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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 

Kunnanvirasto on suljettuna 
28.6. – 16.7.2021 

Sosiaaliosaston päivystys:  
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys 
virka-aikana klo 8-16, puh. 044 738 3419. 
Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyk-
sestä vastaa Turun sosiaalipäivystys 02 2626 
003  (24h) Sosiaalipäivystykseen saa yhtey-
den myös soittamalla 112.  

Kotihoidon päivystys klo 8-16 
puh. 044 494 1851

Tekninen toimi päivystää: 
Jussi Koski, 28.6.-18.7. puh. 044 7383 467 
Jyrki Nurmi, 19.7.- 8.8. puh. 044 7383 430 

Työajan ulkopuolinen päivystys: 
puh. 044 7383 440 

Kesäuimakoulut 

Uimakouluissa on vielä tilaa!  

Ilmoittautumisaikaa 20.6. saakka. 

tiia.haltia@pyharanta.fi 

Tiedot uimakoulusta löytyy toukokuun Ankku-
rista http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri 

Kirjasto 

Kirjasto on suljettuna 19.7.-30.7.2021 

Terveysasema tiedottaa 

TERVEYSASEMAN ON SULJETTUNA 
5.7 – 18.7.2021 

Sulun aikana sovitut ajanvaraukset hoidetaan 
normaalisti. 

Suunnistustapahtumia Pyhärannan 
seudulla 

Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhärannan 
kunnan alueella järjestää kesällä 2021 pää-
asiassa Vakka-Rasti. 

Myös Laitilan Jyskeen, Rauman Rasti-Lukon 
ja Rauman Työväen Urheilijoiden jotkut ta-
pahtumat saattavat kartan puolesta yltää Py-
härannan puolelle. 



Tarkemmat tiedot paikallislehtien seuratoi-
minnan palstoilla ja seurojen nettisivuilla: 
https://www.vakka-rasti.fi/kuntorastit; 
https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/suunnistu
s; https://www.rastilukko.fi/suunnistus; 
www.raumantu.fi/ 

Tapahtumissa on yleensä sähköinen ajanot-
to, mutta ilman ajanottoakin voi suunnistaa. 
Noudatetaan koronaohjeita ja suunnistellaan 
vain täysin terveinä. Tapahtumiin ilmoittaudu-
taan paikan päällä ja toimitsijoilta saa kysyä 
neuvoja. 

Koronaepidemian aiheuttamista kokoontu-
misrajoituksista johtuen seurojen kuntorastien 
ajankohdat, paikat ja lisäohjeet vielä puuttu-
vat. Osa suunnistamisista voi tapahtua myös 
ns. omatoimirastien tavalla. Ratakartat silloin 
saatavissa joko lähtöpaikan laatikosta tai 
muulla systeemillä karttamaksua vastaan. 

Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhä-
rannan seudun suunnistuskartoista: Veijo 
Viitanen, puh. 040-5584812, sähköposti vei-
jo.viitanen(ä)tili-rasti.fi 

YHDISTYSPALSTA 

SPR Pyhärannan osasto 

Etäterveyspisteen ystä-
väpalvelun päivystävä 
puhelin jää kesätauolle. 
Puhelin avautuu jälleen 
syyskuussa, jonne voi 
soittaa ja saada neuvontaa terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä hen-
kistä tukea ja juttuseuraa arjessa selviytymi-
sessä 
Neuvonnasta vastaavat vapaaehtoisena toi-
mivat terveydenhuoltoalan ammattilaiset.  

Hyttysen hyrinä, ukkosen jyrinä, 
purojen juoksu, mataran tuoksu 
matojen tonkija, onnekas onkija 
mansikkamaito- kesä on aito! 

Turvallista kesän viettoa niin maalla kuin me-
relläkin! 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 

Perinteinen Kesäkirkkom-
me Santtion rannassa 

sunnuntaina 08.08.2021 
klo 13:00. 

Sydämellisesti tervetuloa ! 

Muista myös Ruissalon kesäteatterin "VII-
DESTOISTA YÖ - MUSIKAALI JUICESTA JA 
HÄNEN YSTÄVISTÄÄN" esitys keskiviikkona 
28.07.2021 klo 14:00. 

Katso lisätietoja 
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharant
a 

”Koko ajan on vain samaa pitkää kesää, 
ja kaikki kasvaa eteenpäin omaa tahti-

aan.” 

Reilan kyläyhdistys Reidu 

Kutsu vuosikokoukseen 

Vuosikokous pidetään 
Reidun saunan pihalla ti 
6.7.2021 klo 18.00. Kä-
sitellään sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa! 

