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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 
. 

Ongelmajätekeräys la 29.5.2021 
  

REITTI JA AIKATAULU 
1. Ihoden Asema, Rauman valtatie 200 

klo 10.00 -10.40 

2. Reilan ent. kyläkauppa, Rantatie 1130 
1130 klo 11.20 – 12.00  

3. Kunnanvirasto, Pajamäentie 4 
klo 12.25 – 13.00 

OHJEET: 
Ongelmajätekeräyksessä otetaan vastaan 
koti- ja maatalouksien ongelmajätteitä. On-
gelmajätteistä ei peritä käsittelymaksua. 
 
Paikalle tulee saapua ajoissa, koska keräys-
auton aikataulu on tiukka. Keräyspisteille saa 
tuoda ongelmajätteitä ainoastaan silloin, kun 
keräysauto on paikalla. 

 
Keräysautolle voi tuoda seuraavia ongelma-
jätteitä: 

• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet 

• torjunta-aineet ja niiden pakkaukset 

• akut ja paristot 

• maalit, lakat, liimat, hartsit, ohenteet ja 
liuottimet  

• kyllästys- ja puunsuoja-aineet 

• hapot ja emäkset 

• loisteputket ja elohopeaa sisältävät 
lamput, lämpö- ja kuumemittarit 

• vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja 
puhdistusaineet 

• aerosolipakkaukset, mikäli sisältöä on 
jäljellä. 

Ongelmajätteet on pakattava jokainen jätelaji 
erikseen, mielellään alkuperäispakkauksis-
saan. 
  

HUOM! Ongelmajätekeräykseen ei oteta 
vastaan ÖLJYÄ eikä 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEITA! 

 
Lisätietoja:  
Keräysauto puh. 050 590 4490  
Rakennustarkastaja Olli Lahtonen  
p. 044 7383 417 
 

Haastepyöräily 2021 
 
Joko kaikki pyörät ovat pyöri-
mässä?  
 
Kirjaa 10 km pyöräilysuorituk-
sesi mobiilisovelluksella tai 
merkitse kirjausvihkoihin, joita 
kunnassa on 8 kpl: 
  

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

risteys  
• Reilan koulu 
• Kukolaan 
• Lahdenvainionraitti 
• Polttila/Varhokylän lenkki (Aittastentien 

ja Polttilantien risteys) 



Kirjausvihkolaatikon tunnistat Haastepyöräily-
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   
 
 

Kesäuimakoulut 
 
Alkeisryhmässä tutustutaan veteen ja harjoi-
tellaan uinnin alkeita leikin kautta. Uimakou-
luun kuuluvat myös leikit rannalla ja yhteinen 
eväshetki uinnin jälkeen. Lähtötasovaatimus-
ta ryhmään ei ole. Suositeltavaa kuitenkin on, 
että lapsi on ryhmään tullessaan 5 vuotta. 
Jatkoryhmässä keskitytään ennen kaikkea 
oman uimataidon vahvistamiseen. Ryhmässä 
harjoitellaan eri uimatekniikoita, sukelluksia ja 
hyppyjä. Ryhmässä suoritetaan myös uima-
merkkejä ja -pinssejä. Lähtötasovaatimukse-
na on noin 25 metrin yhtäjaksoinen uinti. 
  
Uimakoulun hinta 45 euroa / lapsi 
 
Lahdenvainio 5.-9. ja 12.-16.7.  
Lahdenvainion rantasauna, Salinranta 25.    
Alkeisryhmä klo 10-12, jatkoryhmä klo 12-
13:30  
 
Rohdainen 19.-23. ja 26.-30.7.  
Rohdaisten rantasauna, Suojalantie 9. 
Alkeisryhmä klo 10-12, jatkoryhmä klo 12-
13:30   
 
Reila 19.-23. ja 26.-30.7. 
Kyläyhdistyksen rantasauna, Täpöntie 10.  
Alkeisryhmä alustavasti klo 15-17.  
(Mahdollinen jatkoryhmä, mikäli ryhmään olisi 
tulijoita. Aikataulu tarkistetaan ryhmän toteu-
tuessa.)  
 
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla 
tiia.haltia@pyharanta.fi 20.6. mennessä.  
 
 

Ilmoita: 
·       lapsen nimi ja syntymävuosi            
·       uimakouluryhmä 
·       lapsen uimataito 
·       huoltajan nimi ja laskutusosoite sekä 

puhelinnumero 
·       lisätietoja, joista uimaopettajan on hyvä 

tietää 
 Ryhmiin otetaan 10 lasta/ ryhmä ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ryhmät toteutuvat, mikäli niihin tulee vä-
hintään 5 ilmoittautunutta. 
Ryhmien toteutuminen ja lapsen uimakoulu-
paikka vahvistetaan huoltajille sähköpostilla. 
 
