
Pyhärannan kunta20.10.2021
9/21

 
 

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 
 
 

TERVEYSASEMA TIEDOTTAA: 
 

Kauden inluenssarokotukset alkavat ai-
kaisintaan viikolla 46. Aikataulu on THL:n 
suosittelema, perustuen vaikutuksen riittä-
vyyteen koko kaudeksi. Tiedotamme aika-

taulusta rokotuspäivien varmistuttua. 
Seuraa paikallisia tiedotuskanavia 

. 
 

Vesimittareiden lukemakortit on 
lähetetty 
 
Lukemat on helppo ilmoit-
taa Kulutus-Web -
palvelussa osoitteessa: 
 
 
https://www.kulutus-web.com/pyharanta. 
 
Kirjautumiseen tarvitset kulutuspaikan/- pis-
teen numeron sekä mittarinumeron. Tiedot 
löytyvät mittarilukukortista. 
 
Lukemakortin voi edelleen lähettää postitse. 
 
Muistathan ilmoittaa mittarilukeman vii-
meistään 31.10.2021.  
 
 
 
 
 

Muovinkeräyspisteet löytyvät Rohdaisis-
sa Salen pihalta ja Ihodessa Rinki-
ekopisteestä, Ihoden kylätie 27. 

 

MMiikkää  mmuuoovvii  kkuuuulluuuu  kkiieerrrräättyykksseeeenn??  
Nyrkkisääntö on, että kaikki kuluttajakäyt-
töön tarkoitetut muovipakkaukset sekä 
muoviset kauppakassit ovat kierrätettä-
viä.  
Pakkausmuoveja kertyykin jätteeksi eniten, 
ja siksi niiden kierrätys on aidosti merkittävä 
ekoteko. 
Nämä kaikki kuuluvat muovinkeräykseen: 

Kaikki muoviset elintarvikepakkaukset, 
kuten: 

• Jogurttipurkit 
• Muovikääreet 
• Margariinipakkaukset 
• Ketsuppipullot 
• Valmisruokapakkaukset 
• Pakasteiden muoviset pakkauspussit 
• Muoviset kosmetiikkapakkaukset, ku-

ten shampoopullot 
• Muoviset pesuainepakkaukset, kuten 

siivousainepullot 
• Muut muoviset pakkaukset, kuten le-

lupakkaukset tai muovikääreet vaat-
teiden ympärillä 

• Muoviset kauppakassit 



Jos pakkaus vaikuttaa olevan enimmäkseen 
muovia, sen voi lajitella muovipakkauksiin. 
Numeroita kolmiomerkinnän sisältä ei tarvit-
se etsiä. 

MMiikkää  eeii  kkuuuulluu  mmuuoovviinnkkeerrääyykksseeeenn??  
Vielä voidaan selventää ohjetta sillä, mitä 
rajataan pois muovin kierrätykses-
tä. Ylipäänsä muovitavarat eivät kuulu 
muovinkeräykseen. 
Älä laita näitä muovinkeräysastiaan: 

• PVC-muovi 
• Jätesäkit 
• Muoviset kertakäyttöaterimet 
• Muovikelmu 
• Muoviämpärit 
• Pakasterasiat 
• Muoviset lelut 
• Hammasharjat 
• Muut muoviset esineet 
• Pakkausmuovit, joissa on jäämiä vaa-

rallisista aineista, kuten maalia, kemi-
kaaleja, öljyä tai lääkkeitä. 

Lähde: Muovin kierrätys – näillä ohjeilla onnistut 
(fortum.fi) 

Pyhärannan kunnan tarjoamat syyslii-
kunnat 2021  
 
Vielä ehdit nauttimaan kunnan tarjoamista 
liikuntapalveluista: 

28.9.-30.11.2021 tiistaisin, koulujen liikun-
tasaleissa: 

Reilan Reipas aamujumppa klo 9.30-10.30 
Rohdaisten puolenpäivän jumppa klo 11.00- 
12.00 
Ihoden Ikiliikkujat klo 12.25-13.25 

1.10.-10.12.2021 joka toinen perjantai (pa-
rittomat viikot), Rohdaisten koulu: 
Asahi & venyttely klo 17.00-18.00, Teräs-
miesten Satujumppa klo 18.05-19.05 

Aikuisten liikuntaryhmissä liikkeet tehdään 
seisten ja lattialla. Ota mukaan jumppa-
alusta, vastuskuminauha (pituus 1,5 m.), 
sisäliikuntakengät ja vesipullo. Asahissa liik-
keet tehdään seisten/istuen. Lisätietoja lii-
kuntaryhmistä ja mahdollisista aikataulumuu-
toksista www.pyharanta.fi/liikunta. 