Saunanvuokraus 
Varaukset numerosta 044 763 
2221. Saunamaksu on Reidun jäseniltä 
5 €/tunti ja muilta 10 €/tunti. 

Lisätietoa Reidusta: 
www.reidu.yhdistysavain.fi 



Nälkloukkan kyläyhdistys 

Kyläkodissa tapahtuu, Kaukanraitti 24: 

Viime vuonna tämä jäi väliin, mutta nyt 
olemme iloisia, että voimme taas järjestää 
kyläkodin kesäkahvilan su 20.6. klo 12-14, 
jolloin tarjolla on Tuulan maukasta lohikeittoa, 
saaristolaisleipää sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Kansanmusiikkiryhmä Ämpärporin pelimannit 
esiintyy. Ruokailla voit sisällä tai ulkona. 
Tervetuloa herkuttelemaan! 

Kesäkahvila järjestetään myös toisen 
kerran heinäkuussa 18.7. klo 12-14. Merkitse 
jo nyt kalenteriisi! 

Juhannusaaton perinteinen lipunnosto 
25.6. klo 18.00 kyläkodin pihalla. Yhdistys 
tarjoaa kahvit ja mansikkakakkua.  

Keväällä siirretty kyläyhdistyksen 
vuosikokous pidetään 28.6.2021 klo 18.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. 

Kyläyhdistys tarjoaa pihajumppaa kyläkodin 
kentällä tiistai-iltaisin klo 18.00 
fysioterapeutin johdolla. Jumppa sopii 
kaikenkuntoisille ja -ikäisille. Tule Sinäkin 
mukaan rentoon joukkoomme! 

Varvinrannan sauna on vuokrattavissa 
kesällä 5 €/tunti. Varaukset ja maksut ottaa 
vastaan Ilkka Karru puh. 0400 123024. 

Pyhärannan maa- ja kotitalousnai-
set 

Perinteisen puutarha vierailumme teimme 
tällä kertaa Salosen puutarhalle Laitilaan, 
kiitos mukana olleille.  

Kesäretkeä emme tänä kesänä tee, toivotta-
vasti ensi kesänä linjurimme suuntaa kohti 
Suomen kaunista saaristoa…  

Kalentereihin kannattaa jo nyt laittaa 5.8. ole-
va saunailta Kaljasmajalla. Aloitellaan klo 18. 
Pelaillaan, grillataan ja saunotaan. Arpajai-
setkin tietysti pidetään. Tervetuloa kaikki jä-
senet perheineen.  

Hallituksen naiset toivottavat kaikille hyvää 
kesää 

Ihoden Kiri ry 

Avoimet ovet avajaiskahveineen Kirikalli-
olla keskiviikkona 30.6.2021 klo 17.30 – 
19.00 (koronaohjesuosituksin) 

Tervetuloa tutustumaan, niin yhdistykset, yri-
tykset ja yksityiset, uudistettuihin Kirikallion 
juhla- ja kokoontumistiloihin. Tilat ovat taas 
vuokrattavissa 1.7 alkaen. Pienempi puoli 
jatkossa ympäri vuoden, isompi sali lämpi-
mään vuodenaikaan. 

Pienempään tilaan mahtuu pöytäpaikkoja 
noin 60 ja isompaan saliin 200, jättäen vielä 
hyvin ”tanssitilaa” keskilattialle. 
Kuvia tiloista löytyy Ihoden Kirin facebook-
sivuilla. 

Tulethan myös mukaan tukemaan maksut-
tomasti Kirin toimintaa kirjautumalla kan-
nustajaksi. 
Osoitteesta keula.fi/kannustajat löydät helpot 
ohjeet, miten ryhtyä kannustajaksi. 
Kannustus on sinulle täysin maksutonta eikä 
se vähennä omia bonuspisteitäsi vaan niiden 
lisäksi seuramme saa pisteitä. 
Keulalta saamamme tuki ohjataan suoraan 
lasten liikuntamahdollisuuksiin. Tule mukaan 
tukemaan lasten liikuntaa! Kannustajan ei 
tarvitse olla paikkakuntalainen 

Kyselyt ja lisätietoja Ville Aerilalta 
p.0407153561



Pyhärannan kotiseutuyhdistys 

Pyhärannan Kotiseutuyhdistyksen kevät-
kokous tiistaina 22.6.klo 18 Helinin torpal-
la (Vanha Turuntie 182 Polttila).

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja 
tutkaillaan alkanutta kesää. 

Kokous toteutetaan koronarajoitukset /-
määräykset huomioon ottaen. 

