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KUNTA TIEDOTTAA 
 

Joulu Pyhärannan lapsille -lahjakeräys 
2021 

Pyhärannan sosiaalitoimi 
järjestää jälleen perintei-
sen joululahjakeräyksen 
vähävaraisille pyhäranta-
laisille lapsiperheille! Ke-
räyksen tavoitteena on tuoda jouluiloa vähä-
varaisille lapsiperheille lahjoittamalla alaikäi-
sille lapsille joululahjoja. 
 

Toimintaohjeet: 
Voit pyytää lahjansaajan tiedot (sukupuoli, 
ikä) puhelimitse numerosta 044 7383 434  
tai s-postitse katariina.venttola@pyharanta.fi 
29.11. alkaen 
Lahjan on oltava uusi ja käyttämätön, eikä 
se saa olla esimerkiksi yrityksen mainostuo-
te. 
Lahja tulee toimittaa paketoimattomana 
maanantaihin 13.12. mennessä kunnanta-
lon infoon sen aukioloaikoina. 
Lahjoitetut lahjat luovutetaan henkilökohtai-
sesti lahjojen saajille Pyhärannan sosiaali-
toimen lapsiperhepalvelujen työntekijöiden 
toimesta.  

Pyhärannan 
kunnan 
sosiaalitoimi 
toivottaa 
kaikille 
mukavaa 
joulunodo-
tusta! 
 

Kutsu kaikille pyhärantalaisille! 
 
Pyhärannan itsenäisyysjuhla 6.12.2021 

 

 
 
Klo 9.30 Pyhärannan Korpiankkurit nostavat 
lipun salkoon 
 
Klo 10:00 Jumalanpalvelus Pyhärannan kir-
kossa kirkkoherra Riitta Komu 
 
Klo 11.00 seppeleen lasku sankarihaudalle, 
kunnan edustajana valtuutettu Pirkko Uusi-
Oukari 
 
Klo 11.10 Itsenäisyysjuhla seurakuntakodilla. 
Tilaisuus alkaa kahvilla. 
 
Juhlapuhe Asko Mäki-Tanila 
 
Vakka-Suomen musiikkiopiston esitys  
Yhteislaulut: Varsinaissuomalaisten maakun-
talaulu ja Maamme 
 

Hyvää itsenäisyyspäivää 
kaikille kuntalaisille! 

 
 
 
 
 
 
 



Influenssarokottaminen 
käynnistynyt Pyhärannassa 
 

Influenssarokotukset aloitetaan yhteistoimin-
ta-alueella viikolla 46. Rokotukset ovat pää-
asiassa ajanvarauksella. Ilman ajanvaraus-
ta rokotuksen saa Pyhärannan terveys-
asemalta 25.11. klo 8–15.30. Helpoiten va-
raat ajan sähköisesti verkossa: 
https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi  
tai Uudenkaupungin kaupunki/sosiaali- ja 
terveyspalvelut/sähköinen ajanvaraus. Valit-
se palveluksi influenssarokotus ja toimipai-
kaksi Pyhärannan terveysasema.  
 

Maksuttomat influenssarokotteet 
Rokote on maksuton niille henkilöille, joiden 
terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen 
uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on 
merkittävää hyötyä.  
Maksuttomaan influenssarokotukseen 
ovat oikeutettuja 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääke-
huollon henkilöstö 

• Raskaana olevat naiset 
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
• Alle 7-vuotiaat lapset 
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin 

kuuluvat 
• Varusmiespalveluksensa aloittavat mie-

het ja vapaaehtoisen asepalveluksen 
aloittavat naiset 

• Vakavalle influenssalle erityisen alttii-
den lähipiiri 

 

Vakavalle influenssalle erityisen alttiita 
henkilöitä ovat voimakkaasti immuunipuut-
teiset ja muut vakavasti sairaat henkilöt, pe-
russairaat ja huonokuntoiset 65 vuotta täyt-
täneet, alle 6 kuukauden ikäiset vauvat ja 
raskaana olevat naiset. 
 
Kirjasto   

 
Kirjastolla jatkuu pelikerho keskiviikkoi-
sin klo 16.30–18.00 15.12.2021 saakka.  
Satuhetket alkavat 11.11.2021 klo 10. 
Satuja voi tulla kuuntelemaan joka toi-
nen viikko. 

 

 

Tuottajayhteisöjen järjestämä 
 

Sähkölaitteiden keräys 
 

Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan 
kotitalouksien vanhoja sähkö- 

 ja elektroniikkalaitteita. 
Keräykseen kelpaavat televisiot, 

tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit, 
valaisimet, energiansäästölamput, 

loisteputket, puhelimet  
sekä muut sähköllä, akulla tai paristoilla 

toimivat laitteet. 
 

