-
lin- tai toiminnantarkastajien lausunto, 
yhteyshenkilön nimi ja hänen yhteys-
tietonsa sekä yhteisön pankkiyhteys-
tiedot. 

 
Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista 
säätiö on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhä-
rannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhtey-
denotot kunnan sosiaalitoimistoon). 
 
Apurahojen myöntämisestä päätetään kesä-
kuun 2021 aikana. Kaikille hakijoille ilmoite-
taan päätöksestä kirjeitse viimeistään 

15.07.2021. Apurahat maksetaan 
31.07.2021 mennessä. 
 
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekir-
joitettuna osoitteeseen 
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö, 
Kai Valmunen, Kellarikuja 5 as. 5, 23950 
PYHÄRANTA  
tai kai.valmunen@gmail.com 
 
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-
514623, mycola@koti.luukku.com tai halli-
tuksen varapuheenjohtaja Kai Valmunen, 
puh. 050-3632 187, 
kai.valmunen@gmail.com 
 
 

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 nauhoitetaan 
ainakin 26.4. saakka, löytyvät seurakunnan 
facebook-sivulta tai kotisivul-
ta/jumalanpalvelukset. Toimitaan jatkossakin 
koronaohjeiden mukaan.  

25.4. Jumalan kansan koti-ikävä klo 10  

2.5. Taivaan kansalaisena maailmassa klo 
10  

9.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Äi-
tienpäivä, klo 10  

13.5. Helatorstai. Perhekirkko. klo 10   

16.5. Pyhän Hengen odotus. Kaatuneitten 
muistopäivä. klo 10  

23.5. Pyhän hengen vuodattaminen klo 10  



30.5. Pyhän kolminaisuuden päivä. Perhe-
kirkko klo 13  

Ehtoollishetki. Katso tarkempi ajankohta 
lehdestä, kotisivulta tai facebookista.   

Metsäkirkkohetki 23.5. klo 16. Paikka Vihi-
tynmaan rinki Reilassa Kartta. ETRS-
TM35FIN -tasokoordinaatit: N 6783049 E 
193047. Ota oma termarikahvi mukaan. Auto 
jätetään Rihtniementien varteen, josta mat-
kaa n. 600 m.   

Soittelemme yli 80-vuotiaille seurakuntalai-
sillemme, joiden puhelinnumerot saamme 
selville, kevätkuulumisten merkeissä...  

Jos olet kiinnostunut toimimaan kesällä kir-
kon oven avaajana ja sulkijana, ota yhteyt-
tä kirkkoherranvirastoon (puh. 02 8258 085, 
avoinna ti – to klo 9 – 12). 

Diakoniatyö: 

Janna Jänönen ja Pike Pingviini tempai-
sevat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
helatorstaina 13.5.  
 
Kaikki huhtikuussa ja toukokuussa 12.5. 
mennessä Pyhärannan seurakunnan Yhteis-
vastuukeräykseen maksetut eurot ovat mu-
kana tsemppaamassa Jannaa “Porkkana 
Pyöräilyllä” ympäri Pyhärantaa. Janna lupaa 
polkea 10 eurolla kilometrin. Haaveissa on 
vähän yli 50 kilometrin kierros Rantatietä 
Rantakylien läpi Unajaan, Lahdenvainioon, 
Ihodeen ja Meritien kautta Ylikylään, Kauhi-
anpäähän ja takaisin kirkolle. Toivottavasti 
kannustusta kertyy! Kaikki mukaan! Vuoden 
2021 YV-keräyksen erityiskohteena ovat 
heikoimmassa asemassa olevat ikäihmiset. 
Osallistua voi seurakunnan nettisivujen Yh-
teisvastuulinkin kautta tai Mobile Pay nume-
rolla 18840 tai käteisellä Yhteisvastuu -
lippaisiin Rohdaisten Salessa, Ihoden kirjas-
tossa tai kirkkoherranvirastossa. Jannalla ja 
Pikellä on mukana Pyöräilyllä YV lippaita, 
joten jos tapaat heitä tien päällä voit osallis-
tua sielläkin. 
Jos haluat seurata pyöräilyn etenemistä 
ajantasaisesti voit pyytää Marikalta linkin. 
Puh. 0440 684 916. (linkki lähetetään pyöräi-
ly aamuna) 
Jos pystyt nappaamaan kuvan Janna Jänö-
sestä tai Pike Pingviinistä pyöräilypäivänä 
13.5. lähetä kuva Marikalle kännykkään. 

