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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

Kulttuuri

KUNTA TIEDOTTAA
Kunnanvirasto on suljettuna
23.12.2020-3.1.2021
Sosiaaliosaston päivystys:
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana
klo 8-16, puh. 044 738 3419.
Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalipäivystys puh.112.
Kotihoidon päivystys, klo 8-16
puh. 044 494 1851
Teknisen toimen päivystys:
Jussi Koski 23.12.- 3.1. puh. 044 738 3467
Työajan ulkopuolinen päivystys
puh. 044 738 3440

Hyvät pyhärantalaiset! Yhdistykset! Koulut!
Korona on rajoittanut meidän kaikkien elämää ja toimintaa kunnassa on ollut tänä
vuonna vähemmän. Tarvetta yhteiselle tekemiselle, joka hoituu turvallisesti ja johon
kaikilla on mahdollisuus osallistua kaivataan.
Kurjet-projekti, mihin kaikki kuntalaiset osallistuisivat antaa mahdollisuuden osoittaa
kuinka pienessä kunnassa yhdessä toimien
saadaan jotain kaikille mieluisaa aikaiseksi.
Positiivinen yhteisöllisyys perustuu siihen,
että toinen ihminen on toiselle olemassa.
Yhteisöllisyyden syntymiseksi tarvitaan joukko positiivisen uteliaasti elämään suhtautuvia ihmisiä, joita kiinnostavat toiset ihmiset,
yhdessä tekeminen, tarinoiden, merkityksien
ja kokemusten jakaminen. Tähän Kurkimobile-taideprojektilla pyritään, sekä tarjoamaan
kaunista katseltavaa kuntalaisille.
Ideana olisi rakentaa kunnankirjaston ikkunan eteen kurkimobile, origamityö. Kaikki
kuntalaiset saisivat tehdä oman paperikurjen, jotka sijoitetaan kirjaston ikkunalle ja
valaistaan värivaloin. Tavoitteena on saada

aikaan 2004 kurkea, yhtä monta kuin on
asukkaitakin kunnassa.
Taiteellisena koordinaattorina toimii Merja
Ala-Olla, joka opastaa kurkien taittelussa
sekä suunnittelee lopputuloksen. Merja AlaOlla valmistaa mobilen paperikyyhkysistä
valmiiksi, ohessa olevan kuvan tapaan. Nyt
tarvitaan kuntalaisia, kouluja, yhdistyksiä,
kunnassa asuvia taiteilijoita mukaan! Aloitetaan tammikuussa 2021 ja tehdään upea
yhteinen kurkiorigami, joka suuntaa tulevaisuuteen!

Pihatyöpalvelua pyhärantalaisille
ikäihmisille
Oletko vailla tukiverkostoa ja tarvitsisit apua
pihahommissa?
• Puiden sisään kannossa
• Lumen
kolaamisessa
rappujen harjaamisessa

tai

• Haravoinnissa
• Postin hakemisessa
• Tai jossain muussa pihatyössä?
Voimme tarjota pihatyöpalveluita tiistai,
keskiviikko ja torstai päivisin klo:9.30–13.00
välisenä aikana Pyhärannan kunnan
alueella. Joulutauko pihatyöpalveluista
23.12.2020-03.01.2021.
Palvelu on tarkoitettu yksinäisille ja
vähävaraisille ikäihmisille, joilla ei ole arjen
tukiverkostoa lähellä. Palvelu on asiakkaalle
maksuton.

Lähtisitkö sinä mukaan!

Yhteydenotot:

Onnea vuodelle 2021!

Jonna Siivonen, Toiminnan ohjaaja
puh: 044 738 3458
jonna.siivonen@pyharanta.fi

Kirjasto
Kirjastolla on runsaasti uutta luettavaa. Tervetuloa tutustumaan!
Kirjasto on jouluviikolla 21.12-23.12.2020
avoinna maanantaina klo 10–17, tiistaina
klo 10–17 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.