Sydämellisesti tervetuloa. 

Hallitus 

Santtioseura

Juhannusaattona 25.6.21 klo 18 perinteinen 
lipunnosto ja juhannussalon pystytys sekä 
lauluhetki Mainingin pihalla. Puffetti paikalla. 

Torstaina 24.6.21 klo 17 kukkien keruuta 
salkoa varten, kokoonnutaan Mainingin pihal-
la. 

Perjantaina 25.6.21 klo 9 alkaen kukkien 
sidontaa ja salon koristelua sekä muuta val-
mistelua Mainingin pihalla. Tervetuloa uudet 
ja vanhat sitojat 

Juhannussunnuntaina 27.6.21 klo 13 saa-
ristolaisjumalanpalvelus Ilmin rannassa kat-
somon uuden katoksen alla. Santtioseura 
tarjoaa kirkkokahvit. 

Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys 

Tervetuloa avoimienovien juhannusjuhlin-
taan! 

Juhannussauna on lämmin juhannusaattona 
klo 18 alkaen jatkuen puolille öin. 
Saunamaksu on 10€, sisältäen iltapalaa sekä 
grillimakkaraa, jonka jokainen saa grillata 
itse. 
Juhannuspäivänä aloitamme klo 15 kahvilla 
ja makealla 5€ 
Sauna lämpenee jälleen klo 17.00 iltapalan ja 
makkaran kera. 10€ 
Pientä kisailua ja mukavaa yhdessä oloa. 

Kesäsauna on lämmin keskiviikkoisin klo 18-
20.00 
Aikuiset 2€ ja lapset 1€ 

Kaljasmajan vuokraus numerosta 0440 
451966 Katariina 
Töistä johtuen numero ei aina vastaa, joten 
jätäthän silloin tekstiviestin kiitos. 

Tuulimylly-yhdistys jatkaa toimintaa perintei-
sin menoin, jos epidemiatilanne sen sallii. 
Loppukesästä vietetään venetsialaisia ja 
Rompetorikin on jälleen mahdollinen. 

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021 on 
5€/ hlö. 
Voit halutessasi maksaa sen tilille FI54 4358 
1120 0040 62 / Lahdenvainion Tuulimylly-
yhdistys. Viestikenttään oma nimi.  

HANTLA 

HANTLAN  KESÄOHJELMAT

Konsertti 
Hannulan Konsertti- ja taideyhdistys Hantla 
järjestää Reilan Hannulassa 31.7.2021 klo 
16.00 konsertin.  Konsertissa esiintyvät mez-
zosopraanot Essi Luttinen ja Laura Nykä-
nen sekä baritoni Sauli Luttinen ja basso 
Sami Luttinen. Heitä säestää pianotaiteilija 
Janne Hovi.  
Konsertin ohjelma koostuu voimaa antavista 
lauluista otsikolla ”Kyll met tämä Hantlata”. 

Taidenäyttelyt 
Avoinna viikonloppuisin 9.7.- 31.8.2021 

Suuligalleriassa on Rauno Luttisen pyhäran-
talaisten ja lähiseutujen henkilöiden muoto-
kuvia ja maisemamaaluksia. 

Sami Luttinen on ripustanut näyttelyyn piirus-
tuksia ja maalauksia, joiden aiheet kumpua-
vat musiikin maailmasta.  

Navettagallerian seinät täyttyvät graafikko ja 
kirjankuvittaja Julia Vuoren töistä. Hän on 
julkaissut kymmeniä kuvakirjoja ja sarjakuvia 
sekä lapsille että aikuisille: Vuoren tunnetuin 
hahmo on Sika, joka on kirjojen lisäksi seik-
kaillut Helsingin Sanomien Nyt -liitteessä.  

Näyttelyssä on esillä myös Reilan koulun op-
pilaiden maisemamaalausnäyttely. 



Venetsialaisilta 
31.8.2021 
Ohjelma ja toteutus toistaiseksi avoinna. 

Liity Hantlan tukijäseneksi 
Haluatko tukea Pyhärannassa toteutettavaa 
kulttuurityötä. Liity Hannnulan konsertti- ja 
taideyhdistys Hantlan tukijäseneksi. 

