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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
Terveysasema tiedottaa
Influenssarokottaminen käynnistynyt
Pyhärannassa

Kirjasto
Kirjastolla on runsaasti uutta luettavaa.
Tervetuloa tutustumaan!
Kirjasto on suljettu viikolla 47,
16.-20.11.2020.
Pelikerho jää tauolle joulukuussa.
Joulukuussa kirjastolla kirjavinkkauksia torstaisin klo
14-15 glögiä maistellen!
Kirjasto on jouluviikolla 21.12-23.12.2020
avoinna maanantaina klo 10-18, tiistaina klo
10-18 ja keskiviikkona klo 10-15.
Joulun jälkeen kirjasto on avoinna maanantaina 28.12. klo 10-17, keskiviikkona 29.12.
klo 11-18 ja torstaina 31.12.klo 10-15.

Kulttuuri

Varsinaisia rokotuspäiviä ei tänä vuonna
järjestetä, vaan kaikki rokotukset annetaan
ajanvarauksella. Helpoiten varaat ajan sähköisesti verkossa:
https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi
tai Uudenkaupungin kaupunki  sosiaali- ja
terveyspalvelut  sähköinen ajanvaraus.
Valitse palveluksi influenssarokotus ja toimipaikaksi Pyhärannan terveysasema. Ajan
voit varata myös soittamalla 0440 382 444,
puhelinaika ma-to klo. 12-13. Puhelinaikojen ruuhkautumisen estämiseksi ensisijainen ajanvaraustapa on verkkoajanvaraus.
Terveysasemalla asioivien toivotaan pukeutuvan suu-nenäsuojaan.

Lasten itse tuottama nukketeatterinäytelmä
Molli ja maanääri Ihoden nuokkarilla
21.11.2020 klo 12. Lippuvaraukset: ihoden.
seutu@gmail.com, lipun hinta 2€. Max 20
osallistujaa! Ihoden seutuyhdistys ry ja Pyhärannan kulttuuritoimen yhteistyönä toteutettu tapahtuma lapsille ja lapsenmielisille.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 9.30 partiolaiset nostavat perinteisesti
lipun salkoon. Jumalanpalvelus pidetään klo 10, missä
partiolaiset lukevat tekstejä.
Klo 11.00 seppeleenlasku
sankarivainajien muistomerkille. Kunnan puolesta seppeleen laskee valtuutettu
Sari From.

Koronatilanteen vuoksi tänä vuonna ei järjestetä itsenäisyysjuhlaa. Näin halutaan turvata pyhärantalaisten terveys ja noudatetaan aluehallintoviraston ohjeistusta.
Oikein hyvää itsenäisyysjuhlaa kaikille pyhärantalaisille!

Liikunta
Toimintaa syksylle 2020
Huomioimme kursseilla ja toiminnoissa korona-virus-suositukset, -rajoitukset ja määräykset. Osallistuthan vain terveenä!
Varaamme oikeuden kurssin tai toiminnan
peruuttamiseen tai muuttamiseen suositusten / määräysten tiukentuessa.
LIIKUTAAN YHDESSÄ
sunnuntaisin 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.,
20.12.
klo 13-14, Ihoden kaukalo
- Lapset, vanhemmat, isovanhemmat / perheet
- Helppoa ja hauskaa ulkoliikuntaa
- Max. 20 hlö, ilmoittautumiset ihodenkiri@gmail.com
- Osallistumiset terveenä ja turvavälit huomioiden
- Varustaudu iloisella mielellä ja säänmukaisella vaatetuksella
- Toiminta on maksutonta
- Järjestää Ihoden Kiri ja Pyhärannan kunta
FRISBEEGOLF -HEITTO-OPASTUS
sunnuntaisin 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.,
20.12.
klo 10-11, Kirikallio
- Aloittelijat ja vasta-alkajat
- Aikuiset ja lapset alkaen 7v.
- Opetellaan perusheittotekniikat
- Osallistujamäärä max. 20 hlö.
- Ilmoittautumiset: ihodenkiri@gmail.com
- Osallistuthan vain terveenä ja turvavälit
huomioiden
- Ota mukaan oma kiekko, lainakiekkoja tarvittaessa
- Toiminta on maksutonta
- Toiminnan järjestää Ihoden Kiri
ja Pyhärannan kunta