Uimaopettajana uimakouluissa toimii liikun-
nanopettaja ja liikuntatieteiden maisteri Laura 
Nurmi.  
Lisätietoja uimakouluista Tiia Haltialta (044 
7383432 tai tiia.haltia@pyharanta.fi).  
 

Tutustu työelämään ja tienaa 
 
NUORI, OLETKO VAILLA KESÄTYÖTÄ? 
 

”Tutustu työelämään ja tienaa”  
Mitä: kahden viikon mittainen (kymmenen 
työpäivää) kesätyökokemus nuorille. Työsuh-
de voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle. 
Kenelle: peruskoululaisille, kymppiluokkalai-
sille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuk-
sessa oleville. Olennaista on, että et opiskele 
ammattiin eikä sinulla ole tutkintoa. Jo 13-
vuotias voi päästä töihin, mikäli täyttää sa-
mana vuonna 14 vuotta.  
Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä työnanta-
jiin ja kysyä mahdollisuutta saada kesätyö 
Tutustu työelämään ja tienaa-mallin kautta. 
Lisätietoja 
https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu
-tyoelamaan-hae-kesatoihin/ 
 
Pyhärannan kunta palkkaa kaksi reipasta 
nuorta kahdeksi viikoksi, uimakoulujen 
apuohjaajaksi.  
Toinen nuori tulee työskentelemään Lahden-
vainion uimakoulussa 5.7.- 16.7.  ja toinen 
Rohdaisissa 19.7.-30.7.  Työajat arkisin klo 
9:45-13:30, palkka kahdelta viikolta 360 €.  
Laita vapaamuotoinen työhakemuksesi yh-
teystietoineen mennessä sähköpostilla 
tiia.haltia@pyharanta.fi ja aiheeksi ”kesätyö-
paikkahakemus”. 
Lisätiedot Tiia Haltialta puh 044 7383 432. 
 



 

Kirjasto 
 
Kirjastojärjestelmä vaihtuu –
kirjastopalvelut poissa käytöstä vaihdon 
ajan  
 
Vaski-kirjastot vaihtavat uuteen kirjastojärjes-
telmään 19.5.–3.6.2021 välisenä aika-
na. Tänä aikana Vaski-kirjastot eivät tarjoa 
lainaus-, palautus- ja varauspalveluja, mutta 
e-aineistot ja osa kirjaston muista palveluis-
ta on käytettävissä. Järjestelmänvaihto mah-
dollistaa uusien palvelujen kehittämisen ja 
tuo säästöjä kirjastoille.  
Useimmat Vaski-kirjastojen toimipisteet ovat 
kiinni tai rajoitetusti auki järjestelmänvaihdon 
aikana. Oman kirjaston aukiolot voi tarkastaa 
kirjastosta tai osoitteesta vaskikirjastot.fi.   
 

 
 
 Ota talteen lainaushistoriasi 
 
Järjestelmän vaihtuessa lainaushistoria nol-
laantuu. Kirjaston asiakkaat, jotka haluavat 
ottaa lainaushistorian talteen nykyisestä jär-
jestelmästä, voivat kopioida sen suosikkilis-
taksi nykyisen verkkokirjaston uuden toimin-
non avulla. Se löytyy verkkokirjaston Lai-
naushistoria-sivulta. Lainaushistoria tulee 
tallentaa 18.5.2021 mennessä. 
 
Näin otat lainaushistorian talteen: 
 

1. Kirjaudu sisään verkkokirjastoon 
ja mene Lainaushistoria-sivulle. 

2. Listan yläpuolella näkyy painike, 
jossa lukee ”Kopioi suosikkeihin”. 
Klikkaa painiketta, jolloin avautuu 
uusi ikkuna. 

3. Valitse pudotusvalikosta se lista, 
johon haluat lisätä lainaushisto-
riasi, tai tee uusi lista klikkaamalla 
valikon alapuolella olevaa linkkiä. 

Jos luot uuden listan, nimeä se ja 
anna sille halutessasi lyhyt ku-
vaus. Klikkaa ”Tallenna”-
painiketta. 

4. Kun olet valinnut pudotusvalikosta 
haluamasi tai juuri luomasi listan, 
klikkaa Tallenna-painiketta. Lista 
löytyy nyt Suosikit-välilehdeltä. 

 
Rajatut palvelut katkon aikana – kaikki e-
aineistot käytettävissä  
 
Noudettavana olevia varauksia ei voi palvelu-
katkon aikana lainata, vaan ne voi noutaa 
vasta kun uusi kirjastojärjestelmä on toimin-
nassa. Näiden varausten viimei-
nen noutopäivä on 15.6. Kirjastot toivovat, 
että aineistoa ei palauteta järjestelmän vaih-
don aikana, koska niitä ei pystytä käsittele-
mään, eikä niistä voi antaa kuittia. Eräpäiviä 
ei järjestelmän vaihdon aikana ole 
 
Uusien kirjastokorttien teko, asiakastietojen 
päivitys tai maksujen maksaminen ei ole 
mahdollista, eikä verkkokirjastoon pääse kir-
jautumaan.  
 