Liikuntaryhmien sisältö: Tiistain liikunta-
ryhmät: aikuisten liikuntatunnit sisältävät 
monipuolisesti eri lihasryhmiä kuormittavia 
liikkeitä. Lihaskuntoliikkeissä käytetään väli-
neenä vastuskuminauhaa. Jokaisella kerralla 
tehdään myös liikkuvuutta ja tasapainoa eri-
laisilla harjoitteilla. Perjantain Rohdaisten 
liikuntaryhmät (pariton viikko): Asahi on 
suomalainen lempeä terveysliikuntamuoto, 
jossa liikkeet tehdään seisten tai tuolilla istu-
en hitaasti oman hengityksen mukaan. Asahi 
rentouttaa ja vahvistaa ylä- ja alavartalon 
lihaksistoa. Teräsmiesten Satujumppa on 
miesten ikioma liikuntapiiri, jossa pääpaino 
on kohtalaisesti kuormittavassa lihaskunto-
harjoittelussa. Tunnin lopuksi venytellään. 

KUNTOPOLUT 

Vuoden 2021 kuntopolkukausi on päättynyt. 
Kuntopolkuvihkoihin tehtiin merkintöjä yh-
teensä 5988 kappaletta 1.1.2021-30.9.2021 
välisenä aikana, mikä tarkoittaa 665 merkin-
tää / kk (vuonna 2020 888 merkintää / kk).  
 
Leikkimielisessä kilpailussa onnetar arpoi 
palkinnot seuraaville reippailijoille: 
 
Jone Kajander + Nasu, 
Rohdainen 

Pyörä-Nurmi lahja-
kortti 

Riitta Ojarinne, Kukola otsalamppu 
Senni, Reila otsalamppu 
Margit Mikkonen,Santtio S-ryhmän lahjakortti 
Leena Viljanen, Santtio viilentävä pyyhe 
Simo Mikola, Nihtiö kahvipaketti+ suklaa-

levy 
Pauli Laivo, Rohdainen otsalamppu 
Vertti Ali-
Kleemola,Polttila 

otsalamppu 

Tiina Kielinen, Ihode pipo+heijastin 
Jenna Elo, Ihode S-ryhmän lahjakortti 
Veijo Lainio, Polttila otsalamppu 
Veera Alikleemola, Polt-
tila 

kahvipaketti 

Ulla-Maija Helminen, 
Ihode 

viilentävä pyyhe 

R-L Valpola, Lahdenvai-
nio 

otsalamppu 

 
Kaikkien merkintöjä tehneiden kesken arvot-
tiin 50 euron lahjakortti Pyörä-Nurmelle ja 
sen voitti Mustonen ja Rambo Rohdaisista. 
 
Palkinnot tulee noutaa kunnanvirastolta 
5.11. mennessä. Onnea kaikille voittajille!  
Lisätietoja: Tiia Haltia 044-738 3432 



VUODEN 2021 SEURATYÖNTEKIJÄ 
 

Vuoden 2021 Vuoden Seuratyöntekijän 
nimeäminen 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on 
palkinnut jo yli 20 kertaa kuntakohtaisesti 
Vuoden Seuratyöntekijän. Jo lähes 1000 
lounaissuomalaista urheiluseuran vapaa-
ehtoistyöntekijää on tullut nimetyksi ja pal-
kituksi. Jokaisesta kunnasta löytyy palkit-
semisen arvoinen henkilö! 

Vuoden seuratyöntekijä 

• on henkilö, joka on tehnyt vuosia tai 
tekee edelleen merkittävää liikunnan 
taustatyötä Pyhärannassa 

• voi olla seuran puheenjohtaja, 
sihteeri, rahastonhoitaja, nuori-
sovetäjä/-ohjaaja, lipunmyyjä, 
järjestysmies tms. taustahenki-
lö. Aktiiviurheilijat (kilpa- tai 
huippu-urheilijat) eivät tule ky-
symykseen. 