Auto pysähtyy seuraavasti: 
 

Pyhäranta keskiviikkona 
 24.11. klo 18-19, 

Kunnan varikko 
Puuarontie 3 Pyhäranta 

Laitteita vastaanotetaan vain  
auton pysähdysaikana. 

 
Lisätiedot arkisin klo 9.00-15.00 

GSM 045 8892800 
www.kierratys.info 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



ROHDAISTEN NUOKKARI AVOINNA 
MAANANTAISIN 
 

• klo 15-18, 11-13 vuotiaat 
• klo 18-21, 14v. -> 

 
Nuokkarilla voit nauttia yhdessäolosta, kes-
kustella kavereiden ja nuoriso-ohjaajan 
kanssa, kuunnella musiikkia, katsoa telkka-
ria, pelata biljardia, pingistä tai jotain muuta 
peliä tai voit hengailla muuten vaan. Auki-
oloaikana paikalla on koko ajan syksyllä 
aloittanut uusi ohjaaja. 
 
Tervetuloa viihtymään !! 
Minna Kurki p.044 7383458 
 

 
 
 

YHDISTYSPALSTA 
 
 
 
 
 
 
Nälkloukkan kyläyhdistys   

 
 
Kyläkodissa tapahtuu, Kaukanraitti 24: 
 

Nälkloukkan Kyläyhdistys ry:n syyskokous 
pidetään to 18.11. klo 18:00. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
 

Lasten teatteria kyläkodissa: 

Turun Nuorisoteatteri esittää satunäytelmän 
 

 
 

Prinsessa Pikkiriikki - kaikkien 
tuhmuroijien sankari 

lauantaina 27.11. klo 15.00. 
 

Lapsille vapaa pääsy, saattajille puffetissa 
tarjolla hyvät kahvit. Myös muitten kylien 
lapset ovat tervetulleita!  
Esityksen kesto on noin 45 minuuttia. 
 

Prinsessa Pikkiriikki herää aivan justiinsa niin, 
kuin muinakin aamuina keltaisessa 
puutalossa, jossa hänen lisäkseen asuvat 
Makkara-taikakoira sekä äiti ja isä. 
Aamupuuron jälkeen äiti kertoo järkyttävän 
uutisen - äidin sisuskaluihin on päässyt JOKU 
ja se JOKU aikoo muuttaa heille asumaan. 
Tämmöinen peli ei vetele. Onneksi Makkara 
taikoo kaikki aikuiset himpskattiin, jotta 
Pikkiriikki voi tuumailla uutista oikeasta ja 
vasemmasta näkökulmasta. Hän ei aio jäädä 
märehtimään vaan lähtee seikkailemaan. 
Matkan varrella hän näyttää Räkä-Eetulle, 
ettei hänelle ryttyillä ja tapaa oikean ystävän, 
Prinsessa Pöjöläisen. Pikkiriikki tuntee 
kiukkukohtauksen saapuvan ihan justiinsa. Ja 
vaikka Makkara onkin ihan hyvä hipsuttaja, 
tarvitaan paikalle urpoa pikkuveljeä kantava 
äiti parantamaan flunssainen Prinsessa 
Pikkiriikki. 
 

Tervetuloa vanhat ja uudet kyläläiset 
kyläkodin perinteiseen joulujuhlaan 11.12. 
klo 16. Tarjolla on riisipuuroa ja sekahedel-
mäkeittoa sekä kahvia ja joulutorttuja. 
Ohjelmassa on mm. jouluevankeliumi, joulu-
lauluja ja joulupukkikin vierailee. 

Seurakunnan lähetysmyyjäiset ja arpa-
jaiset järjestetään tänä vuonna Kyläkodissa 
5.12. Kahviossa tarjolla joulupuuroa ja 
kahvia. Tarkemmat tiedot seurakunnan 
palstalla. 

Juhlat tulossa? Kyläkodin viihtyisä vanha 
kiinteistö perinteisine pihapiireineen sopii 
mainiosti perhejuhlien ja erilaisten 
tapahtumien pitopaikaksi. Tilaa ja astiastot 
on jopa 70-80 hengelle ja vuokraaminen on 
edullista. Yhteyshenkilö on Ilkka Karru, 
puh. 0400 123024. 
 



 
 
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
18.11.2021 mennessä varmistaa osallistu-

misesi. 
Tervetuloa nauttimaan ! 