Järjestelmänvaihdon aikana osassa kirjastoja 
voi koronarajoitukset sen sallies-
sa aukioloaikoina lukea lehtiä ja muuta kirjas-
ton aineistoa paikan päällä.  Tarkista oman 
kirjastosi tieto verkkosivulta 
https://vaski.finna.fi/..  
Lisäksi kaikki e-aineistot ovat käytettävissä. 
E-aineistojen käyttö vaatii kirjastokorttiin liite-
tyn pin-koodin.  
  
Uusi järjestelmä tuo muutoksia verkkokir-
jaston käyttäjälle  
 
Uuden järjestelmän myötä asiakas voi palaut-
taa unohtuneen tunnuslukunsa itse, 
jos hänen sähköpostiosoitteensa on tallen-
nettu järjestelmään. Asiakas voi jatkossa 
myös itse päät-
tää oman varaustunnuksensa. Voimassa ole-
vat varaukset voi myös jatkos-
sa keskeyttää, vaikka loman ajaksi, mikä on 
ollut jo pitkään toivottu palvelu.  
  

Jatkossa myöhästymismuistutukset lähtevät 
vain sähköpostitse. Jos järjestelmässä ei 
ole asiakkaan sähköpostiosoitetta, lähtevät 
ilmoitukset kirjeenä. Asiakas saa halutessaan 
myös lainaus- ja palautuskuitit suoraan säh-



köpostiinsa. Ennakkoilmoitus eräpäivästä 
tulee jatkossa vain kerran.  
 
Pelkällä henkilötodistuksella ei voi enää 
lainata   
  
Uuden kirjastojärjestelmän myö-
tä lainaaminen pelkällä henkilötodistuksella ei 
ole mahdollista. Vanhan asiakasjärjestelmän 
aikana kertynyt lainaushistoria kato-
aa verkkokirjastosta, joten jos sen haluaa 
säilyttää, se pitää tallentaa suosikkilistak-
si 18.5. mennessä. Jos asiakkaalla on monta 
korttia Vaski-kirjastoihin, vain yksi kirjasto-
kortti siirtyy uuteen järjestelmään.  Jos kir-
jastokorttisi on kadoksissa, hae uusi, il-
man kirjastokorttia ei voi lainata! 
 
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestel-
mä Koha on käytössä yleisesti Suomen kir-
jastoissa, joten sen käyttöönotto Vaski-
kirjastoissa mahdollistaa avoimemman kirjas-
tojen välisen yhteistyön kehittämisen. 
 

Pyhärannan kirjasto on suljettuna 19.5.-
3.6.2021, avoinna jälleen 7.6.2021! Terve-
tuloa testaamaan uutta järjestelmää! Ke-
sällä kirjasto on suljettuna 19.7.-30.7.2021. 
 

Vakka-opisto 
 

Kurssilaisilla, jotka ovat ilmoittautuneet koko 

lukuvuoden 2020–2021 kestäville kursseille, on 

mahdollisuus saada kurssimaksupalautusta kevät-

lukukauden osuuden verran. Palautuksen edelly-

tyksenä on että, kurssi ei ole koronapandemian 

vuoksi käynnistynyt lainkaan kevätlukukau-
den 2021 aikana. 
 
Maksupalautusta voivat saada myös ne, joi-
den kurssi on opetusohjelmassa ilmoitetuista 
tiedoista poiketen jatkunut etäopetuksessa, 
mutta osallistujalla ei ole ollut perustellusta 
syystä mahdollisuutta osallistua etäopetuk-
seen. Perusteltu syy on esimerkiksi tarvitta-
van laitteen tai Internet-yhteyden puuttumi-
nen. 
 
Alle 10 euron maksuja ei palauteta. Myös-
kään Smartumilla maksettuja maksuja ei voi-
da palauttaa, vaan ne on käytettävä seuraa-
van lukuvuoden kursseihin. 
Maksupalautusta on pyydettävä 31.5. men-
nessä. Se maksetaan noin 2-3 viikon kulues-
sa. 

 
Pyydä kurssimaksupalautusta näin: 
 
Lähetä sähköposti toimiston sähköpostiosoit-
teeseen toimisto@vakkaopisto.fi  
Ilmoita nimesi, kurssin nimi sekä tilinumero, 
jolle palautus maksetaan. 
Voit myös soittaa jompaan kumpaan toimis-
toon puhelinnumeroihin 040 535 6822 / Laitila 
tai 050 420 5266 / Uusikaupunki. Toimistot 
palvelevat ma-pe klo 9–16. 
 

Terveysasema tiedottaa 
 
Pyhärannan terveysaseman kesä 2021 
 
Lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanotot 
p. 02 – 84512403 (ark. klo 8 – 15.15) 

- Ajat ainoastaan ajanvarauksella 
- Diabetestarvikkeiden tilaus: 02-

84512403, soita aina ensin.  
 