 
Ilmianna oma ehdokkaasi perustelui-
neen 7.11.2021 mennessä:  
https://forms.office.com/r/W4mY15xpSv 
 

YHDISTYSPALSTA 
 
 
 
 
 
 

Pyhärannan kotiseutuyhdistys 
 
Pyhärannan Kotiseutuyhdistyksen syys-
kokous pidetään Marttalassa (Ristentie 15, 
Pyhäranta) to. 4.11. klo 18.00. 
 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa suunnittelemaan koronan jälkeis-
tä tulevaisuutta. 
 
Reilan kyläyhdistys Reidu 
 
Talviuintikausi alkaa 
24.10.2021 lukien. 
Reidun sauna lämpimänä 
sunnuntaisin klo 11-12. Osoite: Täpöntie 27, 
Reila. 

Saunamaksu: aikuiset 2 €/kerta, lapset veloi-
tuksetta. 
Lämmitysvuorot jaetaan kävijöiden kesken. 
 
Nälkloukkan kyläyhdistys   

 
Kyläkodissa tapahtuu, Kaukanraitti 24: 
 
Yhteislaulutilaisuus kyläkodilla perjantaina 
5.11.2021 klo 18:00, Pertti Laaksonen Ja 
Päivi Peltonen laulattavat 
 
Kyläkodilla on kattava omatoimikirjasto, 
jota voi käyttää, kun ovet ovat auki. 
 
Pihajumppa on päättynyt tältä kesältä. 
 
SPR Pyhärannan osasto 
 

 
 

SPR Pyhärannan osaston syyskokous 

Osaston sääntömääräinen syyskokous jär-
jestetään to 11.11. 2021 klo 18. 
Paikkana Mattilanpuisto (Marttala), Ristentie 
15, 23950 Pyhäranta 
Kokouksessa käsitellään osaston johtosään-
nön syyskokoukselle määräämät asiat.  
Kokouksen alussa jaetaan huomioimisia. 
 
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja teke-
mään päätöksiä osaston jäsenenä!  
HALLITUS 

 

KIITOS NÄLKÄPÄIVÄN KERÄYKSESTÄ 

Yhdessä tekemisen ilo välittyi keräyksen 
aikana. Iso kiitos lahjoittajille sekä kaikille eri 
tavoin keräyksessä mukana olleille: 
Partiolaisille lipaskeräyksestä, Martoille liha-



keiton myyntitulon lahjoituksesta, osaston 
vapaaehtoisille Nälkäpäiväleivän ja pos-
sumunkkien myynnistä sekä lippaiden kans-
sa keränneille. 
 
Keräystulokseksi saatiin 1 371,90 euroa + 
MobilePayn kautta tehdyt lahjoitukset. 
 
Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Pu-
naisen Ristin katastrofirahastoon. Lahjoitus-
ten avulla autetaan nopeasti ja tehokkaasti 
Suomessa äkillisen onnettomuuden kohdan-
neita sekä luonnonmullistusten ja sotien uh-
reja ympäri maailmaa.  
 
Vielä on mahdollisuus lahjoittaa  
Digikeräys jatkuu lokakuun loppuun saakka 
Tekstiviesti SPR5 numeroon 16499 (5€) 
Mobilepaylla numeroon 29890 
 

KIITOS! 
 
Toistemme tukena. Aina. 

 
 
TERVEYSPISTE 

Terveyspiste Marttalassa (Ristentie 15, 
23950 Pyhäranta) on avoinna jälleen tiistai-
na 2.11 klo 15-17. 
Mahdollisuus verenpaineen sekä verensoke-
rin mittaukseen. 
Keskustellaan mm. kodin turvallisuudesta. 
Vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattiali-
set päivystävät. 
 
Palvelu on maksutonta, kaikille avointa ilman 
ajanvarausta! 
Martat tarjoavat kahvin. 
 
Päivystävä puhelinneuvonta 
Maksutonta ja luottamuksellista puhelinneu-
vontaa ja ohjausta saa soittamalla numeroon 
041 7441589 tiistaisin klo 15-17. 
Neuvonnasta vastaavat terveyspisteen ter-
veydenhuollon ammattilaiset ja ystävätoi-
minnan vastaavat. 

Puhdas Mannervesi 
 
Auringonkukat tuottivat iloa tänä vuonna 
monille. Kiitos kaikille poimijoille, jotka tuki-
vat toimintaamme lahjoituksella! 
 
