Vakkaopisto tiedottaa

Pyhärannan kunta

Kunnantoimisto
avoinna:

Pajamäentie 4
23950 PYHÄRANTA
Puh. (02) 8383 400

ma klo 9 – 17
ti, ke, to klo 9 – 15
pe klo 9 – 14

kunta@pyharanta.fi

www.pyharanta.fi

Face

** KUNTA TIEDOTTAA **
HUOM!
ILMOITTAUTUMISET ESIKOULUUN JA
1. LUOKALLE ---> lisätietoja nettisivuilla
pyharanta.fi/ Kasvatus ja opetus/ ajankohtaista
Kirjasto
Kirjailija, toimittaja ja ympäristöaktivisti Risto
Isomäki saapuu vieraaksi Pyhärannan kirjastoon 24.3.2020. Tilaisuus alkaa klo 18.00.
Kaikissa Isomäen teoksissa läpileikkaavana
teemana on ympäristö. Isomäki käsittelee teoksissaan niin ilmastonmuutosta ja sen torjumista,
kuin myös globalisaatioon ja kehitysmaihin liittyviä kysymyksiä kattavasti. Hänen tunnetuimpiin
teoksiinsa kuuluva Sarasvatin hiekkaa on ollut
Finlandia-palkintoehdokkaana ja kyseisen teoksen pohjalta on tehty sarjakuva-albumi voitti
Sarjakuva-Finlandian
vuonna
2009.
Tomi Paldaniuksen elokuva ja tv sävelmät soolokitaralla konsertti Pyhärannan kirjastolla
lauantaina 21.3.2020 klo 14.00. Liput ovelta 10
€, tai www.tomipaldanius.com. Ohjelmistossa
mm. Queen, Dire Straits, Santana, Sibelius.
”Fingerstyle-kitaroinnin mestari Tomi Paldanius
näytti, mistä osaava soittaminen on tehty” Salon
Seudun sanomat 4.11.2017
”Fingerstyle-kitaristi Paldanius osoitti mykistävää
taituruutta…” Ylä-Karjala 9.4.2018
”…säveltulitukset olivat uskomattoman huikaisevia…” Uutisjousi 26.1.2019

Pyhärannan atk-kurssi, opintosetelikurssi
3401351 Kurssimaksu: 15,00 €
Paikka: Rohdaisten koulu
Osoite: Rantatie 5,, 23950, Pyhäranta
Opettaja: Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kevätlukukausi: 4.3. - 1.4. (Oppitunteja: 20)
Päivä ja kello: Ke: 17.00-20.00
Ilmoittaudu viimeistään: 27.2.2020
Paikkoja vapaana
Vakkaopiston kevätnäyttely lähenee
jälleen. Näyttely on avoinna 19.4.2020
klo 10-16.00 Näyttelyn rakentaminen
hoidetaan lauantaina 18.4.2020 klo 10 alkaen ja
näyttelyn purku sunnuntaina heti näyttelyn jälkeen 19.4.2020. Santtioseura pitää kahviota.
Nuoriso- ja liikuntapalvelut, sekä kirjasto
järjestävät yhteisen toimintaillan hiihtoloman
perjantaina 21.2.2020 klo17-21. Toimintailta
on suunnattu 10-14 vuotiaille nuorille.
Ohjelmassa Pyhärannan kirjastolle rakennettu
pakohuone-peli, sekä herkuttelua ja pelailua
Nuakkar Ihodessa ja Ihoden koulun liikuntasalissa. Kunta tarjoaa kyyditykset Ihodeen Reilan
(klo16.30) ja Rohdaisten (16.45.) koululta ja paluu kyydityksen tapahtuman jälkeen. Mukaan
saa tulla myös omalla kyydillä!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Siirille numeroon
044 7383458 tekstarilla tai soittamalla.
KERÄÄ 2-4HLÖN KAVERIPORUKKA JA TULKAA MUKAAN! -Siiri, Anna-Kaisa ja AnneAvustuksia haettavana
•
•
•
•
•
•