Terveydenhoitaja, lastenneuvola ja muu 
ennaltaehkäisevä terveydenhuolto  
(mm. rokotukset, ei koronarokotukset) 
p. 02-461 2518 (ma-to klo 8-15, pe 8-14) 

- Paikalla sovitusti ajanvarauksella 

Hammashoitola 
p. 02-84512904 (ark. klo 7.30 – 15.30) 

- Paikalla sovitusti ajanvarauksella 

Laboratorio 
p. 02 – 3136321 (ma-pe klo 7 – 15) 
tai www.tykslab.fi -> ajanvaraus 
Tiistaisin klo 7 – 9.30, ajanvarausta suositel-
laan 

TERVEYSASEMAN KESÄSULKU 5.7 – 
18.7.2021 
(Sulun aikana sovitut ajanvaraukset hoide-
taan normaalisti) 

 

 
 



YHDISTYSPALSTA 
 

Pyöräilytapahtuma ti 8.6.2021  
 

 
Tiistaina 8.6. on taas Pyhärannan ja Laitilan yhteinen 
Valkojärven ympäri ja ympäri Pyhärantaa- pyöräily-
tapahtuma. 
Matkaan lähdetään klo 18:00 Rohdaisten koululta, 
Ihoden kirjaston pihalta ja Reilan ”kaupalta”. Lähtöpai-
koilla on myös mehu- ja kirjauspisteet klo 20:00 asti. 
Laitilassa lähtö on kaupungintalon pihalta ja kirjauspis-
te on Torikan tienristeyksessä.  
Matkan pituudet vaihtelevat ja reitin voi valita oman 
kunnon mukaan. Kaikkien osallistujien kesken arvo-
taan 150 euron lahjakortti urheiluliikkeeseen; annat 
vain nimesi ja puhelinnumerosi mehupisteellä arvon-
taan osallistumiseksi!  
Kaikki mukaan!  
 
Järj. Laitilan-Pyhärannan Sydänyhdistys ry ja Pyhä-
rannan kunnan liikuntatoimi 
 
ps. Voit kirjata 10 kilometrin pyöräilyn  Haastepyöräily-
kirjaukseksi. Pyhärannassa osallistumisaikaa vapusta 
elokuun loppuun. 
 
 

Puhdas Mannervesi ry 
 
Kiitos kaikille haasteeseen 
vastanneille rantojen ja 
kylien siistijöille! Hommaa 
toki voi jatkaa vieläkin, toi-
votaan kuitenkin, että ros-
kien heittely luontoon vä-
henisi. Tämän Ankkurin sivuilla ajankohtaiset 
Jokamiehen vesiensuojeluohjeet.  
 
Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan 
sekä tukemaan Mannerveden vesiensuoje-
lua 

●      vuosijäsen 10 e/vuosi 
●      ainaisjäsen 100 euroa.  

Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käytä 
viitettä 1009. 
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten tarvi-
taan sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä 
kotipaikka, jotka voi ilmoittaa sähköpostilla 
puhdasmannervesi@gmail.com. Liittyä voit 
myös nettisivuillamme olevalla lomakkeella 
www.puhdasmannervesi.fi  
 
 
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 

Toimeliasta Toukokuuta ! 

Toukokuussa ulkoillaan, 
liikuskellaan joukolla, tu-
listellaan nokipannukahveja, syödään herkku-
ja ja uidaan  eli yhteinen virkistys- ja liikun-
tapäivä 25.5.2021 klo 12:00 alkaen Noitajär-
vellä, Noitajärventie 80, Vermuntila. 
 

Ilmoita osallistumisestasi 23.5. mennessä 
Jarmolle 044 325 9105 tai Riitta-Liisalle 040 
530 2842 tarjoilun vuoksi. Osallistumismaksu 
on 5,00 €. 
Arpajaiset ! jossa kivat palkinnot ! 
Kaikki mukaan !...Pukeudutaan sään mukaan 
ulkotilaisuuteen. 

Ilmassa on taas juhlan tuntua ! 
Yhdistys on hankkinut Laukola-säätiön tuella 
uuden upean 5 x 8 m juhlateltan. 
Sitä saa vuokrata kesän juhliinne ja muihin 
tapahtumiinne. Yhdistys hoitaa teltan pysty-
tyksen ja purkamisen. 
Kyselyt ja varaukset: Jarmo Kaunismäki 044 
325 9105 
kaunismaen.jarmo@gmail.com 

 

Keskiviikkona 28.07.2021 lähdemme yhtei-
selle teatteriretkelle Turun Ruissaloon. Siellä 
esitetään "VIIDESTOISTA YÖ - MUSIKAALI 
JUICESTA JA HÄNEN YSTÄVISTÄÄN".  