Pyhärannan terveysasema
Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto
on suljettu 23.12.2020 - 3.1.2021.
Terveysaseman puhelinnumero
02-84512403 toimii normaalisti arkipäivisin.
Arkisin klo 15:00 jälkeen sekä viikonloppuisin klo 8:00 jälkeen yhteys Vakka-Suomen
sairaalan yhteispäivystykseen
p.02 313 8800.

Terveydenhoitajan vastaanotto toimii
ajanvarauksella.
23.12.2020-30.12.2020 kiireellisissä asioissa
(esim. sairasloman tarve lapsen sairastumisen vuoksi), ottakaa yhteyttä Vehmaan neuvolaan, p. 044-5943309 (puh. aika ma-pe klo
12:00-13:00). Torstaina 31.12.2020 kiireellisissä asioissa yhteys Uudenkaupungin lastenneuvolaan p. 050-4205220 (puh. aika
ma-pe klo 12:00-13:00).

YHDISTYSPALSTA

Nälkloukkan kyläyhdistys

Laboratorio suljettuna ti 29.12.2020.
Suun terveydenhuolto suljettuna
23.12.2020-6.1.2021.
Pyhärannan hammashoitolan puhelinnumero 02-84512904 toimii normaalisti arkipäivisin klo 7:30-15:30. Viikonloppupäivystys toteutetaan Turun Tyksissä, ajanvaraus klo 911 p. 02-3131564.
Terveysaseman henkilökunta toivottaa
kaikille Rauhallista Joulunaikaa!

Vakkaopisto järjestää
järjestyksenvalvojakurssin
järjestyksenvalvojakortin uusijoille
kyläkodissa lauantaina 16.1.2021. Muista
ilmoittautua ennakkoon (Vakkaopiston
kevään ohjelma ilmestyy joulun aikoihin).
Nälkloukkan
kyläyhdistys
toivottaa hyvää
joulua ja onnellista
uutta vuotta ja
lähettää lämpimät
kiitokset kaikille
kuluneen vuoden
aikana
toimintaamme
osallistuneille!

Pyhärannan Myrsky
Pyhärannan Myrskyn jäsenten edut vuodelle 2021: Jokainen jäsen voi veloituksetta
käydä Uudenkaupungin uimahallissa ja Vahterusringillä
kerran kalenterikuukaudessa.
Tavoitteena on pitää kaikki ohjattu harrastustoiminta jatkossakin maksuttomana.
Tammikuussa jatkuu taas liikuntakerhot, tarkemmat tiedot näistä ja myös muista tapahtumista ensi kuun uutisankkurista ja Myrskyn
facebook-sivuilta.
Hyvää joulun odotusta!!

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys
Kotiseutuyhdistyksen historiasta kirja!

KOTISEUTUYHDISTYS toivottaa kunnan
kaikille asukkaille RAUHALLISTA JOULUA
ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA.

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys aloitti toimintansa vuonna 1959 – pirteästi ja ennen monia naapurikuntia. Laukolanmäen tuulimyllyn pystyttämistä Rohdaisiin seurasivat kotiseutuillat ja pitäjäpäivät ja vuodesta 1965
reilu tusina suosittuja Merenjuhlia Rihtniemen Kylärannassa.
Pyhärantalaiset muistelevat mielellään vanhoja ja menestyneitä sukujaan. Yhdistys on
tallettanut ääni- ja kuvanauhoille haastatteluja, perinteisiä työtapoja ja kylien, kauppojen
ja koulujen historiaa. Museoesineistön säilytyspaikka on testamenttivaroilla hankittu Helinin torppa. Elli Rihtniemen Säätiö ja EU:n
maaseudun kehittämisohjelma ovat olleet
merkittäviä kotiseututyön rahoittajia. Salme,
Markku ja Matti Laukolan Säätiö myönsi
apurahan tämän kirjan painamiseen.
Ylpeys omasta kylästä on poikinut pitäjän
kattavan kyläyhdistysten joukon. Kotiseutuyhdistyksen ohella nämä ja lukuisat muut
yhdistykset ovat edistämässä pyhärantalaisten yhteisöllisyyttä ja elämisen laatua.
Kirjoittaja Asko Mäki-Tanila on ollut mukana
monessa Kotiseutuyhdistyksen arjen, juhlan
ja avajaisien premiäärissä. Hän on toiminut
pitkään genetiikka- ja kotieläintutkimuksen
professorina – työ on neuvonut tietokirjojenkin kyhääjää.
Hanki kirja joululahjaksi. Kirjan hinta 25€.
Kirjaa voit tilata seuraavilta:
Jorma Perhe, puh.nro 040-5110997
Iivo Junkola, puh.nro 050-5268079
Jukka Alhoranta, puh. nro 0500-723939