Yksityistieavustukset (16.4. mennessä)
Kesätyöpaikkatuki (30.4. mennessä)
Liikunnan ja nuorison toiminta-avustukset
(31.3. mennessä)
Kulttuurin kohdeavustukset/ Avustussopimukset (31.3. mennessä)
Muut harkinnanvaraiset avustukset (31.3.
mennessä)
Urheilustipendit (31.3. mennessä)

Tarkempaa tietoa avustusten hausta löydät nettisivuilta pyharanta.fi/Lomakkeet.
Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta
Tuki- ja hallintopalvelut/ p.044-738 3411
Avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella
Pyhärannan kunta, Tuki- ja hallintopalvelut, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai
kunta@pyharanta.fi

** YHDISTYKSET TOIMIVAT **

Radansuussa
Samu
Puontilla.
Koneet
Yhteydenotot
Samulle
040-8256816,
samu.puonti@gmail.com
Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys
Talviuinti jatkuu Lahdenvainiolla Kaljasmajalla
sunnuntaisin klo 12-14. Saunamaksu 5€ sisältää
kahvin ja pullan.
Su 23.2 talviuinnin yhteydessä herkutellaan hernekeitolla ja pannarilla 5€.
Tervetuloa!
Nälkloukkan kyläyhdistys

Ihoden Seutuyhdistys
Ihoden Seutuyhdistys Ry:n kevätkokouskutsu
Aika: Su 29.3. klo 15.00 Paikka:
Ihoden Nuokkari
Käydään läpi sääntömääräiset kevätkokousasiat
ja jutellaan hyvällä mielellä niitä näitä kahvin ja
pullan kera! Tervetuloa kaikki joukolla mukaan
kuuntelemaan yhdistyksemme suunnitelmia ja
vaikuttamaan sekä kehittämään toimintaamme!
Hallitus kokoontuu valmistelemaan kevätkokousta klo 13 alkaen.Julkaisemme kokouksesta maaliskuussa facetapahtuman!

Kyläyhdistys tarjoaa Nälkloukkan kyläläisille
yhteisen
laskiaistapahtuman
kyläkodissa
sunnuntaina 23.2. alkaen klo 16. Tarjolla on
papusoppaa, kahvia ja laskiaispullaa ja
ohjelmassa hevosajelua, prasu ja lapsille
ongintaa. Tervetuloa koko perheen kanssa!
Nälkloukan kinkerit torstaina 12.3.2020 klo
18.00 kyläkodissa.

Santtioseura

Yksiö 29 m2 vuokrattavana kyläkodissa,
Kaukanraitti 24, Pyhäranta, vuokra 300 €/kk +
sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. Vapautuu
1.3.20, lisätietoja antaa Ilkka Karru puh.
0400123024.

Mainingin perinneillat jatkuvat!
Kokoonnumme tiistaina, 3. maaliskuuta kello
18.30 kylätalo Mainingissa. Muistelemme
lähimenneisyyden muutosilmiöitä ja niiden
taustoja. Tervetuloa!

Värkkääjät menevät Aquariukseen keilaamaan
ti 25.2. klo 13.00, mukaan mahtuu kolme uutta
keilaajaa. Jos kiinnostuit, ota yhteys Sirpaan
puh. 0442035469. (Värkkäyskerho ei kokoonnu
to 27.2.)

Pyhärannan Pienviljelijäyhdistys
Pyhärannan
Pienviljelijäyhdistys
seuraavia koneita vuokrattavaksi.
•
•
•
•

tarjoaa

Klapikone omalla moottorilla. Konetta voi
kuljettaa henkilöauton vetokoukussa.
Tasolaser erilaisiin rakennustöihin.
Kesantosilppuri heinä- ja kesantopeltojen
siistimiseen.
Kultivaattori maanmuokkaukseen.