Ensin tutustumme Turun Tuomiokirkkoon klo 
9:15. Kirkossa tapaamme mahdollisesti mie-
lenkiintoisia henkilöitä. Tämän jälkeen kierto-
ajelu suuntautuen mm. ”Pyhän hengen kap-
peliin”, Föri-ajelulla käydään ja kuuluisalla 
funikulaarillakin pääsemme seikkailemaan. 
Käydään Raunistulan suunnalla ja klo 12:30 
on hyvä lounasruokailu. Teatteriesitys alkaa 
klo 14:00. Esityksen jälkeen lähdemme Pyhä-
rantaan ja noin klo 18:00 olemme kotikonnuil-
la. 
Matkan hinta 70,00 €. 



Katso tarkemmat aikataulusuunnitelmat ja 
maksuohjeet kotisivultamme: 
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharanta 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 10.06.2021 
mennessä Kai Imppu 044 975 4811. 

 

Pyhärannan Myrsky 
 
Ma 7.6. Myrskyn kevätkokous Pyhärannan 
metsästysmajalla klo 17.30.  
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
 
Kesän yleisurheiluharjoitukset alkavat ke-
säkuun alkupuolella. Seuraa Myrskyn face-
bookista tarkemmat ajankohdat. 

 

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset 
 
HALLITUKSEN sääntömääräinen kokous to 
20.5. klo 18 Sarin luona, Saaristolantie 104 
Ihode. Kokous pidetään puutarhassa. 
 
VUOSIKOKOUS sääntöjen määräämine asi-
oineen to 27.5. klo. 18.30 Kaljasmajalla.  
 
Lahdenvainion naiset tarjoavat kokouskahvit. 
Arpajaiset. 
Tervetuloa kaikki jäsenet suunnittelemaan 
kesän ja syksyn toimintaa. 
Terveisin Sari, Mirja ja Riitta-Liisa 
 

 
 

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 kunnan 
alueella asuvien henkilöiden opiskelumahdol-
lisuuksien parantaminen sekä elinolojen ja 
asumisviihtyisyyden ylläpito ja kohentaminen, 

kuten myös alueella toimivien yhteisöjen 
yleishyödyllisen toiminnan edistäminen. 
Säätiö voi antaa stipendejä vähävaraisille 
pyhärantalaisille opiskelijoille, avustuksia py-
härantalaisten vaikeaa sairautta sairastavien 
henkilöiden hoitokustannuksiin siltä osin, kuin 
yhteiskunta niitä ei korvaa sekä avustuksia 
Pyhärannan kunnan alueella toimivien yhtei-
söjen ajamien hankkeiden toteuttamiseksi 
sekä niiden toiminnan tukemiseksi. 
Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hake-
muksella, josta on käytävä selville seuraavat 
seikat: 

• opiskelijat (18-29 vuotiaat, kokopäivä-
toimiset, ammattiin tähtäävää tutkintoa 
suorittavat tai korkeakoulu- ja ammat-
tikorkeakouluopiskelijat): opiskeluto-
distus, virkatodistus, selostus stipendin 
käyttötarkoituksesta sekä hakijan yh-
teys- ja pankkiyhteystiedot,  

• yhteisöt: lyhyt kuvaus toiminnasta (liit-
teeksi toimintakertomus ja toiminta-
suunnitelma), haettava summa ja pe-
rusteltu selvitys avustuksen käyttökoh-
teesta), 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 pu-
heenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-
514623, mycola@koti.luukku.com tai hallituk-
sen 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 kirkossa 23.05.2021 – 
27.06.2021 
 
Kaikki tervetuloa: seuraa tarkasti ko-
ronaohjeita ja infoamme, koska ja miten 
voimme kokoontua paikan päällä  
 
Jumalanpalvelukset 
 
23.5. Helluntai: Pyhän Hengen 
vuodattaminen klo 10 
30.5. Pyhän Kolminaisuuden päivä. Salattu 
Jumala klo 13. Perheet tervetuloa 
joukkoomme. 
6.6. Katoamattomat ja katoavat aarteet  
klo 10. Messu. 
13.6. Kutsu Jumalan valtakuntaan klo 10. 
Kesävieraat tervetuloa joukkoomme. 
Kirkkokahvit tarjoaa Pyhärannan Martat. 
20.6. Kadonnut ja jälleen löytynyt klo 13. 
26.6. Tien raivaajat: Juhannuspäivä ja 
Suomen ihana suvi vihreine koivuineen  
klo 10. Messu. 
27.6. Armahtakaa. 
Saaristolaisjumalanpalvelus Santtion 
kylänranta klo 13. Kirkkokahvit tarjoaa 
Santtioseura. 
 
Metsäkirkkohetki 23.5. klo 16. Paikka 
Vihitynmaan rinki Rihtniemessä Kartta. 
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 
6783049 E 193047. Ota oma termarikahvi 
mukaan. Auto jätetään Rihtniementien 
varteen, josta matkaa n. 600m. Kulku melko 
hyvä.  
 