Kaikki kuvan lähettäneet osallistuvat karkki-
purkin arvontaan. Mukaan hyväksytään 
myös Pyhärannassa kuvattu kuva Jannan 
sukulaisesta. 
Janna ja Pike lähtevät matkaan helatorstaina 
13.5. jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11 
Pyhärannan kirkonmäeltä.    
  
Pyhärannan seurakunnan diakoniatyön 
järjestämä EU-ruokakassien jakelu koulu-
jen pihoissa on tauolla siihen asti, kunnes 
saamme seurakuntaan lisää EU-ruokaa. Uu-
sista jakeluista ilmoitetaan Uutis-Ankkurissa, 
lehdissä seurakunnan tapahtumatiedoissa, 
seurakunnan nettisivuilla ja ruoka-apu.fi si-
vustolla. Taloudellisesti vaikeassa tilantees-
sa voi silti ottaa yhteyttä diakonissaan 0440 
684 913. Muutamia kasseja on vielä jäljellä 
ja tarvittaessa pienimuotoista ruoka-apua on 
mahdollista saada tilanteen mukaan muu-
tenkin. 
 
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOTYÖ: 
Kerhot: 
Toistaiseksi tauolla, jos ne jatkuvat kevään 
aikana Marika on yhteydessä kerhoperhei-
siin. Valokuvaus tullaan järjestämään tavalla 
tai toisella. 
 
Päiväkerhoon ilmoittautuminen: 

• 26.4.-9.5.-21. 
• Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilta 

löytyvällä lomakkeella; 
www.pyharannanaseurakunta.fi -> 
Tapahtumat -> Päiväkerhoon ilmoit-
tautuminen. 

• Kerhoryhmät täytetään ilmoittautumis- 
järjestyksessä. 

• Kerhoikäisiä ovat 2016-2018 synty-
neet lapset.  

 
VARHAISNUORISOTYÖ: 
Varhaisnuortenkerhot: Toistaiseksi tauolla. 
Koulupäivystykset: Lapsi- ja nuorisotyönoh-
jaaja tavattavissa koulujen pihalla. 
 

Ihode Reila Rohdainen 

Keskiviikko 5.5. 
Keskiviikko 

12.5. 
Keskiviikko 

19.5.  
 
Aamunavaukset:  
Pe 21.5. Tilanteesta riippuen joko kouluilla 
tai videolla 
 
 



NUORISOTYÖ: 

• Nuortenillat tauolla.  

• Isoshaku on käynnistynyt. 
o Hakuaika 19.4.-9.5.21 
o Hakulomake löytyy seurakunnan 

nettisivuilta 
www.pyharannanaseurakunta.f
i -> Tapahtumat -> Isoshaku 

o Isosvalinnat ilmoitetaan hakijoil-
le viim. 16.5. 

• Isoskoulutus: 
o La 24.4. 
o Pe 14.- La 15.5. 
o To 20.5. 

 
RIPPIKOULUTYÖ: 
Oppitunnit: 
La 8.5. 
Nuortenilta (ennalta määrätty): To 20.5. (jos 
koronatilanne vain sallii) 
 
Marikaan saa olla yhteydessä asiasta kuin 
asiasta. 
Marikan tavoitaa: facebookista, 
instagramista sekä myös tiktok 
(marska_pyhsrk) ja snapchat (marikazzzzz) 
sekä tietysti sähköpostitse 
marika.pietila@evl.fi tai puhelimitse 0440 
684 916. 
 
___________________________________ 
 
KEVÄTBINGO 
Joko olet nähnyt kevään merkkejä? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ILMOITUKSET 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
19.5.2021. AINEISTOT MA 10.5. KLO 17 MEN-
NESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti 
Arial 12) osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  

 
UutisAnkkuri 4/2021 kokoaja Tiia Haltia