MUSIIKKILIIKUNTAA
sunnuntaisin 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.,
20.12.
klo 15-16, Rohdaisten sali
- Lapset alle 5-v.; vanhemman kanssa
- Liikuntaleikkejä laulaen ja soittaen
- Osallistujamäärä max. 20 hlö.
- Ilmoittautumiset sähköpostiin pyharannanmll@gmail.com
- Osallistumiset terveenä ja turvavälit huomioiden
- Liikunnallinen sisävaatetus
- Ulkokerroista tiedotetaan erikseen
- Toiminta on maksutonta
- Järjestää MLL Pyhäranta ja Pyhärannan
kunta
TAIKURIPALLOT
sunnuntaisin 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.,
20.12.
klo 16-17, Rohdaisten sali
- Koululaiset 7-v. ylöspäin ja aikuiset
- Opetellaan taiteilemaan taikuripalloilla
- Kehittää sormivoimaa ja -näppäryyttä
- Osallistujamäärä max. 20 hlö.
- Ilmoittautumiset pyharannanmll@gmail.com
- Osallistuthan vain terveenä
- Turvavälit huomioidaan
- Toiminta on maksutonta
- Järjestää MLL Pyhäranta ja Pyhärannan
kunta

KEPPIJUMPPA
sunnuntaisin 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.,
20.12.
klo 12-13, Ihoden kaukalo
- Helppoa ulkokeppijumppaa
- Kevyttä lihaskuntoliikuntaa
- Liikuntavälineet paikan päällä
- Osallistujamäärä max 20 hlö.
- Ilmoittautumiset: ihoden.seutu@gmail.com
- Osallistumiset terveenä
- Turvavälit huomioidaan
- Säänmukainen vaatetus
- Toiminta on maksutonta
- Järjestää Ihoden seutuyhdistys ry ja Pyhärannan kunta

YHDISTYSPALSTA

Hantla

Pyhärannan Korpiankkurit

MAA ON NIIN KAUNIS JOULUKONSERTTI
PYHÄRANNAN KIRKOSSA
Mezzosopraano Essi Luttisen tunnelmallinen joulukonsertti Maa on niin kaunis kuullaan Pyhärannan kirkossa perjantaina
4.12.2020 klo 19.
Konsertin ohjelmisto kokoaa vasta ilmestyneen joululevyn satoa. Perinteisten ja rakastettujen jouluklassikoiden joukossa on myös
kolme uutta joululaulua.
Partiolaisten adventtikalenterin voit ostaa
verkkokaupasta:
https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukun
ta/pyharannan-korpiankkurit-ry Tätä linkkiä
käyttäessä kalenterin tuotto ohjautuu suoraan lippukunnallemme.
Tai kalenteriostoksille voi piipahtaa partioiltoihin ti 24.11. asti:
● Ihodessa, nuokkarilla maanantaisin
klo 18-19.30
● Reilassa koululla maanantaisin klo
18-19.30
● Rohdaisissa srk-kodilla tiistaisin klo
18-19.30

Essin rinnalla konsertissa esiintyy vierailevana solistina Melammelat -yhtyeen keulahahmo Jussi Lammela. Pianisti Petri Haapasalon, saksofonisti Tane Kanniston ja
kontrabasisti Jouni Hokkasen trio täydentää
tunnelmallista iltaa.

SPR Pyhärannan osasto
Haravointitalkoot Rohdaisissa lauantaina
21.11. Haravoidaan kunnanviraston ja Rohdaisten koulun ympäristöä.
Ruokailua tarjolla Rohdaisten koululla.
Kokoonnutaan koululle klo 10
Omat haravat mukaan ( koulullakin on )
Lisätietoja Sirpalta /050 3487 442
”Hyvä kasvaa yhdessä”

Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi
Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi ry:n vuosikokous pidetään to 26.11.2020 klo 19.00
Marttalassa osoitteessa Ristentie 15, Pyhäranta. Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Vallitsevista poikkeusoloista johtuu, että kirkossa on vain rajoitetusti paikkoja. Konserttiin turvallista saapua, sillä paikalla noudate-

taan turvavälejä ja tarjolla on käsidesiä.
Maskin käyttöä suositellaan.
Konsertti järjestetään yhteistyössä Hantla ry:n, Pyhärannan seurakunnan ja Tuotantoyhtiö Kalkki Oy:n kanssa.
Liput: 20 € ennakkoon
www.hantla.tapahtumiiin.fi ja tuntia ennen
ovelta.