 
TOIMINTAA 

 
Kädentaitopiiri maanantaina 29.11.2021 klo 
13:00 Kaukan Kyläkodilla. Teemme havutöi-
tä: tonttuja, kransseja yms. Ota mukaan ok-

saleikkurit ja havuja jos vain mahdollista. 
 

Olemme mukana seurakuntakodilla 
12.12.2021 pidettävässä joulumyyjäistapah-
tumassa. Säilyvää myytävää ja arvontavoit-

toja voi tuoda hallituksen jäsenille 
07.12.2021 asti sekä myyjäispäivänäkin seu-
rakuntakodille. Kannetaan yhdessä kortem-

me kekoon! 
 

Bocciaa pelataan Ihodessa keskiviikkoisin 
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. 

 
Valoisan mukavaa syksyä ! 

 
 

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi 
 

 
 

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry:n syys-
kokous pidetään to 2.12.2021 klo 19.00 
Mattilanpuistossa osoitteessa Ristentie 15, 
Pyhäranta. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.  
 

LIONS CLUB PYHÄRANTA  
 

 
PYHÄRANTA-VIIREJÄ 

jälleen myynnissä 
 

Viirien koot: 
4,5 m, 9 m:n lipputankoon, 65 € 
3 m, lyhyempään tankoon, 60 € 

 

Tiedustelut: 
Eero Anttila puh. 0400953267 

Markku Nurmi puh. 0440324747 
Jarmo Heino puh. 0405435488 

 
 
 

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys 
 
Talviuinti alkaa jälleen 5.12.2021 klo 12.00 
Lahdenvainiolla Kaljasmajalla Salinranta 25.  
Saunamaksu 5€/hlö. 
Samalla vietämme joulunavausta ja tarjolla 
on riisipuuroa ja pieni jouluarvonta. 
 
Tervetuloa 
 

 



Pyhärannan VPK 
 
Päivä paloasemalla 
27.11.2021 klo 14-17 
 
Päivä paloasemalla tapahtumassa tutustu-
taan palokunnan toimintaan sekä esitellään 
paloautoja ja –kalustoa. Tehtävärasteilla opi-
taan tärkeitä turvallisuustaitoja. Palokunnan 
naisosasto tarjoilee glögiä ja voit ostaa mak-
karaa grillistä. Päivän päätteeksi sytytetään 
kuusen valot. Tapahtuma on ilmainen.  
Pyhärannan vpk, Tammelininkuja 2, Ihode 
 

 
 
 

Kotiseutuyhdistys 
 

 
 
Kotiseutuyhdistyksen 
historiakirja vaikka joululahjaksi 
  
Asko Mäki-Tanilan tekemä teos Pyhärannan 
Kotiseutuyhdistyksen historiasta alkaa Lau-
kolanmäen tuulimyllystä ja päättyy Helinin 
torppaan.   
Välissä on oman kansallispuvun hommaa-
minen, iltamia, Rihtniemen Kylärannan Me-
renjuhlia, retkiä ja Punnan myllyn entistämi-
nen. 
Lisäksi löytyy kartta Pyhärannan vanhojen 
tyylimyllyjen paikoista, katsaus suvuista ja 
kyläyhdistyksistä.   

Kirjan sivuilta tulee vastaan välähdyksiä sel-
laisista henkilöistä kuin Uulo Arhio, Akseli 
Kajantola, Saini Laurikkala, Heikki Suomi, 
Salli Kallio, Juha Rihtniemi, Taimi Vermo-
nen, Lauri Ruohola, Vappu-Erika Koskinen, 
Kustaa Saario, Villiam Siivonen, Anna Var-
jonen, Jalmari Impilahti, Väinö Sainio, Mar-
jatta Junnila, Jarmo Laaksonen, Elli Riht-
niemi, Väinö Laukola ja Kari Aaltonen. 
 
Hanki kirja joululahjaksi. Kirjan hinta 25€. 
Kirjan tilauksia ottaa vastaan 
Jorma Perhe, puh. 040-5110997. 
 
Kotiseutuyhdistyksen tarkoituksena on vaalia 
vanhoja perinteitä ja yksi tällainen vaalittava 
perinne on Pyhäkoulu. 
Tällainen vanhanajan pyhäkoulu järjestetään 
Helinin torpalla itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 
14.00, opettajana  Eeva Trygg.   
Kun joulu on jo ovella, niin tilaisuuden jäl-
keen joulupukkikin lahjoineen saattaa tulla 
lapsia tervehtimään.  
Helinin wanha tupa ja kamari on lämmitetty 
tätä tilaisuutta varten.  
Myös lasten vanhemmat tai isovanhemmat 
ovat tervetulleita. 
 