Yhteystiedot 
Puheenjohtaja Rauno Luttinen, Rantatie 
1131, 27340 REILA, 050 560 3787 
rauno.s.luttinen@googlemail.com 

Lisätietoja 
www.facebook.com/hantl 

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/ 

Jumalanpalveluksia. 20.6-22.8.2021. 
Paikka Pyhärannan kirkko, jos ei muuten 
mainita. Sydämellisesti tervetuloa 
kotikirkkoosi. Sydämellisesti tervetuloa sinä 
kesävieras ja sinä satunnainen kulkija. 
(seuraamme ja noudatamme koronaohjeita ja 
turvasuosituksia) 

20.6. klo 13 Sanajp. "Kadonnut ja jälleen 
löytynyt". 
26.6. klo 10 Messu: "Tien raivaajat". 
Juhannuspäivä ja Suomen ihana suvi 
vihreine koivuineen. 
27.6  klo 13. Saaristolaisjumalanpalvelus. 
Santtion kylän ranta. Järjestää SRK ja 
Santtioseura. Santtioseura tarjoaa 
kirkkokahvit. 
4.7  klo 10 Sanajp. "Herran palveluksessa". 

11.7  klo 10 Messu. "Rakkauden laki". 

18.7  klo 13 Sanajp" Kirkastettu Kristus". 

25.7  Klo 10 Sanajp. "Totuus ja harha". 

1.8  klo 10 Messu. "Uskollisuus Jumalan 
lahjojen hoitamisessa". 

8.8  klo 13 Sanajp :” Etsikkoaikoja”  Santtion 
kylän ranta. Järjestää SRK ja Eläkeliiton 
Pyhärannan osasto. EL tarjoaa kahvit. 

15.8 klo 10 Messu: "Itsensä tutkiminen". 
Konfirmaatio. 

22.8  klo 12 Sanajp : ”Jeesus parantajamme.” 
Helinin Torppa Polttilassa. Järjestää SRK ja 
Pyhärannan kotiseutuyhdistys. 
Kotiseutuyhdistys tarjoaa kahvit. 

Mahdollisuuksien mukaan kuvaamme 
jumalanpalveluksia facebook-sivullemme. 
Kesän aikana eri järjestöt ja yksityiset ihmiset 
kukittavat kirkkoa. Samoin kirkon ovien 
avaajina toimivat vapaaehtoiset. 

Kirkon ovet auki tiekirkkona:1.6-15.8.2021. 
ma-la klo 9-16, su 12-16. ( voit tutustua 
kirkkomme mielenkiintoiseen historiaan mm. 
kännykkään ladattavan Q-koodin avulla) 

Yhteinen pöytä. Yhteisvastuun hyväksi. 
Seuraa ilmoitteluamme. 

DIAKONIATYÖ 

EU-ruokakassien jakelut torstaina 15.7. ja 
torstaina 12.8. 

Reilan koulun pihassa klo 16.00 - 16.30 

Rohdaisten koulun pihassa 17.00 - 17.30 

Ihoden koulun pihassa klo 18.00 - 18.30 

Kassit sisältävät kuiva- ja säilykeruokia. Jake-
lu on tarkoitettu vähävaraisille ja taloudellisis-
sa haasteissa oleville pyhärantalaisille. Lisä-
tietoja diakonissalta puh. 0440 684 913. 

Ikäihmisten virkistyspäivät Rihtniemessä 

Jos koronarajoitukset sallivat järjestämme 
kaksi virkistyspäivää leirikeskuksessa keski-
viikkona 21.7. klo 12-15 ja torstaina 22.7. klo 
12-15. Kummankin päivän osallistujamääräs-
sä noudatamme leiripäivien aikaan voimassa 
olevia koronaohjeita. Ohjelmassa: ruokailu, 



hartaus, yhteislaulua, pientä kisailua ja muuta 
piristystä sekä kahvit. Päivä on osallistujille 
ilmainen. Kyydeistä voi tarvittaessa sopia 
ilmoittautuessa. Ilmoittautuminen 12. - 16.7. 
diakonissalle puhelimitse puh. 0440 684 913 
tai sähköpostilla tiina.m.makinen@evl.fi 

Lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamaan 
vihdoinkin toisia ja nauttimaan kesäpäivästä 
luonnon keskellä. 

SAUNAILLAT 2021: 

Rihtniemen leirikeskuksella klo 18.00 

4 € (sis. Sauna ja tarjoilu) 

Ke 7.7. 

Ke 14.7. 

Ke 21.7. 

Ti 10.8. 

Ke 18.8. 

ESIKOULUUN LÄHTEVIEN KOULUTIELLE 
SIUNAAMINEN: 

Eskariin lähtevien koulutielle siunaaminen Ke 
4.8.21 klo 18.00 Pyhärannan kirkossa. 
Ikäluokkaan kuuluville tarkempaa tietoa 
tulossa postitse heinäkuun aikana. 