Suuren suosion saaneet 
Mannervesi -aiheiset jou-
lukortit tulevat myyntiin 
myös tänä vuonna. Kortte-
ja voi tilata ennakkoon 
10 kpl/12 € ja 20 kpl/20 € 
osoitteesta 
puhdasmannervesi@gmail.com. 
 
Järjestämme glögit ja infon lauantaina 20.11. 
klo 10-12 Rohdaisissa kunnantaloa vasta-
päätä. Kortteja myynnissä siellä ja ennak-
koon varatut voi myös noutaa. 
 

 
Toiminnastamme ja Kuormitus kuriin –
hankkeesta voit lukea lisää nettisivuiltamme 
puhdasmannervesi.fi. Sitä kautta voit liittyä 
myös yhdistyksemme jäseneksi. 
 
Pyhiksen Joulupoppis avaa ovensa jälleen 
17.-18.12. klo 11-17. (Suomäentie 1) Terve-
tuloa Tonttulan ihanaan tunnelmaan nautti-
maan kahvilan herkuista.  
 

 
 
 



Ihoden Seutuyhdistys  
 

Su 24. ja 31.10. klo 13.00 
Pyhärannan kunnan kans-
sa yhteistyössä toteutetut 
helpot keppijumpat Ihoden 
koulun liikuntasalissa. Hy-

vin tilaa osallistua; varaa mukaan oma 
vesipullo. 

Varainhankintakampanjamme: 

PILKKOSET lokakuu 
www.pilkkoset.fi/tuotteet , tutustu ja 
lähetä tilauksesi 31.10. mennessä, 
ihoden.seutu@gmail.com 

PRIMA MAUSTE -marraskuu 
www.prima-mausteet.fi , tutustu ja 
pyydä oma tilauskoodisi 
minna.roos@aerplan.fi 
Tilaukset 30.11. mennessä 

Ennakkotieto: Ihoden Joulumyyjäi-
set la 11.12. Ihoden koululla klo 13-
16. Myyjäisten tiimellyksessä juhlis-
tetaan 5-vuotista yhdistystämme. 
Myyntipöydät (2€) varattavissa 
050 313 1073 /Leena. 
 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 
 
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 
09.11.2021 klo 13:00 Kaukan Kyläkodilla. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kaikki mukaan päättämään yhteisistä asiois-
ta. Tervetuloa ! Hallitus 

 
Kokouksen jälkeen jatketaan kk-tapaamisen 
merkeissä, kahvit ja arpajaiset. 

 
SINIVALKOINEN JUHLA 

 
Seurakuntakodilla torstaina 02.12.2021 klo 
16:00. 
Juhlaruokailu, monipuolista ohjelmaa, yh-
dessäoloa ja yhteislaulua. Voit pukeutua it-
senäisyyspäivään tai jouluun sopivalla puvul-
la oman mielesi mukaan. 
Sitovat ilmoittautumiset Arjalle 040 552 9103 
tai s-posti: arja.numme@gmail.com 

Osallistumismaksu 30,00 € yhdistyksen tilil-
le: FI80 5630 1420 0012 60 
15.11.2021 mennessä varmistaa osallistu-
misesi. Tervetuloa nauttimaan! 
 
TOIMINTAA 
 
Lukkarin lauluköör seurakuntakodilla kes-
kiviikkona 20.10.2021 klo 12:00. 
 
Kädentaitopiiri maanantaina 25.10.2021. 
klo 13:00 Kaukan kyläkodilla. 
 
Akanwirtaa tiistaina 26.10.2021 klo 10:00 
Rohdaisten metsästysmajalla, maastoretki, 
sauna ja herkuttelua retken jälkeen. 
 
Äijävirta keskiviikkona 10.11.2021 Rohdais-
ten metsästysmajalla klo 12:00 alkaen. 
Teemme äijämureketta ja herkuttelemme, 
saunomista unohtamatta. Ilmoittautumiset 
08.11.2021 mennessä Sepolle 0400 565 
039 jotta ruoka riittää. 

 
Bocciaa pelataan taas Ihodessa keskiviik-
koisin klo 15:30 ja Rohdaisissa perjantaisin 
klo 15:30. 
Mukaan uudet ja vanhat pelaajat ! 

 
Kaikki sähköpostilliset jäsenet, ilmoittakaa 
sähköpostiosoitteenne jäsensihteeri Arjalle: 
arja.numme@gmail.com tämän vuoden ai-
kana. 
 
Mukavaa syyskautta ja kaikki mukaan suun-
nittelemaan tulevaa vuotta ! 
 