 

Pyhärannan Martat ry 
 
Marttailta jouluaskartelun 
merkeissä Marttalassa 
maanantaina 22.11. klo 17.00. 
Tarvikkeet paikan päältä. 
Tervetuloa. 
 
Pikkujoulua vietetään Marttalassa 
keskiviikkona 8.12. klo 17.00. 
Pikkupaketti mukaan. 
Tervetuloa joulupuurolle, joulutorttukahville 
ja laulamaan joululauluja. 
 
Martat osallistuvat joulumyyjäisiin 
12.12. seurakuntakodissa. 
Tervetuloa ostoksille! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Yhteistä kumppanuutta -hanke 
 

 

 

 

YHDISTYSILTA PYHÄRANNASSA  

Yhteistä kumppanuutta -hanke järjestää yh-
distysillan, jossa otetaan Pyhärannan yhdis-
tysohjelman laadinnan ensi askeleita. 
Tule paikan päälle ja osallistu keskusteluun 
– ilmoittaudu sähköpostilla 
 teija.pajula@uusikaupunki.fi tai puhelimitse 
040 1495450. 
Tilaisuus on avoin kaikille. 
Kahvitarjoilu alkaen 17.30. 
 

Aika: 30.11.2021 alkaen klo 18.00 
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali 
Ohjelmassa: 
 

18.00 Tervetuloa! 
Hyvinvointi ja yhteistyö, tavoitetila Pyhäran-
nassa 

• yhdistyksen tärkeä rooli 
• hyvinvointityön merkitys sote-

uudistuksen puristuksessa 
Kunnanjohtaja Harri Hiitiö, Pyhäranta 

18.15 Yhdistysohjelmasta potkua 
Pyhärannan yhdistysyhteistyöhön 

• Mitä on yhdistysohjelma? 
• Mitä sillä tavoitellaan? 
• Millainen olisi Pyhärannan näköinen 

yhdistysohjelma? 
• Kokemuksia ja näkemyksiä miten 

muualla on onnistuttu tai 
epäonnistuttu? 
Kyläasiamies Tauno Linkoranta, 

  Varsinais-Suomen Kylät ry 
Vapaata keskustelua ja ajatustenvaihtoa 

• keskusteluja, ajatuksia, hajatuksia 
• ideoita, yhteistyökuvioita, kehittämis-

ehdotuksia 
Mitä tehdään nyt Pyhärannassa? 

• yhteenveto keskusteluista ja ideoista 
20.00 Tilaisuuden päätös 
 
KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN! 
 

 
 

Pyhärannan MLL 
 
MLL Pyhärannan 
paikallisyhdistyk-
sen syystoiminta 
lähestyy joulua 
koronarajoituksia 
noudattaen. 

Osallistuthan vain terveenä, kiitos! 
Tule rohkeasti mukaan! 
 
Perhekahvila Rohdaisten Nuokkarilla joka 
TI klo 9.30-12.00. Tarjolla kahvia/teetä ja 
pientä purtavaa. 
 
Joulukahvila Kirjastolla TO 25.11. klo 
14.30-16.00 ja TO 9.12. klo 10.00-11.30. 
Kaikki mukaan vauvasta vaariin! Buffettiin 
käy pikku kolikko! 
 
MLL SALIVUOROT Rohdaisten ja Ihoden 
koulujen liikuntasaleissa sunnuntaisin. Klo 
15-16 Perheliikuntaa pienten ehdoilla; klo 
16-17 3-6 -lk omatoimisalivuoro. 
 
Pyhis lukuhaaste; lue loka-marraskuussa 2 
kirjaa ja ilmoittaudu mukaan 
pyharannanmll@gmail.com; osallistujat pal-
kitaan. 
 
MLL Nuorisokysely avoinna 30.11. asti! 
Käy vastaamassa ja osallistu kilpailuun, vain 
vaikuttaen voit voittaa! ��� Sähköinen kyse-
lylinkki 
https://forms.gle/tAjaZMEHDJscEeps8 
tai löytyy myös soitteesta 
https://pyharanta.mll.fi/. 
 

Ihoden Seutuyhdistys 
 

PRIMA MAUSTE -
marraskuu; tutustu 
www.prima-mausteet.fi ja 
pyydä oma tilauskoodisi 
minna.roos@aerplan.fi. 
Tilaukset 30.11. mennes-
sä. Mausteet voi noutaa erikseen sovitusti tai 
viimeistään Joulumyyjäisistä 11.12. 