Vuositervehdyslehti 2020 on myytävänä
em. tilaisuuksissa sekä kädentaidon kokoontumisissa hintaan 8 € / kpl. Lehtiä myyvät
myös kaikki hallituksen jäsenet.

Ihoden seutuyhdistys
Ilouutinen: Ihoden Toimintapuisto on saanut valaistuksen; nyt puistossa voi touhuta
ja leikkiä myös illan pimetessä!
Kiitos Laukola Säätiö, VakkaSuomen Nuorisosäätiö ja Nivico Oy!
Ulkokeppijumppa: Osallistujille maksutonta
toimintaa. Toteutus yhteistyössä Pyhärannan kunnan kanssa; tarkemmat tiedot Uutisankkurin kunnallisilmoituksessa.

VIELÄ ON JÄLJELLÄ PIENI MÄÄRÄ PYHÄRANNAN HISTORIATEOSTA!
Hanki nyt itsellesi tai lahjaksi.
Kirjaa saa Vanhan Rauman kirjakaupasta ja
Rauno Luttiselta (050 560 3787,
rauno.s.luttinen@googlemail.com)

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Akanvirta kokoontuu joulutunnelmissa keskiviikkona 25.11. klo 12.00 Rohdaisten Metsästysmajalla. Osallistumismaksu on 5 € /
hlö. Haravoidaan ja siistitään majan ympäristö. Oma harava mukaan. Ilmoittautumiset
Sirpalle 22.11. mennessä p. 050 3487442 tai
sp. kaksonen52@gmail.com
Mikäli koronatilanne sallii, niin osallistumme
joulumyyjäisiin Seurakuntakodissa 13.12.
klo 15.00 alkaen. Lisätietoa kotisivuilla ja
kaupunkilehti ”raumalaisessa” lähempänä
ajankohtaa.

Molli ja maanääri -nukketeatteri la 21.11.
Paikka: Ihoden Nuokkari
Aika: klo 12
Kaikille lapsille ja lapsenmielisille; näytelmätoteutus ja -taide lasten käsialaa.
Liput 2 €, paikkavaraukset: ihoden.seutu@gmail.com, osallistujarajaus:
max. 20 hlö. Tarvittaessa toteutetaan 2. näytös. Näytöksessä ilmainen buffetti, muista
ilmoittautua!
Ihoden Joulumyyjäiset
la 5.12.2020
Paikka: Ihoden Toimintapuisto
Aika: klo 13-15.
Jouluinen hyvän mielen ulkotapahtuma – myynnissä buffettiherkkuja,
makkaraa, arpoja ja myyntituotteita.
Oman myyntipöydän paikkavaraukset: Leena / 050 313 1073. Tapahtuma löytyy facebookista. Tapahtumatuotto kohdistuu puiston katosrakennukseen. Tule nauttimaan ja
leikkimään!
Edellä mainittuihin toteutuksiin yhteismaininta:
Huomioidaan korona-virussuositukset, määräykset ja -rajoitukset. Varaamme oikeuden toteutuksen peruuttamiseen/muuttamiseen voimassaolevien korona-määräysten ja -suositusten tiukentuessa.
Osallistuthan vain terveenä, kiitos!
Lämminhenkistä Joulun odotusaikaa kaikille!