Pyhärannan Myrsky 
 
  
Pyhärannan Myrskyn syys-
kokous ti 9.11.2021 klo 
18.00 Rohdaisten metsäs-
tysmajalla. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. 

Kukkakävely Rohdaisten Pururadalla la 
23.10. klo 11 (lähtö koululta). Tervetuloa 
mukaan tutustumaan alppiruusupuiston reit-
tiin. 

Alppiruusut ovat osa urheilu- ja virkistysalu-
een kehittämishanketta, jonka rahoitus tulee 
osin Leader Ravakan kautta. Alppiruusut on 
istutettu talkoilla kaikkien ihmisten yhteiseksi 
iloksi. Tervetuloa! 



MLL Pyhäranta 
 

 
MLL Pyhärannan 
paikallisyhdistyk-
sen syksy on 
käynnistynyt; toi-
minta toteutetaan 

koronarajoituksia noudattaen. Osal-
listuthan vain terveenä, kiitos! Tule 
rohkeasti mukaan! 
 
Perhekahvila Rohdaisten Nuokkarilla joka 
tiistai klo 9.30-12.00. Tarjolla kahvia/teetä ja 
pientä purtavaa. 
 
MLL:n tärkeät lokakuun päivät: 
 
Su 
24.10. 

Croodit II -elokuvan yksityisnäy-
tös Uudenkaupungin Kuvalassa 
klo 15. Liput jäsenillemme 0 €, 
muille 4 €. 
Varaukset: 
pyharannanmll@gmail.com 
 

Pe 
29.10. 

Halloween -disko Kirikalliolla 
(Kirikalliontie 10); ohjelmassa 
DJ, buffetti ja paras pukupalkin-
to. Yhteistyötoteutus Ihoden 
koulupiirin vanhempainyhdistyk-
sen kanssa. 
klo 17-18 alle kouluikäiset 
klo 18-19.30 eskari -3. luokka 
klo 19.30-21 4.-6. luokka 

 
Pyhis lukuhaaste loka-marraskuulle on 
avattu! Lue 2 kirjaa ja ilmoittaudu mukaan 
pyharannanmll@gmail.com; osallistujat pal-
kitaan. 
 

Pyhärannan Martat ry 
 
Marttailta askartelun merkeissä Marttalassa 
maanantaina 22.11. klo 17.00. 
Tarvikkeet paikan päältä. 
Tervetuloa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyhärannan seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto 
Ristentie 15 
23950 Pyhäranta  
 
Seurakunnan virallinen  
sähköposti:  
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi 
Puh: 02-8258085 
Kirkkoherranvirasto avoinna: ti-to klo 9-12. 
https://pyharannanseurakunta.fi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/ 
 
JUMALANPALVELUKSET 
 
Su 24.10. klo 10 Messu ”Uskon perus-

tus”. Erityisvieraina tänä 
vuonna 70 v täyttävät. 
Mukana Gideonit ja 
kirkkokuoro. 

Su 31.10. klo 10 Sanajp ”Antakaa 
toisillenne anteeksi”. 

La 6.11 klo 10 Messu. Pyhäinpäivän 
vainajien muistopäivä. 
Kutsutaan erityisesti 
viime vuonna omaisen-
sa menettäneitä. 
Mukana kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. 

Su 7.11. klo 10 Sanajp "Kahden valta-
kunnan kansalaisena". 

Su 14.11. klo 10 Sanajp. "Valvokaa" 
Isänpäivä. Perinteinen 
Isänpäivän lähetys-
lounas klo 11-14. 

Su 21.11.klo 13 Sanajp. "Kristus 
kaikkeuden kuningas". 
Laitilan srk hoitaa. 

Su 28.11. klo 10 Messu. Kutsutaan 
mukaan erityisesti 
kaikkia seurakunnassa 
vapaaehtoisina toimivia. 
Puuro srk-kodilla. 

 
Raamattupiiri srk-koti 21.10, 28.10, 
11.11,18.11?, klo 14.30-16.00 
 
PERINTEINEN ISÄNPÄIVÄN 
LÄHETYSLOUNAS su 14.11 klo 11-14. 
 
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 4.11 
mennessä. (ilmoita erityisruokavalio myös). 
 
Aikuiset 15 €, 7-12 v 7 €, alle 7v ilmaiseksi. 