IHODEN JOULUMYYJÄISET 

lauantaina 11.12. klo 13-16 Ihoden koululla; 
jouluiset myyntipöydät, buffetti, grillistä mak-
karaa, arpajaiset ja Joulupukki (14-15).  



Myyjäisten tiimellyksessä juhlistetaan 5-
vuotista yhdistystämme! 

Myyntipöydät 2 €, varattavissa 050 3131073/ 
Leena. Tervetuloa tunnelmoimaan joulua 
kanssamme! 

 

Puhdas Mannervesi ry 
 
Tämän vuoden joulukortissa on 
seilaava pukki lahjoineen. Suu-
ren suosion viime vuonna saa-
nut soutava pukki on myynnis-
sä myös tänä vuonna. Kortteja 
voi tilata 10 kpl/12 € ja 20 
kpl/20 € tai enemmänkin 
puhdasmannervesi@gmail.com. 
 
Tarjoamme glögiä lauantaina 20.11.  
klo 10-12 Rohdaisissa kunnantaloa vasta-
päätä. Kortteja myynnissä siellä ja ennak-
koon varatut voi myös noutaa. Kortit voidaan 
tarvittaessa lähettää postikulujen hinnalla. 
  
Pyhämaan Pirttiin on pystytetty myyntinäyt-
tely yhteistyökumppanimme taiteilija Yrjö 
Varjanteen maalaamista akvarelleista, jotka 
sijoittuvat Mannerveden maisemiin. Akvarel-
lien tuotto käytetään Mannerveden suojelu-
työhön. Hieno lahja omaksi iloksi tai joulupu-
kin konttiin. Töihin voi tutustua Pirtin auki-
oloaikoina. (Avoinna ma-to 11-16 pe 11-17 
la 11-16 ja su 12-16). Kuvat tauluista löyty-
vät myös Facebook sivuiltamme. 
  
Tapaamisiin jouluglögeillä! 
 

 
 
 
 
 
 

Reilan koulun vanhempainyhdistys 
 

 
 

JOULUMYYJÄISET & KYLÄKAHVILA 
 

Reilan koululla 
pe 19.11.2021 klo 18–20 

 

Myynnissä jouluisia tuotteita ja arpajaiset 
 

Lapsille tontturata 
 

Tervetuloa mukaan  
 nauttimaan jouluisesta tunnelmasta! 

 

Järj. Reilan koulun vanhempainyhdistys ry 
 

 

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: 
 
21.11 klo 13 Sanajumalanpalvelus: "Kristus 
kaikkeuden kuningas". Laitilan srk hoitaa. 
28.11 klo 10 Messu: 1. Adventtisunnuntai. 
"Kuninkaasi tulee nöyränä”. Lauletaan 
Hoosiannaa. Kirkkokuoro. Vapaaehtoisten 
puuro. 
5.12 klo 10 Messu: "Kuninkaasi tulee 
kunniassa". Kutsutaan 75-vuotiaita 
mukaan.   
6.12 klo 10 Sanajumalanpalvelus: 
Itsenäisyyspäivä. Klo 9.30 lipunnosto. 
Seppeleenlasku jp:n jälkeen. 
Juhla seurakuntatalolla. 
 



12.12 klo 10 Messu: "Tehkää tie 
Kuninkaalle". 
19.12 klo 13 Sanajumalanpalvelus: "Herran 
syntymä on lähellä". Laitilan srk hoitaa. 
24.12 klo 15.30. Partiolaiset sytyttävät lyhdyt 
sankarihaudalle, Joulurauhan julistus.   
24.12 klo 16 jouluaaton hartaus: "Teille on 
syntynyt Vapahtaja". 
25.12 klo 10 Sanajumalanpalvelus: "Nyt 
Beetlehemiin". Kirkkokuoro. 
26.12 klo 10 Joululaulumessu 
 

Raamattupiiri 18.11 ja 25.11 klo 14.30-
16.00 seurakuntatalo  
   
Lautapeli-ilta 19.11.klo 18-20, 
seurakuntakoti, kaiken ikäisille. Vapaata 
pelailua, klo 19 yksinkertainen iltatee, 19.50 
iltalaulu ja pelien paikalleen vienti. (Jätäthän 
ulkokengät alakerran naulakolle. Voit ottaa 
myös oman pelin mukaan). Tule 
treenaamaan mm Gummigammia ja haasta 
Marika kesällä. Mukana mm. Riitta. 
 