Hautausmaakierros 2.6 klo 17. Kestää noin 
tunnin. Tapaamme sankarihaudalla. 
Tutustumme hautamuistomerkkeihin. Lopuksi 
pidämme hartauden uuden puolen 
muistomerkillä. Mukana Komu-Kesäläinen. 

Iltahartaus Varhokylällä 16.6. klo 18. Salme 
ja Vesa Laineen pihalla. Varhokyläntie 120. 
Komu-Kesäläinen.   
 
 
Diakoniatyössä tapahtuu:  
Uusi erä EU-ruokaa on saapunut seura-
kuntaan. EU-ruokakassien jakelu koulujen 
pihoissa järjestetään torstaina 20.5. klo 
16.00 Reilan koulun pihassa, Eemelintie 
6, klo 17.00 Rohdaisten koulun pihassa, Ran-
tatie 5, klo 18.00 Ihoden koulun pihassa, Iho-
den Kylätie 27. Kasseissa on säilyke- ja kui-
varuokaa. Ruokakassit on tarkoitettu talou-
dellisesti haasteellisessa tilanteessa elävil-
le pyhärantalaisille. Lisätietoja diakonissalta 
puh. 0440 684 913.  
Seuraavat jakelut: torstaina 10.6. ja torstaina 
15.7. Samat paikat ja kellonajat kuin edellä.  
  
Kiertävä Kyläkahvila Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi  
Tule koronatalven jälkeen tapaamaan toisia, 
vaihtamaan kuulumisia ja juomaan kahvit 
Kiertävässä Kyläkahvilassa. Laule-
taan myös yhdessä Suvivirsi. Kahvila pysäh-
tyy useammassa paikkaa ympäri Pyhärantaa. 
Kahvitellaan ulkona, osassa paikoista on ka-
tos käytettävissä. Vapaaehtoisen kahvirahan 
voi maksaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
lippaaseen. Paikalla on seurakunnan työnte-
kijöitä, vapaaehtoisia ja muutama isonen 
myös leikittämässä lapsia. Tervetuloa mu-
kaan kaikenikäiset pyhärantalaiset!  
Tiistaina 8.6. klo 10 - 12.30 Helinin Torppa, 
Vanha Turuntie 182  
Tiistaina 8.6. klo 14 - 
16.30 Kaukan Kyläkoti, Kaukanraitti 24  
Keskiviikko 9.6. klo 10 – 12 Santtion Mainin-
kitalo, Palokuja 6   
Keskiviikko 9.6. klo 13 – 15 Reilan koulu, 
Eemelintie 6  
Keskiviikko 9.6. klo 16 – 18 Rihtniemen leiri-
keskus, Varvinpolku 13  
Torstai 10.6. klo 10 – 12.30 Ihoden koulu, 
Ihoden Kylätie 27  
Torstai 10.6. klo 13.30 - 16.00 Seurakunta-
kodin piha, Kirkkopolku 9  
  
Opiskelija: Seurakunnassamme on opiske-
luihin kuuluvalla harjoittelujaksolla toukokuun 
puolivälistä alkusyksyyn diakoni-
opiskelija Milla.  
 
 
 



SAUNAILLAT 2021: 

Rihtniemen leirikeskuksella klo 18.00 

4 € (sis. Sauna ja tarjoilu) 

Ke 26.5. 

Ke 2.6. 

Ke 9.6. 

Ke 7.7. 

Ke 14.7. 

Ke 21.7. 

Ti 10.8. 

Ke 18.8. 

 

PÄIVÄ- JA PERHEKERHOTYÖ: 

Kiitos kuluneesta kerhokaudesta. Palataan 
kerhojen ääreen jälleen syyskuulla. 

VARHAISNUORISOTYÖ: 

Varhaisnuortenkerhot: 

Kiitos kuluneesta kerhokaudesta, vaikka 
kevät meni, miten meni. Toivotaan että 
syksyllä kerhoja päästään jatkamaan 
normaaliin tapaan. 

Aamunavaukset: 

Pe 21.5. 

Klo 8.30 Reila 

Klo 9.15 Rohdainen 

Klo 10.00 Ihode 

Koronatilanteesta riippuen, joko kouluilla tai 
videolla. 

Toimintapäivä: 

Tiistaina 13.7. klo 10.00–15.00 Rihtniemen 
leirikeskuksella. Toimintapäivä on tarkoitettu 
kouluikäisille lapsille. Toimintapäivään 
ilmoittautuminen Perjantaihin 9.7. mennessä 
nettisivuilla olevalla lomakkeella 
pyharannanseurakunta.fi -> tapahtumat -> 
Toimintapäivä. Toimintapäivän hinta 5€ 
(kerätään saavuttaessa) Tarkempaa tietoa 
toimintapäivästä löytyy seurakunnan 
nettisivulta. 