Menu: Lämmin savulohi, kraavilohi, Vernerin 
silakat, piimäjuusto, kananmunat, 
perunasalaatti, vihersalaatti, porkkanaraaste, 
rosolli, maustekurkku, puolukkahillo, 
tuorekurkku, lanttulaatikko, perunalaatikko, 
perunat, porsaan uunifile, kermakastike, 
lihapyörykät, saaristolaislimppu, kakko, 
maito, kotikalja, vesi, mehu. Jälkiruokana 
kahvi/tee/mehu ja täytekakku (gluteeniton). 
Arvontaa. Järjestää Pyhärannan seurakunta, 
lähetystyö. 
 
TULOSSA Vapaaehtoisten puurohetki su 
28.11 klo 10. Kiitoksena vuoden aikana 
eritavoin vapaaehtoistyössä toimineille esim. 
isoset, toimintaryhmät, luottamusihmiset, 
joulupaketin viejät, alttarin kukittajat, 
kerhonohjaajat, kuorolaiset, sukkapiiri-
läiset...Alustava ilmoittautuminen 
puuromäärän arviointia varten Tiinalle, 
Marikalle tai Riitalle s-postilla tai puhelimella 
viimeistään 24.11. 
 
TULOSSA Laulava Joulukortti taas 
ystävälle/naapurille. Lähetys toimitetaan 
perille 13.12-19.12. Kortin hinta on 7 €. 
Tuotto Pyhärannan nuorisotyölle. Eli 
lauluporukka laulaa ulkona kaksi listaltamme 
toivottua laulua . Santtio-Reila -suunta 
13.12, Ihode-suunta 14.12, Rohdainen-
Kaukka -suunta 16.12, kaikkien suunta 
19.12. Tilauksia otetaan vastaan 
kirkkoherran virastossa 2.12 mennessä. 
 
DIAKONIATYÖ 
Palvelupäivä torstaina 21.10. ja 25.11. 
klo 12-14.30. Ilmoittautuminen etukäteen 
viimeistään edeltävänä maanantaina 
diakonissalle puh. 0440 684 913. Samalla 
voi tarvittaessa sopia kyydistä. Ruokailu ja 
kahvit. Käteismaksu 8 €. Ohjelmassa 
yhteislaulua, hartaus, yhdessäoloa ja muuta 
mukavaa sekä ilmaiset hyvän mielen 
arpajaiset, joihin voi halutessaan tuoda 
pienen arpavoiton. 
Kultaisen iän kerhot: Ihodessa, Tyyneläntie 
5:n kerhohuoneessa keskiviikkona 3.11. klo 
13 ja Rohdaisissa, Retkentie 9:n kerhohuo-
neessa torstaina 4.11. klo 13. Tule mukaan 
tapaamaan toisia, juomaan päiväkahvit 
yhdessä, laulamaan tuttuja virsiä ja 
hiljentymään hetkeksi. 
Ruokajakelut torstaina 18.11. ja 9.12. 
alakoulujen pihoissa: klo 16 Reilan koulu, klo 
17 Rohdaisten koulu ja klo 18 Ihoden koulu. 

Kuiva- ja säilykeruokakasseja jaetaan 
työntekijän autosta. Tarkoitettu vähävaraisille 
ja haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa 
eläville pyhärantalaisille. 
Sukkapiiri Seurakuntakodilla maanantaina 
22.11. klo 14-16. Neulotaan iloksi ja 
lämmikkeeksi toisille tai voi ottaa mukaan ja 
tehdä myös omaa käsityötä. Juodaan yhdes-
sä Tuulan laittamat päiväkahvit ja hiljenny-
tään hetkeksi hartauteen. 
Ennakkotieto: Olisiko sinulla aikaa tulla 
jouluaattona 24.12. tunniksi tai kahdeksi 
kirkolle pieneen vapaaehtoistehtävään? Jos 
hyvän joulumielen antaminen itselle ja toisille 
kiinnostaa, ilmoittaudu tai kysy lisätietoja 
diakonissalta. 
PERHEKERHOTOIMINTA 
Kerhoja ohjaamassa viikosta riippuen 
Marika, Riitta, Tiina ja Kari 
Rohdaisissa parillisilla viikoilla to klo 
10.00–12.00 Seurakuntakodilla 
Viikot: 42, 44, 46, 48, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 
18, 20 
Ihodessa Parittomilla viikoilla ke klo 
10.00–12.00 Ihoden nuorisotilalla 
Viikot: 45, 47, 49, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21 
VARHAISNUORISOTYÖ: 
Varhaisnuortenkerhot (syysloma viikolla ei 
kerhoja) 
Reilassa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo 
17.00–18.00 
Ihodessa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo 
18.00–19.00 
Rohdaisissa seurakuntakodilla torstaisin klo 
18.00–19.00 
Koulujen aamunavaukset ja 
koululaiskirkot: 
Viikko 44: 
perjantai 5.11. 
Klo 9.15 Reila 
Klo 10.00 Ihode 
Klo 10.30 Rahainen 