VAPAAEHTOISTEN PUUROHETKI 
sunnuntaina 28.11. jumalanpalveluksen 
jälkeen n. klo 11.00 kiitoksena vuoden 
aikana eritavoin vapaaehtoistyössä 
toimineille, esim. isoset, toimintaryhmät, 
luottamusihmiset, joulupaketin viejät, alttarin 
kukittajat, kerhonohjaajat, kuorolaiset, 
sukkapiiriläiset... 
Alustava ilmoittautuminen puuromäärän 
arviointia varten Tiinalle, Marikalle tai Riitalle 
sähköpostilla tai puhelimella viimeistään 
24.11. 
 

ADVENTTITAPAHTUMA Kaukan 
kyläkodilla  su 5.12 klo 15.00 (tavaroita voi 
tuoda  klo 14-). Huutokaupataan juureksia, 
leivonnaisia, käsitöitä, arvonta yms. 
Tuotto Lähetyksen hyväksi. Yhteyshlö Ilkka 
Karru.   
 
METSÄN JA LUOMAKUNNAN 
JOULUHETKI 14.12. klo 18.00 
Rohdaisten metsästysmaja ja lähimetsä. Ota 
mukaan lamppu/lyhty ja muki. 
 

 

KOULUJEN JOULUKIRKKO 
torstaina 16.12 klo 9.45 
 

DIAKONIATYÖ: 
 

EU ruokajakelut torstaina 18.11. ja torstaina 
9.12. Tarkoitettu vähävaraisille ja 
heikommassa asemassa oleville 
pyhärantalaisille. Sisältää hyvin säilyviä 
kuivia elintarvikkeita ja säilykkeitä. Jos 
mahdollista ota oma kassi mukaan. 
Jakelun paikat ja kellonajat molemmilla 
kerroilla: 
- klo 16.00 Reilan koulu 
- klo 17.00 Rohdaisten koulu 
- klo 18.00 Ihoden koulu. 
Lisätietoja diakonissalta puh. 0440 684 913. 
 

Sukkapiiri maanantaina 22.11. klo 14.00 
Seurakuntakodilla. Neulotaan sukkia ja 
muutakin diakoniatyön kautta ihmisten 
avuksi ja iloksi. Käsitöiden lomassa pidetään 
lyhyt hartaus, juodaan päiväkahvit ja 
vaihdetaan kuulumisia. Lankoja saa paikan 
päällä tai voi tuoda omiakin. Ota omat puikot 
mukaan. Voit tehdä myös omaa käsityötä. 
 

Marraskuun Palvelupäivä torstaina 25.11. 
klo 12.00-14.30 Seurakuntakodilla. 
Ilmoittautuminen diakonissalle viimeistään 
maanantaina 22.11. Ruoka- ja kahvimaksu 
8€. Yhteislaulua, hartaus, ilmaiset hyvän 
mielen arpajaiset ja muuta mukavaa. 
 

Ikäihmisten joulupakettien 
paketointitalkoot Seurakuntakodilla 
maanantaina 29.11. klo 17.00 alkaen. Tule 
mukaan paketoimaan joulupaketteja 
ikäihmisille ja laitoksissa asuville. 
Talkoolaisille torttukahvit. Illan päätteeksi voit 
ottaa mukaan haluamasi määrän paketteja 
vietäväksi oman kylän tai naapuruston 
ikäihmisille. Jos et pääse paketointi-iltaan, 
mutta voisit viedä joulutervehdyksiä, ota 
yhteyttä diakonissaan puh. 0440 684 913. 
Sovitaan aika ja paikka, mistä saat paketit ja 
ohjeet. Toisia muistaessa saa itsellekin 
hyvän joulumielen! 
 

Kultaisen iän kerhon adventtihartaudet 
keskiviikkona 1.12 klo 13.00 Ihodessa, 
Tyyneläntie 5:n kerhohuoneessa ja torstaina 
2.12. klo 13.00 Rohdaisissa, Retkentie 9:n 
kerhohuoneessa. Vietetään Herran Pyhää 
Ehtoollista, lauletaan joululauluja ja juodaan 
yhdessä päiväkahvit. 
 



Joulumyyjäiset sunnuntaina 12.12. klo 
16.00 Seurakuntakodilla. Myyjäiset jatkuvat 
klo 18.00 alkavan Kauneimmat joululaulut 
tilaisuuden jälkeen. Arpavoittoja ja myytävää, 
leivonnaisia ja käsitöitä diakoniatyön hyväksi 
voi tuoda ennen myyjäisiä klo 14.00 alkaen. 
Säilyvää tavaraa voi tuoda jo aiemmin 
diakonissalle. Myyntipöytiä voi varata 
Kirkkoherranvirastosta. 
 