MLL:n Pyhärannan yhdistys
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys valmistautuu rauhoittumaan Jouluun; ota
loppuvuoden päivät talteen
ja tule mukaan! �
MLL:n toimintaa loppuvuodeksi:
TI Perhekahvila Rohdaisten Nuokkarilla klo
9.30-12.30
TO 19.11. Perhekahvila Ihoden Toimintapuistossa klo 10-12; teemana lasten oikeudet
LA 21.11. klo 18.45 MLL Syyskokous; paikka: Ihoden kylätie 40); käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Tule mukaan;
tutustu, osallistu, vaikuta! Hallitus kokoontuu
valmistelevaan kokoukseen klo 18. Kokouksen jälkeen vietetään pikkuista joulua.
Tiian tanssipäivät Ihodessa (paikkatieto ilmoitetaan myöhemmin facebookissa). Osallistujille maksutonta toimintaa, max. 20 hlö
per/toteutus. Ilmoittautumiset: pyharannanmll@gmail.com:
SU 29.11.
12-13 Kiddiejam (alle kouluikäiset)
13-15 Dance mix (koululaiset)
15-17 Pilates, Bachata ja Salsa (aikuiset)
MA 14.12.
14-16 Dance mix
17-18 Kiddiejam
18-19.30 Aikuisten lihaskunto- ja tanssitunti
TI 15.12.
14-16 Dance mix
17-18 Kiddiejam
18-19.30 Aikuisten lihaskunto- ja tanssitunti
Liikunnan tiimoilta MLL Pyhärannan paikallisyhdistys toteuttaa yhteistyössä Pyhärannan kunnan kanssa Lasten musiikkiliikuntaa
0-6 -vuotiaille ja Taikuripallotoimintaa koululaisille ja aikuisille; tarkemmat tiedot Uutisankkurin kunnallisilmoituksessa.
MLL Pyhärannan Joulukalenteri toteutetaan
tänä vuonna Adventtikalenterina; Ensimmäisenä adventtina SU 29.11. tonttulakit mukaan ja osallistumaan Tiian tanssipäivään
(muista ilmoittautua)! Seuraathan adventtikalenteri-ilmoitteluamme facebookissa!
Toteutuksessa huomioidaan koronavirussuositukset, -määräykset ja -rajoitukset.

Varaamme oikeuden toteutuksen peruuttamiseen/muuttamiseen voimassaolevien korona-määräysten ja -suositusten tiukentuessa. Osallistuthan vain terveenä, kiitos!
Suosittelemme että yli 15-vuotiaat käyttävät
sisällä tapahtuvassa toiminnassa kasvomaskia.
Lämpimät kiitokset:
Syksyn 2020 Hupsista keikkaa -kerhoilijoille;
keväälle 2021 keksitään sitten uudet touhut
ja tohinat!
LA 7.11. Aikuisten tutustumis- ja virkistymisiltaan osallistuneille ja illan toteuttajille;
ilta sujui loistavissa merkeissä!
Ihanaa Joulunodotuksen aikaa kaikille!

Pyhärannan seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kauhianpääntie 5
23950 Pyhäranta
Seurakunnan virallinen
sähköposti:
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi
Puh: 02-8258085
Kirkkoherranvirasto avoinna: tiistai-torstai klo 912 https://pyharannanseurakunta.fi
Facebook:
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/

Jumalanpalvelukset kirkossa 22.11.2020
– 27.12.2020
Su 22.11. Sanajumalanpalvelus klo 13,
mukana Gideonit.
Su 29.11. Messu klo 10.
Su 06.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 10. Lipunnosto klo 9.30. Seppeleen lasku klo 11.
Su 13.12. Messu klo 10.
Su 20.12. Sanajumalanpalvelus klo 10.
To 24.12. Jouluaaton hartaus klo 16. Partiolaiset sytyttävät joululyhdyt sankarihaudoille klo 15.30.
Pe 25.12. Joulupäivän sanajumalanpalvelus klo 8.
La 26.12. Tapaninpäivän messu klo 16.
Su 27.12. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Kauneimmat joululaulut
Ke 09.12. klo 18 kirkossa.
Su 13.12. klo 16 kirkossa.