Muistattehan,
että
kierrätyskirjasto.

kyläkodissa

toimii

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Pyhärannan Kotiseutuyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 28.2.2020 klo 18.00
Mattilanpuiston kokoushuoneella osoitteessa
Ristentie 15, Pyhäranta.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Mannerveden vesiensuojeluyhdistys
Puhdas Mannervesi ry on Mannervedellä ja sen
valuma-alueelle vuonna 2019 perustettu vesiensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää Mannerveden vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa, sekä vesistön kestävää hyöty- ja
virkistyskäyttöä.

maaseudun yhteisöjen toimintaa ja kylien elinvoimaisuutta.
Tule mukaan hankkeemme talkoisiin ja yhdistyksen toimintaan ja laita sähköpostia osoitteeseen puhdasmannervesi@gmail.com.
Jäseneksi voi liittyä alla olevien ohjeiden mukaan.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina
25.4.2020 klo 15 Kaukan kyläkodilla, osoite
Kaukanraitti 24, Pyhäranta.
Kokouksen yhteydessä Ravakan ympäristöasiantuntija Pekka Alho pitää esityksen ruo’on korjuusta ja hyödyntämisestä sekä vastaa yleisön
kysymyksiin vesiensuojeluasioista.
Liity jäseneksi ja tue Mannerveden vesiensuojelua
Jäsenmaksu:
● vuosijäsen 10 e/v
● ainaisjäsen 100 euroa.
Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käytä
viitettä 1009.
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten tarvitaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä
kotipaikka, jotka voi ilmoittaa sähköpostilla
puhdasmannervesi@gmail.com.

Kuormitus kuriin on Puhdas Mannervesi ry:n
vuoden vaihteessa aloittama kaksivuotinen vesistönkunnostushanke, jossa teetetään kuormitusselvitys Mannerveden valuma-alueesta,
rakennetaan kaksi kosteikkoa vähentämään
Mannerveteen kohdistuvaa ravinnekuormitusta
sekä tilataan suojavyöhykkeiden, kosteikkojen,
luonnon monimuotoisuuden sekä rantojen monikäytön yleissuunnitelma Uudenkaupungin Pyhämaalle.
Hankkeella halutaan lisätä alueen asukkaiden ja
vapaa-ajan asukkaiden tietoisuutta vesistöjen
kunnostuksesta, vesiensuojelusta ja näiden merkityksestä ympäröivälle luonnolle sekä ihmisille.
Toisen kosteikon läheisyyteen tulee kosteikoista
ja vesiensuojelusta kertovat infotaulut.
Hankkeella pyritään osoittamaan, että jokaisella
on itse mahdollisuus vaikuttaa oman lähiluonnon
suojeluun ja aktivoidaan asukkaita mukaan vesiensuojeluun. Pitkällä tähtäimellä vesistön tilan
parantuminen lisää alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, mahdollistaa kiinteistöjen arvon
säilymisen sekä luo paremmat edellytykset matkailulle.
Hanke pyrkii lisäämään yhteistyötä Pyhärannan
ja Pyhämaan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden välille sekä luomaan uusia verkostoja paikallisten toimijoiden, kuntien, kyläyhdistysten ja
yritysten välille. Näin verkostoitumisen kautta
alueen yhteistoiminta lisääntyy, mikä edistää

Lue lisää yhdistyksestä ja sen toiminnasta
www.puhdasmannervesi.fi
SPR Pyhärannan osasto
SPR Pyhärannan osaston
Terveyspiste
avoinna ti 10.3. klo 1517. Paikka: Mattilanpuisto, Ristentie 15, Rohdainen. klo 15.30 aiheena ”Syömisellä on väliävalitse mitä syöt” Paikalla terveydenhuoltoalan
ammattilaisia. Mittauta samalla verenpaineesi ja
verensokerisi. Palvelu on maksuton ja avoin
kaikille ilman ajanvarausta.
Martat tarjoavat kahvin!
Pyhärannan Martat ry
KAIKILLE AVOIN TILAISUUS!
Jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä tulee kertomaan Elli Koskinen Jätehuolto
Helistölä Oy:stä. Tiistaina 10.03.20 klo 18.00
Nälkloukkan Kyläkoti Kaukanraitti 24
Kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla mukaan!