Jouluinen Palvelupäivä torstaina 16.12. klo 
12.00-14.30 Seurakuntakodilla. Joululauluja, 
jouluruokaa ja muuta jouluista ohjelmaa. Tuo 
pieni joulupaketti mukanasi. Ruoka- ja 
kahvimaksu 10€. Ilmoittautuminen etukäteen 
diakonissalle (puh. 0440-684 913) viimeis-
tään maanantaina 13.12. Tarvittaessa 
järjestään taksikyyti, josta peritään seura-
kuntakodilla linja-autotaksan suuruinen 
maksu. 
 

Sururyhmä. Olemme aloittamassa uutta 
sururyhmää, jos osallistujia ilmoittautuu 
vähintään neljä. Tämä voisi olla juuri sinua 
varten, jos olet menettänyt läheisesi hiljattain 
ja haluaisit tukea surun keskellä. 
Luottamuksellisuuteen ja vertaistukeen 
perustuva ryhmä kokoontuu 6-7 kertaa. 
Lisätietoa osallistumisesta ja ilmoittau-
tumisesta diakonissalta puh. 0440 684 913. 
 

PERHEKERHOTOIMINTA: 
• Kerhoja ohjaamassa viikosta riippuen 

Marika, Riitta, Tiina ja Kari 

• Rohdaisissa parillisilla viikoilla 
to klo 10.00–12.00 Seurakun-
takodilla 

 Viikot: 48, 2, 4, 6, 10, 
12, 14, 16, 18, 20 

 

• Ihodessa parittomilla viikoilla 
ke klo 10.00–12.00 Ihoden 
nuorisotilalla 

 Viikot: 47, 49, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21 

VARHAISNUORISOTYÖ: 
Varhaisnuortenkerhot 

• Reilan kerho toistaiseksi tauolla 
• Ihodessa kunnan nuorisotilalla 

tiistaisin klo 18.00–19.00 
• Rohdaisissa seurakuntakodilla 

torstaisin klo 18.00–19.00 

Koulujen aamunavaukset ja 
koululaiskirkot: 

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 1.12. 
• Reila ke 8.12. 
• Rohdainen ke 15.12. 

 

NUORISOTYÖ 

Isoskoulutus 

Koulutuskerrat syksyllä: 

• lauantaina 20.11. klo 13.30-18.30 

Nuortenillat 

Nuortenillat ovat tarkoitettu 7-
luokkalaisista ylöspäin oleville nuorille. 
Tervetuloa! 

• to 9.12. Seurakuntakodilla klo 18.00-
20.00 (mukaan pieni n. 2 €:n arvoinen 
pikkujoulupaketti) 

• to 3.12. 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 

KIRKKOMUSIIKKITYÖ: 
 
LAULAVA JOULUKORTTI taas 
ystävälle/naapurille. Lähetys toimitetaan 
perille 13.12-19.12. Tilauksia otetaan 
vastaan kirkkoherran virastossa 2.12 
mennessä, kortin hinta 7€. Eli lauluporukka 
laulaa ulkona kaksi listaltamme toivottua 
laulua.  
Ma 13.12 Santtio-Reila -suunta klo 12-16, 
ti 14.12 Ihode-suunta klo 12-16, 
to 16.12 Rohdainen-Kaukka -suunta klo 
14.30-16.30,  
to 16.12 kirkossa kaikkien suunta klo 17.15-
18.00. 
su 19.12 kaikkien suunta klo 15-19.00.  
Tuotto Kauneimpiin Joululauluihin tai 
Pyhärannan seurakunnan lapsi- ja 
perhetyölle. (1.Maa on niin kaunis 2.Tulkoon 
joulu 3.Joulun kellot 4.Heinillä härkien 5 
Jouluyö juhlayö 6.Varpunen 
jouluaamuna  7.Sydämeeni joulun teen 8.En 
etsi valtaa loistoa   9. Taivas sylissäni 10. Sai 
kuulla pieni Beetlehem  11. Sylvian 
joululaulu 12 Taas kaikki kauniit muistot)   
 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
12.12. su Pyhärannan kirkko klo 18:00 
15.12. ke Kirikallio, pikkusali, Polttila klo 
18:00 
17.12. pe Maininkitalo, Santtio  klo 18:00 
 
 
 
 
 

ILMOITUKSET 
 
 

 
 
Joulumuistamista, pientä viemistä, toisen 
huomioimista, rakkauden osoitusta ���... 
 
Ekohoitola ja Ekopuoti tarjoaa monenlaisia 
vaihtoehtoja lahjaksi, joissa kohtaa niin kun-
nioitus luontoa kohtaan kuin meihin ihmisiin-
kin. 
 