Pyhärannan Martat
Kiitokset kuluneesta vuodesta.
Tänä vuonna on korona varjostanut
toimintaamme, mutta toivottavasti ensi
vuonna korona helpottaa ja voimme taas
jatkaa normaalisti Martta-iltojen ym. yhdessäolon ja järjestämiemme tilaisuuksien myötä.
Rauhallista ja tunnelmallista Joulua kaikille.
Hyvää Uutta Vuotta 2021!

SPR Pyhärannan osasto
Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille sekä
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle
2021
”Kiitos että välität”

Ihoden seutuyhdistys
Kiitos kuluneesta vuodesta ja
tunnelmallista Joulua sekä
mahtavaa vuoden 2021 alkua
kaikille!
Harmillisesti jouduimme siirtämään myyjäisemme viime tingassa ensi vuoteen Koronarajoituksista johtuen.

Yhdistyksemme toiveissa on toteuttaa yleisölle avoin Ihoden Toimintapuiston katosrakennuksen suunnittelu- ja aikataulupalaveri.
Alustavasti olemme suunnitelleet toteutusta
su 31.1.2021 Ihoden Nuokkarilla klo 17.
Tarkistetaan koronatilannetta ja toteutusta
tammikuussa. Talkookiinnostuksesi voit ilmoittaa jo nyt sähköpostiimme ihoden.seutu@gmail.com tai numeroon 040 554
8271 / Sanna. Kaipaamme rakennuksen toteuttamiseksi juuri SINUA; kädentaitojasi,
toteutusideoitasi, talkooaikaasi ja läsnäoloasi!

MLL:n Pyhärannan yhdistys
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys kiittää tapahtumarikkaasta vuodesta
2020 ja toivottaa Joulurauhaa sekä mahtavaa
alkua vuodelle 2021!
Seuraathan facebook-ilmoitteluamme toteutettavien tapahtumien osalta!

Jumalanpalvelukset tallennetaan nyt Pyhärannan seurakunnan kotisivulle ja facebookiin. Korona pandemia- ohjeistuksen muuttuessa palaamme normaaliin jumalapalveluskäytäntöön. Tästä ilmoitamme heti tiedotusvälineissä. Kaikista viimeisin tieto on kotisivulla, facebookissa ja soittamalla kirkkoherran virastoon. Samoin toiminnan osalta,
jossa käytämme myös ryhmien Watsupia)
Pyhärannan kirkko on avoinna yksityistä
hiljentymistä varten ti-ke 22-23.12 klo 16-19
ja aattona 24.12 klo 12-17. Nykyisten koronarajoitusten vuoksi kirkossa voi olla samaan aikaan enintään vain 10 henkilöä.
Katso tilanne ja käytä maskia. Kirkossa voi
istua, katsoa joulukuusta, seimeä tai voi lukea jouluevankeliumin tai pienissä tauluissa
olevia runoja/ajatuksia.//// (Jos koronarajoitukset muuttuvat merkittävästi jouluna, niin
pidämme lyhyen jouluhartaushetken: klo
14.30 Reilan koulupiiri, klo 15.00 Rohdaisten
koulupiiri ja klo 16 Ihoden koulupiiri. Joulupäivän jumalanpalvelus on klo 8.00, Tapanin
päivänä klo 16 ja 27.12 klo 13)
Oma joulun vietto kotona. Perinteisesti
kodeissa on ennen aaton ruokailua luettu
Jouluevankeliumi Luukas 2: 1-20. Ehkä teillä
on jo se tapa tai voisitte ottaa sen käyttöön.
Jotkut laulavat Enkeli taivaan (virsi 21) tai
Maa on niin kaunis (30) ja sytyttävät kynttilän. (netistä kaikki myös löytyy)