KOULUIKÄISET: 

Toimintapäivä: 

Tiistaina 13.7. klo 10.00–15.00 Rihtniemen 
leirikeskuksella. 

Toimintapäivä on tarkoitettu kouluikäisille 
lapsille. 

Ilmoittautumiset perjantaihin 9.7. mennessä 
nettisivuilla olevalla lomakkeella 
pyharannanseurakunta.fi -> tapahtumat -> 
Toimintapäivä. Toimintapäivän hinta 5€ 
(kerätään saavuttaessa) 

10-leiri:

Pe 20.- La 21.8.20 Rihtniemen 
leirikeskuksella. 

10-leiri on suunnattu tänä vuonna 10-vuotta
täyttäville. Ikäluokkaan kuuluville tulee
tarkempaa tietoa postitse heinä-elokuun
vaihteessa.

RIPPIKOULU: 

Ennalta määrätty nuortenilta To 15.7. klo 
18.00 Seurakuntakodilla. 

Huom! Vuoden 2022 rippikouluun 

ilmoittautuminen 26.7.-15.8. välisenä aikana 
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. 
Ikäluokkaan kuuluville tulee postia heinäkuun 
alkupuolella. 

Hyvää kesää, nähdään kirkolla! 

MYRSKYLUODON MAIJA 
PYHÄRANNAN SANTTION 

KESÄTEATTERI 

Ulkosaariston karut kalliorannat ja alati 
muuttuva, voimallinen meri luovat raamit 
Maijan kasvutarinalle. Tarinalle naisesta, 

jonka on opittava lukemaan kahlitsematonta 
luontoa. Opittava luopumaan, opittava onnen 

hetket ja rakkaus. Elämänmakuisessa 
kertomuksessa 1800-luvun saaristolaisten 

elon sävyt iloista suruihin soivat 
Myrskyluodon Maijan upeassa musiikissa. 

Näytökset 9. - 31.7.2021 

Perustuu Anni Blomqvistin romaanisarjaan 
Käsikirjoitus: Jussi Helminen 

Musiikki: Matti Puurtinen 
Ohjaaja: Lauri Ketonen 

Maijan rooleissa Anna Rosaliina Kauno ja 
Kati Nordman 

Jannen roolissa Markus Vatka 

LIPUT  
MYYNNISSÄ NETTICKET.FI / 

TEATTERIFAKE@GMAIL.COM / 
050 339 0027 



Pyhärannast

KESÄ
TERVEISET

TÄÄLT

60°57 ′00″N
21°26 ′40″E

Korttien jälleenmyyjä: Pyhärannan Kievari & Camping

Lähetä kesäiset terveiset Pyhärannasta 
postikortilla!

mo@mojulistekortti.fi 
https://www.facebook.com/MOjulistekortti 



Kesävisa 

1. Miten sateenkaari syntyy?
2. Milloin ahven tarttuu aktiivisemmin täkyyn?
3. Miten jatkuvat laulun sanat: ”On vapautta
valvoa…”?
4. Minkä niminen on tasavallan presidentin
kesäasunto?
5. Millä toisella nimellä ahomansikka tunne-
taan?
6. Mihin kellonaikaan Suomen lippu vedetään
salkoon juhannusaattona?
7. Millainen on kirves, jos se on kesäterässä?
8. Kuka on säveltänyt Kesäillan valssin?
9. Mikä on lyhin kesäkuukausi?
10. Mitä aineksia kuuluu perinteiseen kesä-
keittoon?
11. Kuka on kirjoittanut näytelmän Kesäyön
unelma?
12. Mikä on kesäpäivänseisaus?
13. Mikä on Suomen yleisin kalalaji?
14. Mikä on Suomen keskiarvo heinäkuun
hellepäivien lukumäärälle?
15. Kuinka monta litraa jäätelöä suomalaiset
syövät keskimäärin vuodessa?

Kesävisan vastaukset: 

1.     valo taittuu vesipisaroista
2.     aikaisin aamulla tai myöhään illalla
3.     kesäisiä öitä ja katsella hiljaisen haavan    

värinöitä
4.     Kultaranta
5.     metsämansikka
6.     klo 18
7.     tylsä
8.     Oskar Merikanto
9.     kesäkuu
10.perunaa, porkkanaa, kukkakaalia ja maitoa
11.William Shakespeare
12.vuoden pisin päivä
13.ahven
14.16 päivää
15.keskimäärin 13 litraa

ILMOITUKSET 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
18.8.2021. AINEISTOT MA 9.8. KLO 17 MEN-
NESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti 
Arial 12) osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  

UutisAnkkuri 6/2021 kokoaja Tiia Haltia