10-leiri: 

Tulossa elokuussa. Tarkempaa tietoa 
lähempänä ajankohtaa. 

 

RIPPIKOULU: 

Ennalta määrätty nuortenilta To 20.5. klo 
18.00 Seurakuntakodilla, jos 
koronarajoitukset sallivat. 

NUORISOTYÖ: 

Rippikoulun käyneet nuoret! Nyt teille on 
tarjolla oma nuortenleiri. Pe 11.6.-Su 13.6. 
Rihtniemen leirikeskuksella. Leirin hinta 20 € 
(kerätään paikan päällä). Ilmoittautumiset 
leirille perjantaihin 4.6 mennessä nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella 
pyharannanseurakunta.fi -> Tapahtumat -> 
Nuorten leiri. Samaiselta sivulta löytyy 
tarkempaa tietoa leiristä. 

 
KUMMIPÄIVÄ 6.6.21 klo 12.00-16.00 

Lähde kummisi tai kummilapsesi kanssa 
viettämään yhteistä hetkeä seurakunnan 
leirikeskukselle Rihtniemeen. Ohjelmassa 
pientä kisailua, pelailua ja rentoa yhdessä 
oloa unohtamatta mahdollisuutta 
saunomiseen ja uimiseen. Päivässä tarjolla 
myös syötävää. Päivän hinta 5€/osallistuja 
(kerätään saapuessa). 
Ilmoittautumiset nettisivuilta löytyvällä 
lomakkeella pyharannanseurakunta.fi -> 
Tapahtumat -> Kummipäivä. 
 

 

  
 
 



Pyhäranta –laulu

1.  Pyhäranta, länsiranta
 Vakka-Suomen kaunis maa.
 Pohjanlahden armaat aallot
 rantakiviis loiskuttaa.

2.  Pyhäranta kylpylöineen
 lomalaisten keidas on.
 Saunalöylyt leppoisimmat
 tarjoo äärell´ aallokon.

3.  Pyhäranta, kirkkoranta
 merenniemi, pyhä maa.
 Kirkko kaunis kunnahalta
 taivaan sineen kohoaa.

4.  Pyhäranta, kunnahillas
 käki kukkuu helkyttää.
 Lahtes laineen lauleloita
 metsän urut säestää.

5.  Pyhäranta, länsiranta
 sua kaikki ylistää.
 Luonnon kaunis tenhovoima
 ihmismielen herkistää.

 Sanat Tauno Sihvonen 
 (aikanaan Pyhärannan seurakunnan kanttori)
 Sävel VK 327



• Suosi pyykin- ja astianpe-
sussa fosfaatittomia ja 
nopeasti hajoavia tensidejä 
sisältäviä tuotteita sekä 
Joutsenmerkkiä. Käytä vain 
ohjeiden mukainen annos 
pesuaineita.

• Pese täysiä pyykki- ja tiski-
koneellisia. Suosi matalia 
pesulämpötiloja ja lyhyitä 
suihkuja.

…
• Estä jätteen syntymistä, 

lajittele ja kierrätä. Myös 
vesistöt hyötyvät kierrätyk-
sestä. Vessanpönttö, lavuaari 
ja sekajäteroskis eivät ole 
ongelmajätteitä varten. Niis-
tä ongelmajätteet päätyvät 
ennen pitkää vesistöihin.

• Osta Luomu-merkittyä 
ruokaa ja lähellä tuotettua 
ruokaa. Vaadi molempia 
kauppiaaltasi. Suosi kasvis-
painotteista ruokavaliota.

• Suosi suomalaista luonnon-
kalaa.

…
• Jätteiden heitto veteen ja 

ojaan on kielletty! Vesistö ei 
pysty käsittelemään jätteitä.

• Sadevesi valuu asfaltoiduilta 
pihoilta ja kaduilta yleensä 
suoraan ojien ja sadevesivie-
märeiden kautta vesistöön! 
Pyri imeyttämään sadevedet 
maahan omalla tontillasi. 

Jokamiehen 
vesiensuojeluohjeet
N ä i N  e N N a lt a e h k ä i s e t  l e v ä k u k i N t o j a  j a  v e s i e N  p i l a a N t u m i s t a .

• Älä päästä koiraa tekemään 
jätöksiään sadevesiviemärin 
tai ojan läheisyydessä.

• Korjauta ja pesetä auto 
huoltoasemalla tai muussa 
paikassa, jossa tippuva öljy, 
noki ja pesuvedet johdetaan 
käsiteltäväksi.

…
• Käytä julkisia kulkuvälineitä, 

pyörää ja omia jalkojasi. Lii-
kenteen päästöt kuormittavat 
myös vesistöjä.

…
• Puutarhan saavat kukoista-

maan työ ja komposti. Vältä 
keinolannoitteita ja torjun-
ta-aineita. Älä ylilannoita 
kasvimaata ja marjapensaita! 
Jätä suojavyöhyke kasvimaan 
ja ojan tai vesistön väliin.