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/

Lapsi- ja perhetyö. Jouluna vietämme Jeesuksen synttäreitä. Synttärit on iloinen asia,
sen tähden annamme lahjojakin toinen toisillemme -näin päivänsankarimme on toivonut.
Voit palata perheesi kanssa ensimmäiseen
jouluun. Askartele lastesi kanssa helppo
pahvinen seimiasetelma. Asetelman voi laittaa juhlapaikalle tai sen kanssa voi leikkien
kerrata tapahtumia (Luuk 2:1-20): ja niin tapahtui keisari Augustuksen aikana... Jeesuksen syntymäpäivällä oli äiti Maria ja isä
Joosef... oli eläimiä härkä sekä aasi...juhliin
tuli enkeleitä ja paimenia...kaikki olivat ihmeissään ja enkelit lauloivat "Kunnia Jumalalle korkeuksissa." ....Seimiaskartelun voi
hakea seurakuntakodin alaovelta, muovisesta laatikosta 22-23.12 klo 9-20.
Uusi kirkkoherranvirasto toimii 1.1.2021
lukien osoitteessa Ristentie 15 (Mattilanpuisto). Aukioloajat ti-to 9-12 puh 02-8258085,

muina aikoina sopimuksen mukaan 0440684973

ILMOITUKSET

" Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme
pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret
vaipuvat syvyyksiin" PS 6:1-3
Rauhallista joulua ja siunattua Uutta Vuotta
kaikille!
Diakoniatyö
Sururyhmä. Olemme aloittamassa uutta
sururyhmää 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
EU-ruokajakelu on tarkoitettu vähävaraisille
ja heikommassa asemassa oleville. Ruokakassin hakijalta ei kysellä henkilö- tai muita
tietoja. Ainoastaan samassa taloudessa
asuvien henkilöiden merkitään ylös Ruokaviraston vaatimia selvityksiä varten. Kassi sisältää hyvin säilyviä elintarvikkeita. Jakelu
toteutetaan kouluilla kerran kuukaudessa
seuraavina päivinä:
to 17.12.2020
to 14.1.2021
Jakelun paikat ja kellonajat joka kerralla: klo
16.00 Reilan koulun piha, klo 17.00 Rohdaisten koulun piha ja klo 18.00 Ihoden koulun piha. Lisätietoja diakonissalta puh. 0440
684 913.
“Kansa, joka pimeydessä vaeltaa saa nähdä
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, loistaa kirkkaus.” Jes. 9:1
Näillä tähän vuodenaikaan ja tämän syksyn
poikkeustilanteeseen hyvin osuvilla kirkossa
jouluaamuna luettavilla Raamatun sanoilla
haluan toivottaa seurakunnan diakoniatyön
puolesta sinulle siunattua, rauhallista ja turvallista joulunaikaa. Meille on syntynyt Vapahtaja, joka ei halua jättää ketään yksin.
Tammikuussa, jos pandemiaohjeistukset
sallivat, järjestetään Kultaisen iän kahvihetki torstaina 14.1.2021 klo 13-14.30 Seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen diakonissalle
puh. 0440 684 913.

TERVETULOA
JOULUKUKKAOSTOKSILLE!
Joulun aukioloajat: joka päivä 9-19 ja
pyhinä 9-17.
MA 21.12. Jenni myymässä
Hirslahden Kalliokolon
saaristolais- ja hapanjuurileipiä
sekä makeita herkkuja!