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on Nälkloukkan kyläkodissa 17.3.2020 klo 13.00. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen mukaiset, kevätkokoukselle määrätyt asiat ja muut hallituksen ja jäsenten
esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäväksi. Kyläkodin
osoite on Kaukanraitti 24 Pyhäranta.
Kokouksen jälkeen tilaisuutta jatketaan maaliskuun kuukausitapaamisen ohjelmalla.
Mukana on Jarmo Impola esittelemässä Tapio Koivukarin kirjoittamaa ”Pirtumiehet” romaania,
joka pohjautuu Jarmon keräämiin
tosiasioihin ja haastatteluihin perustuvaan aineistoon. Kirjan voit
myös ostaa tilaisuuden yhteydessä, 27,00 € / kpl.
Kahvitarjoilu. Arpajaiset.
AkanVirta kokoontumiset
Kokoontumiset ovat kaikille avoimia, joten kaikki
naiset tervetulleita.
Kokoontuminen torstaina 5.3. klo 13.00 Ilmin
talolla Santtiolla. Sauvakävelyä Tellervo Ruoholan opastamana. Lisäksi venyttelyä ja tasapainoharjoittelua. Kahvit kastamisineen Ilmin talolla
ja lisäksi Aloe Vera esittelyä.
Uudenkaupungin Uimahallilla torstaina 19.3.
klo 13.00 – 14.30. Menemme ruokailemaan uinnin jälkeen.
ÄijäVirtaa kokoontumiset.
Maaliskuun kokoontumiset 11.3. ja 25.3. klo
18.00 Kaukan Kyläkodissa.
Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset
* Yhdistyksen SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS ti 10.3. klo 18 Kudonta-asema Myllyn
vierasmajassa, Lehtolantie 20 Lahdenvainio.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!
* Meille on varattu TEATTERI Ukiin 18.4.klo
13.00 ASESORIN NAISHUOLET- näytäntöön.
Lipun hinta on 32 euroa johon sisältyy väliaikakahvit ja teatterin jälkeen lounasruokailu.
Sitovat ilmoittautumiset Sirkalle
puh. 044-3222922, 25.3. mennessä.
Mennään kimppakyydein, joten ilmoita, jos annat/tarvitset kyydin.
Tervetuloa!

Aurinkoista kevättä toivottavat hallituksen jäsenet:
Sari From puh.joht./ sihteeri 050 324 2965
Mirja
Harjunpää
sihteeri/
rahastonhoitaja
040 508 4150
Riitta-Liisa Valpola varapuh.joht. 040 530 2842
Riitta Impilä, Merja Vehanen, Margit Kaitila, Satu
Valpola, Sirkka Saarinen, Ulla Koivumäki ja Pirjo Maikola.
ILOISIIN NÄKEMISIIN!
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys
Toiminnallinen kevät on
käynnistynyt myös MLL:n
osalta ja toivomme kaikkien liittyvän moninaisten
menojemme tiimellykseen!
Internet-sivujemme tapahtumakalenterista löytyy paljon kevätpuuhailuja.
Hupsista keikkaa -kerho kokoontuu Ihoden
koulun liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 18-19.
Tähdellä merkityt ovat retkikertoja, joihin ilmoittaudutaan facebookin tai s-postin kautta. Julkaisemme tähtikerroista erilliset face-tapahtumat.
19.2.
26.2.
4.3.
11.3.
18.3.
25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.

