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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 
 
Ruoka-apu Pyhäranta 
 
Pyhärannan kunta aloittaa yhteistyössä 
Rauman Seudun Katulähetys ry:n kanssa 
ruoka-apu palvelun, ruokakassijaon. 
Ruokakassit ovat valmiiksi pakattuja ruoka-
kasseja. Jaettava ruoka on kauppojen ja yri-
tysten lahjoittamaa. 
Ruoka-apu järjestetään aina joka viikon 
torstai 9.4. alkaen. 
 

Aikataulu ja jakopaikat: 
• klo 16.00 Reilan koulu 
• klo 17.00 Rohdaisten koulu 
• klo 18.00 Ihoden koulu 

 

Mahdolliset lisätiedot palvelusta:  
Katariina Venttola p. 044 7383 434/  
katariina.venttola@pyharanta.fi 
 
Haastepyöräilykampanja alkaa 1.5. 
 
Perinteinen Haastepyöräily -
kampanja haastaa Lounais-
Suomen kuntalaisia pyöräilemään! 
Pyöräily sopii monen ikäisille ja 
kuntoisille, osallistu sinäkin! Kirjaa pyöräily-
suorituksesi ja kerrytä samalla Pyhärannan 
kilometrejä kuntakisassa.  Kampanja-aika 
on Pyhärannassa 1.5.- 31.8.2020. 
Poikkeustilan aikana tulee muistaa valta-
kunnallinen ohjeistus. Pidetään riittävän pit-
kä etäisyys ja suositaan lenkkejä yksin tai 
oman perheen kanssa.  

Kirjausvihkoja ei tänä vuonna ole käytös-
sä, vaan kilometrit kirjataan netin tai mo-
biilin kautta osoitteessa 
https://m.tarzani.com/haastepyoraily/   
 
1.  Hae sovellus kännykään nettiosoitteesta  
https://m.tarzani.com/haastepyoraily/   
 

2. Kirjoita omat tietosi ja tallenna. 
 

3. Sovellus kannattaa tallentaa älypuhelimen 
työpöydälle •esim. Android-selaimen toimin-
nolla "Lisää aloitusnäyttöön" 
 

4. Polje ja kirjaa suoritukset. 
 

Jos et pysty tekemään kirjauksia, ja haluat 
silti osallistua, ota yhteyttä (arkisin klo 9-15) 
Anne Laivo puh 044 7383 432.  

 
Nuorisopalvelut tiedottaa 
 
Poikkeustilan vuoksi Rohdaisten Nuokkari 
on kiinni ainakin 13.4. saakka, todennäköi-
sesti pidempäänkin. Nyt on hyvä hetki ottaa 

seurantaan nuorisopalveluiden 
sometilit, siellä ajankohtaista tie-
toa nuorisopalveluista. 

 
Siiri: Facebookissa ja messengerissa Siiri 
Suhonen (Nuorisotyö Pyhäranta), In-
stagramissa ja snapchatissa siirisuhonen. 
 
Margit: Facebookissa ja messengerissa 
Margit Kiiski.  
 
Koska nyt ei nuokkarille päästä pelailemaan, 
on Siiri keskiviikko- ja perjantai-iltaisin 
klo 17-20 puhelimen ääressä valmiina pe-
lihaasteisiin. Somealustoilla on paljon pele-
jä, joita voi haastaa kaverin pelaamaan. 
Siispä pelikutsuja ja -linkkejä Siirille 😊😊 
 
Nuorisotyöntekijät ovat aina valmiita jut-
telemaan/viestittelemään nuorten kanssa, 
me olemme vaitiolovelvollisia ja siksi meidän 



kanssamme keskustelu on luottamuksellista. 
Näin poikkeustilan aikaan on erityisen tärke-
ää kiinnittää huomiota myös omiin tunteisiin 
ja ajatuksiin, sekä puhua niistä jonkun kans-
sa. Toisaalta on tärkeä myös muistaa kaikki 
ilot ja hyvätkin jutut, nekin on tärkeää jakaa 
toiselle ihmiselle. Ilo ja hyvä mieli tarttuu yh-
tä tehokkaasti kuin korona 😊😊 
Terveisin:  
Siiri (044 7383458) ja Margit (044 7383429) 
 
KevätBingo! Etsi ja tutki ympäristöä, näkyy-
kö siellä nämä kevään merkit? 
 

Näin nupus-
taan auen-
neen kukka-
sen 

 
Takatalvi 

 
IIK! Käärme! 

 
Kurkiaura 
taivaalla 

 
Puissa on 
silmut 

 
Joku ulkoilee 
ilman takkia 

 

 
Kohtasin 
sammakon 

 
Ulkona on yli 
12c* 

 
Liikunnan ja nuorison toiminta-
avustusten sekä kulttuurin avustusten 
hakuaikaa on jatkettu 29.5. asti.  
Lisätiedustelut: Tuki- ja hallintopalvelut 
puh. 044-738 3411 
 
Yhteistä kumppanuutta -hanke  
Pyhärannassa 
 
Yhteistä kumppanuutta -hankkeen tavoittee-
na on pyhärantalaisten yhdistysten sekä 
yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön 
lisääminen eri muodoissa. Onko tarvetta 
esim. yhteiselle sähköiselle tapahtumafoo-
rumille? Tai kaivataanko infoa siitä, miten 
yhdistyksen saavutettavuutta voitaisiin lisä-
tä? Millainen tarve juuri teidän yhdistyksel-
länne on? Hankkeen puitteissa tullaan te-
kemään kysely, missä kartoitetaan tarpeita 
yhdistysten näkökulmasta. 
 