Koronan takia tilaisuuksiin voi tulla muutoksia. Mm. Jumalanpalvelusten osalta päivitetty tieto Pyhärannan seurakunnan kotisivulla.
DIAKONIATYÖ
Ikäihmisten joulupakettien paketointitalkoot
Seurakuntakodilla tiistaina 24.11. klo 17.00
alkaen. Tule mukaan tekemään paketteja
ja/tai hakemaan paketteja vietäväksi oman
kylän ikäihmisille. Talkoisiin tullessa pestään
kädet ja paketoidessa pidetään maskia ja
turvaväliä
toisiin
paketoijiin.
Poikkeustilanteesta
huolimatta
voimme
saada ja jakaa hyvää joulumieltä!
Diakoniatyön
ryhmätoiminnan
tilalla
koronatilanteen takia järjestämme edelleen
pienimuotoisempia kahvihetkiä:
Torstaina 26.11. klo 13-14.30 Kahvihetki
Seurakuntakodilla. Ohjelmassa kahvit,
hartaus ja jotakin muuta mukavaa.
Ilmoittautuminen diakonissalle puhelimitse
numeroon 0440 684 913 tai sähköpostilla
osoitteeseen
tiina.m.makinen@evl.fi
viimeistään tiistaina 24.11. Tilaisuuteen voi
osallistua
enintään
20
henkilöä.
Noudatamme hyvää käsihygieniaa ja
turvavälejä. Halaaminen ja kättely jätetään
väliin, mutta jokaista odotetaan lämpimin
sydämin ja ajatuksin! Jos sinulla ei ole
kyytiä, mainitse siitä ilmoittautuessasi.
Tilaisuuteen
järjestetään
tarvittaessa
taksikuljetus.
Kyydistä
kerätään
Seurakuntakodilla 5 euron käteismaksu.
Tilaisuus on muuten maksuton. Lämpimästi
tervetuloa!
Sukkapiiri keskiviikkona 2.12. klo 14
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.
Torstaina 10.12. klo 13-14.30 jouluinen
Kahvihetki Seurakuntatalolla. Vastaava
tilaisuus
kuin
marraskuussa.
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 8.12.
diakonissalle.
Sururyhmä. Olemme aloittamassa uutta
sururyhmää mahdollisesti jo ennen joulua tai
alkuvuodesta. Jos olet menettänyt läheisesi

hiljattain ja haluaisit tukea surun keskellä,
tämä voisi olla juuri sinua varten.
Luottamuksellisuuteen
ja
vertaistukeen
perustuva ryhmä kokoontuu 6-7 kertaa.
Lisätietoa
osallistumisesta
ja
ilmoittautumisesta diakonissalta puh. 0440
684 913.
EU ruokajakelu
Olemme saaneet seurakuntaan EU-ruokaa
jaettavaksi vähävaraisille ja heikommassa
asemassa oleville. Kassi sisältää hyvin
säilyviä elintarvikkeita. Jakelu toteutetaan
kouluilla
järjestettävän
ruokajakelun
yhteydessä kerran kuukaudessa seuraavina
päivinä:
to 26.11.
to 17.12.
to 14.1.2021
Jakelun paikat ja kellonajat joka kerralla: klo
16.00 Reilan koulu, klo 17.00 Rohdaisten
koulu ja klo 18.00 Ihoden koulu. Lisätietoja
diakonissalta puh. 0440 684 913.
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOTOIMINTA
• Päiväkerhot aloittaneet toimintansa.
• Perhekerhot kokoontuvat:
- Ihodessa Parittomilla viikoilla KE klo
10.00–12.00 Ihoden nuorisotilalla
Viikot: 47, 49
- Rohdaisissa Parillisilla viikoilla To klo
10.00–12.00 Seurakuntakodilla
Viikot: 48, 50
• Perhekerhotoiminnassa suositellaan maskien käyttöä.
VARHAISNUORISOTYÖ:
• Varhaisnuortenkerhot
Ihode: Ti klo 17.00–18.00 Kunnan nuorisotilalla
Reila: To klo 18.00–19.00 (parittomilla viikoilla) Kunnan nuorisotilalla
Rohdainen: To 18.00–19.00 Seurakuntakodilla
• Koulujen aamunavaukset ja koululaiskirkot:
(Koronatilannetta seuraillaan ja näihin voi
tulla muutoksia)
Viikolla 48, Pe 27.11.
Klo 8.30 Reila
Klo 9.15 Rohdainen
Klo 10.00 Ihode
Viikolla 51, To 17.12.
Joulukirkko, tavalla tai toisella.