Hiihtoloma, ei kerhoa
Hiihto/Jumppa
Temppurata
Uimahalli-vierailu (*
Nerf
Skeittihalli-vierailu (*
Sähly
Keilahalli-vierailu (*
Nerf
Tanssi
Frisbeegolf Kirikalliolla
Geo-kätköily
Nerf, kelin salliessa ollaan ulkona

Leikkitreffit kokoontuu Rohdaisten Nuokkarilla
joka torstai klo 10-12, välipalasta tarjolla.
Perhekahvila kokoontuu Pyhärannan Kirjastolla
joka kuun 2. keskiviikkona klo 14-16, välipalasta
tarjolla: 11.3. Maaliskuista musisointia, 8.4. Maistellaan ja haistellaan kevättä ja 13.5. Ilahdutetaan Äitejä. *HUOM: Päivät muuttuneet!*
MLL Kevätkokous järjestetään pe 27.3 klo 17,
tervetuloa vaikuttamaan ja ideoimaan toimintaamme! Ilmoitamme kokouspaikan maaliskuun
Uutisankkurissa
ja
kokouksen
facetapahtumassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kera hyvän seuran ja kahvittelun.
Tuo mukanas, vie mennessäs toteutetaan
Rohdaisten Nuokkarilla la 28.3. klo 10-13.
Tuo kotoa lapsille pieneksi/tarpeettomaksi käyneet vaatteet/tarvikkeet ja/tai vie kotiin sopivan

kokoista vaatetta/tarviketta. Ilmaistapahtuma,
jossa kerätään MiniMe-ideoita ja ajatuksia. Ohjelmassa mm. 2 € sämpyläbuffa juomineen ja
pieniä ylläripaketteja sekä Hyvä Ajatus
ötökkäbändin kevätsurinat! ���
Sydämellisesti tervetuloa mukaan kaikkiin menoihimme!
Kiitos kaikille vauhdikkaille pe 14.2. Ystävädiscon tanssiveivaajille ja kanssamme tilaisuutta
järjestäneille tahoille! ♡
KidsFest tulee taas kesällä su 28.6.2020! Haluatko esiintymään tai tiedätkö mahtavan festivieraan? Vinkkaa meille ideasi ennen kevätkokoustamme facebookin tai s-postin kautta, niin
olet mukana keväisessä yllätysarvonnassa! 

Ihanan rentoa talvilomaviikkoa kaikille lomailijoille!
Pyhärannan seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kauhianpääntie 5
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 23.02.2020 –
22.03.2020

Su 23.02.
Su 01.03.
Su 08.03
Su 15.03.
Su 22.03.

Messu klo 13.
Sanajumalanpalvelus klo 13.
Messu klo 10.
Sanajumalanpalvelus klo 10.
Messu klo 10.

Ma 2. 3. klo 9:00 Seurakuntatalon tuolien liimaustalkoot. Mukaan kuusiokoloavaimia (4mm)
ja puristimia tai kevyitä kuormaliinoja tuolien
liimausten sidontaan. Talkoolaisille keitto ja kahvi.
PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN KINKERIT
VUONNA 2020
Kirkkoherran aihe: Onko Jumala hukkunut
jonnekin -mitä sanoo vanha kristillinen perinne
Hengellisestä matkateosta. Kanttori laulattaa
kauneimpia tutuimpia virsiä: 30, 338, 499,
490, 492, 555, 577, 971 jne….
TO 5.3. Rohdaisten kinkerit
Seurakuntakodilla klo 18:00
Osoite: Kirkkopolku 7, ROHDAINEN (Salme,