Viikko 47: 
perjantai 26.11. 
Klo 9.15 Reila 
Klo 10.00 Ihode 
Klo 10.30 Rohdainen 

Viikko 50: 
torstai 16.12. 
Koululaiskirkko 
(videona tai paikan 
päällä, katsotaan 
lähempänä) 

 



Koulupäivystykset 
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja oppilaiden 
tavattavissa koululla klo 11.00–11.15 
Ihode: ke 3.11., Ke 1.12. 
Reila: ke 10.11., Ke 8.12. 
Rohdainen: ke 17.11., Ke 15.12. 
 
NUORISOTYÖ 
Isoskoulutus 
Koulutuskerrat syksyllä: 
la 20.11. klo 13.30-18.30 
Nuortenillat 
Nuortenillat ovat tarkoitettu 7-luokkalaisista 
ylöspäin oleville nuorille. Tervetuloa! 
to 21.10. Reilan nuorisotila klo 18.00–20.00 
to 25.11. Ihoden nuorisotila klo 18.00–20.00 
to 9.12. Seurakuntakodilla klo 18.00–20.00 
(Mukaan pieni n. 2 € arvoinen 
pikkujoulupaketti) 
to 3.2. Reilan nuorisotila klo 18.00–20.00 
to 31.3. Ihoden nuorisotila klo 18.00–20.00 
to 19.5. Seurakuntakoti klo 18.00–20.00 
(Kaikille avoin, rippikoululaisille pakollinen) 
RIPPIKOULUTYÖ 
Rippikoulun oppitunnit: 
la 20.11. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla 
la 15.1. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla 
la 12.2. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla 
la 12.3. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla 
la 9.4. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla 
Muuta huomioitavaa: 
su 16.1. yhdessä suunniteltu ja toteutettu 
Jumalanpalvelus 
to 14.4. Kiirastorstain kirkko 
to 19.5. Ennaltamäärätty nuortenilta 
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen 
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, 
varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai 
rippikoulutyö) tai muuten haluat jostain 
keskustella, niin ota rohkeasti yhteyttä 
Marikaan 044–0684916 marika.pietila@evl.fi 
KIRKKOMUSIKKITYÖ: 
 
Pyhärannan kirkkokuoron harjoitukset 
jatkuvat säännöllisesti srk-kodilla 
keskiviikkoisin klo19:30-20:00 
 
Lukkarin laulukööri kokoontuu srk-kodilla 
ke 20.10. klo12:00-13:00 
 

Tulossa 2022.  
 
Syyskuussa 2022 valokuvakilpailu. 
Pyydetään kuvia Pyhärannasta  eri 
vuodenaikoina. Kuvista valitaan vuoden 
2023 seinäkalenterin kuvat.  
 
" Nyt kiittää sydämemme, kun meitä 
rakastat, suot toivon elääksemme ja hoivaat, 
johdatat" 
vk 575:4 
 

ILMOITUKSET 
 

 

Hyvää oloa päästä varpaisiin! 

 

Maaritin Hiusmuotoilu   & 
Hieronta               

      
Apua nyt myös turvotukseen Lymfasta (EAT) 

ja peitinkalvojen sekä triggereiden käsittelyä 

unohtamatta klassista- ja hermoratahierntaa 

Syksyn kylmetessä myös lämpöhieronta 
kuumakivillä on rentouttava kokemus 

Jalkahoidolla jalat kuntoon   

  
Parturi-kampaamo palveluilla mieli vireäksi 

 

Maarit Imppu 

Haantie 4, 23960 Santtio 

puh. 0443258628    

 
 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
17.11.2021. AINEISTOT MA 8.11. KLO 17 
MENNESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona 
(fontti Arial 12) osoitteeseen 
kunta@pyharanta.fi  

 
UutisAnkkuri 9/2021 kokoaja Nina Kuusinen 