…
• Huolehdi mökillä ja pihalla 

siitä, että pesuvedet eivät 
valu vesistöön. Käytä pesussa 
luonnonmukaisia pesuai-
neita: mäntysuopaa, etikkaa 
ja aitoa saippuaa. Huolehdi 
myös veneen ja saunan jäte-
vesistä. 



• Pidä oma jätevesien käsit-
telyjärjestelmäsi kunnossa. 
Tyhjennä lietekaivo riittävän 
usein ja huolehdi lietteestä 
asianmukaisesti.

• Pidä ulkohuussi kaukana 
rannasta ja ojista. Imeytä 
neste kuivikkeeseen. Kom-
postoi huussin jäte siten, että 
ravinteet eivät pääse karkaa-
maan kompostista. Mökillä 
parasta vesiensuojelua on 
hyvin hoidettu kuivakäy-
mälä, ei vesivessa.

…
• Luonnon tekemä ranta on 

vesistön oma suojavyöhyke. 
Säilytä se sellaisena. Vältä 
rannan ruoppausta.

• Vesikasveja voi niittää, jos 
kasvusto kasvaa haittaavan 
tiheäksi. Vie niitetyt kasvit 
kompostiin tai kauas ran-
nasta. Kaikkia vesikasveja 
ei kannata niittää, sillä ne 
toimivat maalta vesistöön 
tulevan aineksen suodattime-
na ja kalojen piilopaikkana.

• Kalasta yhtä petokalakiloa 
kohti vähintään 10 kiloa 
pienikokoisia lajeja kuten 
särkikaloja ja kiiskiä. Käytä 
ne ruuaksi tai vie kompos-
tiin. Kompostoi myös 
perkausjätteet.

…
• Varusta veneesi tyhjen-

nettävällä septitankilla tai 
kuivakäymälällä. Jäteveden 
laskeminen suoraan veteen  
on kiellettyä!

• Vältä veneen pohjamaalina 
vesiluonnolle myrkyllisiä, 
vesieliöiden irrottamiseen 
käytettyjä aineita. Veneen 
pohjan voi pestä mekaa-
nisella pesurilla satamien 
pesupisteissä. 

• Melu ja kaahailu häiritsevät 
eläimiä ja kasvillisuutta. 
Aja siis varovasti etenkin 
matalilla rannoilla ja lintujen 
pesimäaikaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee työtä sisävesien ja Itämeren suojelemiseksi. Liiton tavoitteena on vesien pilaantumisen ehkäisy sekä vesiluonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseen. Työssä keskeistä on päätöksentekoon vaikuttaminen, tiedotus ja kouluttaminen. Tue Luonnonsuojeluliiton vesiensuojelutyötä lahjoituksella tai liittymällä jäseneksi.

Lisätietoja: http://www.sll.fi/tuejatoimi
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ILMOITUKSET 
 
Kiinnostaako supertehokas datayhteys? 
 
VSP rakentaa valo-
kuituverkkoa Roh-
daisten keskus-
tassa keväällä ja kesällä 2021. Lisäksi 
suunnitelmissa on rakentaa verkko Ranta-
tietä pitkin Unajaan asti n. 22 kilometrin 
matkalle. 
 
Rakennuspäätös tehdään syyskuussa 2021, 
joten nyt kartoitamme asukkaiden kiinnostus-
ta. Jotta valokuituverkko toteutuu, tarvitaan 
sopimuksen tekeviä asiakkaita muutamia 
kymmeniä. Verkko kattaa aluksi päätien ym-
päristön ja tulevaisuudessa voimme jatkaa 
pidemmällekin. 
 
Miksi valita valokuitu? 
 
– Tehokas nettiyhteys etätyöskentelyyn 
– Rajaton kapasiteetti mm. verkkopelaami-
seen, täysteräväpiirtotelevisioille ja suoratois-
topalveluiden käyttöön 
– Aina tasalaatuinen ja luotettava yhteys, 
jonka nopeuteen eivät muut käyttäjät tai sää-
olosuhteet vaikuta 
– Valokuituliittymä lisää asunnon houkuttele-
vuutta ja nostaa sen arvoa 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
 
Lähetä meille sähköpostia, kuitu@vsp.fi, tai 
soita numeroon 02 844 5500. Katso lisätieto-
ja osoitteesta: vsp.fi/tilaisuus 
 
 
 

 
Mainoksen paikkaMainoksen paikkaMainoksen paikkaMainoksen paikka????    

    
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Hei yrittäjä!  
 

Tässä on tilaa mainokselle! 
 
 

 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
16.6.2021. AINEISTOT MA 7.6. KLO 17 MEN-
NESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti 
Arial 12) osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  

 
UutisAnkkuri 5/2021 kokoaja Tiia Haltia 

 
 