Matti ja Markku Laukolan säätiö)
TO 12.3. Nälkloukkan, Kauhianpään,
Kaukkan, Pappilan, Radansuun, Valkaman,
Ylikylän kinkerit
Kaukan kyläkodilla klo 18:00
Osoite: Kaukanraitti 24, KAUKKA (Nälkloukkan
Kyläyhdistys ry.)
TO 19.3. Polttilan, Varhokylän kinkerit
Arja & Jukka Alhorannalla klo 18:00.
Osoite: Karjassilta 4, POLTTILA
TO 2.4. Ihoden kinkerit
Pirkko Lehdellä ja Inkeri Collierilla klo 18:00
Osoite: Sepänkuja 2, IHODE
TO 16.4. Santtion, Hirslahden kinkerit
Maininki-talolla klo 18:00
Osoite: Palokuja 2, SANTTIO (Santtioseura ry.)
TO 23.4. Lahdenvainion, Nuuskin kinkerit
Kaljasmajalla klo 18:00
Osoite: Salinranta 25, LAHDENVAINIO (Satu &
Simo Valpola)
TO 14.5. Rihtniemen, Nihtiön, Kaunissaaren,
Kukolan, Reilan kinkerit
Rihtniemen leirimajalla klo 18:00
Osoite: Varvinpolku 13, RIHTNIEMI (Reilan
kyläyhdistys REIDU ry.)
DIAKONIATYÖ:
Vuoden
2020
Yhteisvastuukeräys
on
käynnissä. Partiolaiset kiertävät keräämässä
Yhteisvastuu-lippaiden
kanssa
partioiltojen
aikana. Jos haluat omalla kylällä listakerääjäksi,
ota yhteyttä diakonissaan. Jos ovelta ovelle
kiertäminen tuntuu vieraalta, voit kerätä myös
tarjoamalla mahdollisuutta osallistua keräykseen
läheisillesi ja tuttavillesi vaikkapa kyläreissulla.
Kerääjillä on listoissa ja lippaissa aina poliisin
vahvistamat
lupatarrat,
jotka
keräykseen
osallistuja voi pyytää näyttämään. Seurakunnan
nettisivuille
tulee
myös
tietoa
osallistumismahdollisuuksista
netin
ja
mobiililaitteiden
kautta.
Tänä
vuonna
keräysvaroilla tuetaan vanhemmuutta Suomessa
ja kehitysmaissa.
Palvelupäivä torstaina 27.2. klo 12-14.30
Seurakuntakodilla. Ruokailu ja kahvit 8€. Tule
mukaan tapaamaan toisia ja virkistymään
yhdessä! Tilaisuudessa ei ole ala- eikä
yläikärajoja!
Tarvittaessa
ruoka
tuodaan
pöytään. Ohjelmassa: hartaus, yhteislaulua,
jotakin mielen piristystä ja ilmaiset hyvän mielen
arpajaiset, joihin voi halutessaan tuoda pienen
voiton. Kyydistä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä
diakonissaan pari päivää ennen (puh. 0440-684

913). Taksikyydistä peritään Seurakuntakodilla
linja-autotaksan suuruinen maksu.
Sukkapiiri
torstaina
5.3.
klo
14
Seurakuntakodilla.
Tervetuloa
mukaan
viettämään mukava hetki yhdessä käsitöiden ja
kahvikupin ääressä. Kudotaan lapasia, sukkia tai
muuta pehmoista diakoniatyön kautta ihmisten
iloksi ja avuksi. Omat puikot mukaan! Langat
saat piirissä, mutta lankalahjoituksiakin otetaan
vastaan. Voit myös ottaa oman käsityön
mukaan.
Kultaisen iän kerho Ihodessa Tyyneläntie 5:n
kerhohuoneella maanantaina 9.3. klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan
tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan
kuulumisia.
Kultaisen iän kerho Rohdaisissa Retkentie
9:n kerhohuoneella tiistaina 10.3. klo 13.
Hiljennytään hetkeksi hartauteen, lauletaan
tuttuja virsiä, juodaan kahvit ja vaihdetaan
kuulumisia.
Maaliskuun Palvelupäivä torstaina 26.3. klo
12-14.30 Seurakuntakodilla. Tiedot samat kuin
helmikuussa.
Sururyhmä. Oma luottamuksellinen ryhmä
läheisensä menettäneille on käynnistynyt. Jos
mietit osallistumista ja ilmoittautuminen tällä
kertaa jäi tekemättä, voit tulla mukaan ensi
talvikaudella uuteen sururyhmään. Aina on myös
mahdollista
sopia
henkilökohtainen
keskusteluhetki seurakunnan työntekijän kanssa.
Ota rohkeasti yhteyttä kirkkoherraan tai
diakonissaan niin sovitaan tapaamisaika.
PERHEKERHOTOIMINTA:
Perhekerho kokoontuu vuoroviikoin Rohdaisissa
ja Ihodessa.
Rohdaisissa Maanantaisin klo 10.00-12.00
(Seurakuntakodilla) viikoilla: 9, 11, 15, 17, 19
Keskiviikkoisin Ihodessa klo 10.00-12.00 (kunnan nuokkarilla) viikoilla: 10, 12, 14, 16, 18, 20
PÄIVÄKERHOTOIMINTA:
Seuraavan vuoden päiväkerhoihin ilmoittautuminen tulossa kevään aikana. Tarkempaa
informaatiota tuonnempana.
Vapaista kerhopaikoista voi tiedustella Marikalta.
VARHAISNUORISOTYÖ:

Varhaisnuortenkerhot: (ala-kouluikäisille)
Tiistai
klo 17.00-18.00
klo 18.00-19.00

Reilan nuokkari
Ihoden nuokkari

Keskiviikkoisin
Klo 18.00-19.00

Seurakuntakoti

Aamunavaukset ja koululaiskirkko
Kevät:
Viikko 12:
Pe 20.3.
Klo 8.15 Reilan koulu
Klo 9.15 Rohdaisten koulu
Klo 10.00 Ihoden koulu
Viikko 15:
To 9.4.
Klo 9.30 Pääsiäiskirkko
Viikko 20:
Pe 15.5.
Klo 8.15 Reilan koulu
Klo 9.15 Rohdaisten koulu
Klo 10.00 Ihoden koulu
NUORISOTYÖ:
Nuortenillat
Suunnattu yläkouluikäisille ja heitä vanhemmille
nuorille. Nuortenillat alkavat hartaudella. Jotta
rippikoululainen saa merkinnän, tulee hänen olla
paikalla alusta lähtien. Pitopaikasta riippuen
hartauden jälkeen ohjattua/vapaata oleskelua.
Klo 18.00-20.00
To 12.3. Reilan nuorisotila
To 14.5. Seurakuntakoti
RIPPIKOULUTYÖ:
Oppitunnit
Lauantaipäivät: klo. 9.00-13.00 SRK-kodilla
(Poikkeuksena helmikuu)
7.3.
18.4.
16.5.

(Marika)
(Tiina) HUOM! Kellonaika
klo 12.00-16.00
(Riitta)

Muuta huomioitavaa rippikoulussa:
•

Kiirastorstain kirkko 9.4.2020

•
•

Yhdessä suunniteltu ja toteutettu kirkko
Su 17.5.
Ennaltamäärätty nuortenilta To 14.5. klo
18.00 Seurakuntakodilla

Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö) ota rohkeasti
yhteyttä Marikaan 044-0684916
marika.pietila@evl.fi
KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Pyhärannan kirkkokuoron harjoitukset jatkuvat
säännöllisesti
seurakuntakodilla
alkaen
keskiviikkoisin klo18:30.

Lounas

Arkisin 10.00-14.00

-Eläkeläiset syövät edullisemmin-

Kahvila
Grilli
Avoinna:
Ma-Pe 5.30-21.00
La- Su 8.00-18.00
Rauman Valtatie 204
27320 Ihode
Puh. 040-685 6006

Lukkarin laulukööri seurakuntakodilla ke 4.3.
ja 18.3.

** ILMOITUKSET **

Kiinnostaako lounaan tilaus kotiin kuljetettuna Ihoden alueella?
Reilut annokset, maukasta kotiruokaa!
Eläkeläishinta 9 € sis. kuljetuksen.
Tiedustelut:
044-5224 963

Palvelemme jälleen ti 3.3. alkaen
joka päivä 9.00 – 17.00
Tervetuloa!

** UutisAnkkurin oma nurkkaus **
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
18.3.2020.
AINEISTO MA 9.3.2020 KLO 17 MENNESSÄ
OSOITTEELLA kunta@pyharanta.fi
Aineisto toimitetaan sähköpostin liitetiedostona.
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 10.
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse.
UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 2/2020 kokoaja: Tiina Peltoniemi