LASTEN JA LASTENMIELISTEN
1. Kuinka seuraava
laulu jatkuu "Joulupuu
on rakennettu…

9. Kuinka m
päivää on j
kuussa?

2. Joulupuurosta voit
löytää jotain onnea
tuovaa. Mikä se on?

10. Kuka on
aaton odot
vieras?

3. Mitä hilloa joulutorttuun useimmiten
laitetaan?

11. Mitkä p
set hiippail
iltahämäris

4. Minkä valkoisen,
porkkananenäisen
voit tehdä lumesta?

12. Minkä n
joulupukin
näinen por

5. Millä nimellä kutsutaan joulun kolmatta
pyhäpäivää eli 26.
joulukuuta?

13. Miten t
hyvää joulu
englanniks

Lämpimästi tervetuloa!

6. Kuinka monta
sunnuntaita kuuluu
adventtiin?

14. Missä j
vuosittain j
rauha?

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

7. Mitä puuroa
syömme tavallisesti
jouluisin?

15. Miten j
saapuu am
laiskoteihin

8. Kenen porsaita
me kaikki
laulun mukaan olemme?

16. Kuinka
lahjaa toivo
vuonna?

Joulumuistamista, pientä viemistä,
toisen huomioimista, rakkauden osoitusta �...
Ekohoitola ja -puoti tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja lahjaksi, joissa kohtaa
niin kunnioitus luontoa kohtaan kuin
meihin ihmisiinkin.
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
tuotteiden valikoima on monipuolinen,
joista pystyy rakentamaan niin edullisen kuin kalliimmankin lahja kokonaisuuden huomioiden yksilöllisesti lahjan saajan (tuotepaketin onnistuu
saamaan myös postitse).

Vastaukset takasivun visailuun

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
20.1.2021. AINEISTOT MA 11.1. KLO 17 MENNESSÄ. Aineistot Word-liitetiedostona (fontti
Arial 12) osoitteeseen kunta@pyharanta.fi
UutisAnkkuri 12/2020 kokoajaTiina Peltoniemi

1. …joulu on jo ovella, 2. manteli, 3. luumuhilloa, 4.lumiukon
5. tapaninpäivä, 6. neljä, 7. riisipuuroa, 8. äidin, 9. 31., 10. joulupukki,
11. tontut, 12. Petteri Punakuono, 13. Merry Christmas, 14. Turussa
15. savupiipun kautta, 16. sen tiedätkin itse :)

LASTEN JA LASTENMIELISTEN JOULUVISA
1. Kuinka seuraava
laulu jatkuu "Joulupuu
on rakennettu…

9. Kuinka monta
päivää on joulukuussa?

2. Joulupuurosta voit
löytää jotain onnea
tuovaa. Mikä se on?

10. Kuka on jouluaaton odotetuin
vieras?

3. Mitä hilloa joulutorttuun useimmiten
laitetaan?

11. Mitkä punalakkiset hiippailevat
iltahämärissä?

4. Minkä valkoisen,
porkkananenäisen
voit tehdä lumesta?

12. Minkä niminen
joulupukin punanenäinen poro on?

5. Millä nimellä kutsutaan joulun kolmatta
pyhäpäivää eli 26.
joulukuuta?

13. Miten toivotetaan
hyvää joulua
englanniksi?

6. Kuinka monta
sunnuntaita kuuluu
adventtiin?

14. Missä julistetaan
vuosittain joulurauha?

7. Mitä puuroa
syömme tavallisesti
jouluisin?

15. Miten joulupukki
saapuu amerikkalaiskoteihin?

8. Kenen porsaita
me kaikki
laulun mukaan olemme?

16. Kuinka monta
lahjaa toivoit tänä
vuonna?

1. …joulu on jo ovella, 2. manteli, 3. luumuhilloa, 4.lumiukon

Vastaukset edellisellä sivulla

5. tapaninpäivä, 6. neljä, 7. riisipuuroa, 8. äidin, 9. 31., 10. joulupukki,
11. tontut, 12. Petteri Punakuono, 13. Merry Christmas, 14. Turussa