Perinteinen ja toivottu lahja onkin lahjakortti 
(onnistuu myös sähköisenä), jolloin lahjan 
saaja voi käyttää sen joko tuoteostoihin tai 
hoitoihin taikka sitten molempiin. 
 
Myös ekopuotini luonnonmukaisten tuottei-
den valikoima on monipuolinen, joista pystyy 
rakentamaan niin edullisen kuin kalliimman-
kin lahjakokonaisuuden huomioiden yksilölli-
sesti lahjan saajan (tuotepaketin onnistuu 
saamaan myös postitse). 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ihoden Kylätie 86, Pyhäranta 
050 505 9779 
www.ekohoitolanorah.fi 
www.ekopuotinorah.fi 
 
 
 
 



Sinua Varten! 

 
Rentouttavat Äänimaljahoidot 

 

-yksilöhoitoina sekä ryhmähoitoina. 
 

-Kokokehon vyöhyketerapia 
 

-Intuitiivinen Energiahoito 
 

-Intialainen Päähieronta 
 

-Klassinen perinteinen Hieronta 
 

Lahjakortti hemmotteluun! 
 

Lämpimästi Tervetuloa ! 
 

Marianne Ojanen 
Lahdenvainiontie 22, 
26930 VERMUNTILA 

Puh. 040 – 5075 271 
Avoinna Ma-Pe 9-20 

La sovittaessa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALLIONKOLOn 

pieni JOULUPUOTI aukeaa 26.11 
 

Avoinna 26.11-19.12 pe-su klo 12-18 
(jouluviikon aukioloajat tarkentuvat 

myöhemmin) 
 

Tarjolla upeita paikallisten käsityöläisten 
tuotteita itselle tai pukinkonttiin. 

 
Kaffetta, kuumaa glögiä, torttuja ja pipareita. 

Pullaa, kakkuja, juureen tehtyä leipää ja 
ihanaa joulun tunnelmaa… 

 
Lämpimästi Tervetuloa! 

 
Kallionkolon pieni Joulupuoti 

Pajulankuja 2 
Hirslahti 

 

 
 

Ompelimo, puoti ja verkkokauppa 

 

Monipuolinen ompelimo, jossa onnistuu mm. 

Sisustusompelu 

Vaateompelu 

Korjausompelu 

Verhoilu 

Venetekstiilit 

Alihankinta 

 

Ompelimon puodista: 

Pellavatuotteita, -pyyhkeitä ja -asusteita 

Ekologisia pesu- ja siivousaineita 

Luonnonmukaisia hoitotuotteita 

Käsitöitä 

Kynttilöitä 

Kahvia 

ja paljon muuta mukavaa kotiin ja lahjaksi! 

 

Aukioloajat sopimuksen mukaan ja 

ti 11.00 - 17.00 

to 11.00 - 17.00 

 

Joulukuussa 1.12 - 22.12: 

ke - pe 12 - 17.00 

la 12 - 15.00 

 

Poikkeuksista ilmoitetaan verkkosivuilla ja 

sosiaalisessa mediassa. 

www.mannerveden.fi 

 

Haantie 11 

23960 Santtio 

Puh. 0405612046 

sari.nurmi@mannerveden.fi 

 



NÄLKLOUKKAN  
KYLÄYHDISTYS ry 
Pyhäranta 

 

 
Juhlat ja kokoukset Kyläkodissa 
Kyläkoti on viihtyisä vanha kiinteistö rauhallisessa 
maalaismaisemassa. 
Pöytäpaikkoja 60–80. 
Salin ja keittiön vuokra 80 €/vrk, alle 3 t 30 €, 
pelkän salin vuokra alle 3 t 20 €. 
Lisätietoja Ilkka Karru p.0400123024. 
Kotisivu: Google: Kyläkoti 
 

 

 
 
 
 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 

 
 
 
 

 
 

 

Oikein mukavaa joulunodotusaikaa 
kaikille kuntalaisille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
15.12.2021. AINEISTOT TI 7.12. KLO 17 MEN-
NESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti 
Arial 12) osoitteeseen 
kunta@pyharanta.fi  

 
UutisAnkkuri 10/2021 kokoaja Nina Kuusinen 

 

 
Pyhiksen Joulupoppis 

avaa ovensa jälleen 17.-18.12. klo 11-17. 
(Suomäentie 1). Tarjolla ihania kahvilan lei-
vonnaisia ja saaristolaisleipää, tietysti ohra-

velliä sekä muutakin ohraherkkua 
 #onneksionohra. 

Tervetuloa Tonttulan tunnelmaan! 
 
 

 
 
 