• Koulupäivystykset (lapsi- ja nuorisotyönohjaaja oppilaiden tavattavissa koululla)
o Ihode: To 3.12.
o Reila: Ke 18.11. Ja Ke 9.12.
o Rohdainen: Ke 25.11. Ja Ke 16.12.
NUORISOTYÖ
Isoskoulutus on startannut.
Nuortenilta ajankohdat ja pitopaikat vielä
avoinna muutamaa lukuun ottamatta
• To 3.12. Klo 18.00-20.00 seurakuntakodilla
• Keväälle tulossa nuorten illat joka nuorisotilalle.
• To 20.5.21 klo 18.00-20.00 Seurakuntakodilla
RIPPIKOULUTYÖ
Vuoden 2021 Rippikoulu on käynnistynyt.
Rippikoulun oppituntipäivät ovat:
• La 16.1. klo 9.00-13.00
• La 13.2. klo 9.00-13.00
• La 13.3. klo 9.00-13.00
• La 8.5. klo 9.00-13.00
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
OLETKO KIINNOSTUNUT LAULAMISESTA?
Haluaisitko lähteä mukaan laulamaan joululauluja ja tuomaan näin joulutunnelmaa Pyhärantalaisille?
Jos vastasit myöntävästi, saavu Pe 20.11.
Klo 17.30 seurakuntakodille kuulemaan lisää.
LAULAVA JOULUKORTTI
Pyhärannan seurakunnan laulavalla joulukortilla toivotat naapurille, ystävälle tai kenelle tahansa Pyhärannan alueella asuvalle
hyvää joulua elävän musiikin keinoin. Laulavan joulukortin toimittavat perille Pyhärannan seurakunnan vapaaehtoiset ja työntekijät.
Laulava joulukortti kiertää:
• Tiistaina 15.12. Klo 13.00–17.00 (Reilan
suunta)

• Keskiviikkona 16.12. Klo 12.00–16.00 (Ihoden suunta)
• Torstaina 17.12. Klo 13.00–17.00 (Rohdaisten suunta)
• Sunnuntaina 20.12. Klo 15.00–19.00
Kortin ostaja voi valita alla olevista lauluista
kaksi laulettavaksi. Tilaajan tehtäväksi jää
varmistaa, että vastaanottaja on paikalla sovittuna aikana. Koronatilanne voi aiheuttaa
kortin toteuttamiseen muutoksia.
Lauluvaihtoehdot:
• Maa on niin kaunis
• Pieni liekki
• Tulkoon joulu
• Joulun kellot
• Heinillä härkien kaukalon
• Jouluyö, juhlayö
• Joulukirkkoon
• Varpunen jouluaamuna
• Kilisee kilisee kulkunen
• Sydämeeni joulun teen
• Joulupuu on rakennettu
• Ilouutinen
Kortin hinta on 7€. Kortti maksetaan joko
suoraan Suomen Lähetysseuran tilille FI 38
8000 1400 1611 30, viitenumero:
4074807002334572 tai käteisellä kirkkoherran virastoon.
Kortti tulee tilata viimeistään to 3.12.20
Tilaukset: 02-8258085, Kirkkoherranvirasto /
Heli Anttila, viraston aukioloaikana:
TI-TO klo 9.00–12.00
Marika Pietilä
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja/
Pyhärannan seurakunta
044-0684916

ILMOITUKSET

-Lämmin tuulahdus joulua ja hetken taikaaEkohoitola Norah:n jouluiset pihamarkkinat
sunnuntaina 13.12. 2020 klo 12 - 15
Mukana taidokkaita kädentaitajia ja samalla
ekopuodin ovet ovat auki markkinaväelle.
Tule virittäytymään joulun tunnelmaan kiireen keskeltä, hankkimaan itselle tai muille
mieltä lämmittäviä muistamisia ja nauttimaan lämpöisestä juomasta sekä
suupaloista.
Pihamarkkina-alueelta löydät siis erilaisia
kädentaitajia mm. Mannerveden ompelimo
ja Armida-vintagekauppa edustettuna sekä
muita lähiseudun taidokkaita osaajia. Lisäksi pääset kuuntelemaan elävää joulumusiikkia sekä nauttimaan buffetin tarjonnasta.
Lämpimästi tervetuloa �

Ekohoitola Norah
Ihoden Kylätie 86, Pyhäranta
050 505 9779
www.ekohoitolanorah.fi

Kukkakauppa avoinna jälleen
ke 2.12. alkaen joka päivä 9-17
(viikko 51-52 joka päivä 9-19)
La 12.12. Kahvi- ja joulutorttutarjoilu!

Vuokrattavana Pyhärannan keskustassa
osoitteessa Ristentie 15, 3h+keittiö (60m2)
500e/kk +sähkö+vesimaksu 15e/hlö.
Vapaa 1.12.2020 alkaen.
Tiedustelut ja näyttö:
puh. 040 511 0997/Perhe
Mattilanpuisto Oy

Tervetuloa!
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