Hankkeen järjestökoordinaattorina aloitti 
Petri Nyström ja hän tulee olemaan yhteyk-
sissä yhdistyksiin. Petri on tavattavissa Py-
härannassa torstaisin, kunhan koronaepi-
demia hellittää ja poikkeustila puretaan. 
Toistaiseksi hän työskentelee pääsääntöi-

sesti etänä. Hänet tavoittaa puhelimitse 
040 149 54050 tai sähköpostilla 
petri.nystrom@uusikaupunki.fi.  

 
 

 
Yhteistä kumppanuutta -hanke on Pyhärannan, 

Uudenkaupungin ja Laitilan yhteishanke,  
joka on saanut rahoitusta Leader Ravakalta. 

 

YHDISTYSPALSTA 
 
Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys 
 
UutisAnkkurissa 3/2020 ilmoittamamme 
Luontoliikuntaretki Hierkonpolulle su 
17.5. on peruutettu Koronatilanteen takia. 
Suunnitteilla on retken siirtäminen syksyyn. 
 
SPR Pyhärannan osasto 
 
Haluatko tulla auttamaan Ko-
rona-pandemian aikana? 
 

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi erilaisiin 
tehtäviin tämän linkin kautta:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6987 
 

Lisätiedot Armi-Tuulikki Kraappa  
p. 040 617 4387/ armi-tuulikki.kraappa@ 
osasto.punainenristi.fi 
 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
auttava puhelin tarjoaa keskusteluapua 
poikkeusoloissa ma-pe klo 9-21 puh 0800 
100 200. Puhelimessa voi keskustella ko-
ronavirusepidemian aiheuttamista huolista ja 
murheista. 
 

Pidetään toisistamme huolta! 
 
Santtioseura 
 
Santtioseuran kevätkokous maanantaina 
20.4.2020 perutaan koronaviruksen aiheut-
taman tilanteen johdosta. 
 
Puhdas Mannervesi 
 
Viime Ankkurissa mainittu yhdistyksen vuo-
sikokous 25.4.2020 Kaukan kyläkodilla on 
peruttu. Kokous pidetään ko. ajankohtana 
etäyhteyksien kautta ja siitä menee kutsu 
jäsenistölle sähköpostitse.  



Kokouksen yhteydessä piti olla myös Rava-
kan ympäristöasiantuntija Pekka Alhon esi-
tys ruoón korjuusta ja hyödyntämisestä. Esi-
tys siirretään ja uudesta ajankohdasta ilmoi-
tetaan UutisAnkkurissa. 
 

 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 

 
Elämämme on muuttunut ennen kokemat-
tomalla tavalla koronaviruksen aiheuttaman 
poikkeusolojen johdosta. Syyskokouksessa 
hyväksytyn toimintasuunnitelman ohjelma-
suunnitelmat on nyt peruutettu kaikkien ko-
koontumisten ja matkasuunnitelmien osalta 
ainakin toukokuun loppuun asti. Heinäkuus-
sa suunniteltu kesäteatterimatka Nokian ke-
säteatteriin on myös peruutettu. Sääntömää-
räisen kevätkokouksen osalta noudatamme 
Eläkeliiton ja EL Varsinais-Suomen Piirin 
ohjeistusta, jotka pohjautuvat Valtioneuvos-
ton määräyksiin ja ohjeisiin. 
 

Hyvää kevättä kaikille, pysytään terveinä ja 
toivottavasti näemme kesällä yhdistyksen 
yhteisissä tapahtumissa. Seuratkaa ilmoitte-
luamme kotisivuilla ja lehdissä! 
 

Puheenjohtajan terveiset jäsenillemme 
Eläkeliitto rakentaa ikäystävällistä Suomea. 
On ilo huomata, että myös maan ylin johto 

on vallitsevassa tilanteessa huomioinut 
ohjeissaan erityisesti ikäihmiset. 

Suuri kiitos siitä. 
Meidän kaikkien tulee nyt jokaisessa toi-

messamme noudattaa näitä ohjeita ja mää-
räyksiä, 

Apua on saatavissa sitä tarvitseville ja sitä 
pitää myös pyytää ja ottaa vastaan. 

Osoittakaamme omalla esimerkillämme, että 
otamme tämän asian tosissamme. 

Pysytään kotona, pysytään terveinä ja nauti-
taan kevään etenemisestä 

Riitta-Liisa 
 
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/ 
 
Toivorikasta Pääsiäisen jälkeistä aikaa. Toi-
vottavasti voitte hyvin. 

Jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen 
suljetuin ovin. Jumalanpalvelukset näet fa-
cebook-sivullamme tai Pyhärannan seura-
kunnan kotisivun kautta/ jumalanpalvelukset. 

Viikkotoiminta edelleen peruttu poikkeusti-
lan ajan. Kirkollisia toimituksia hoidetaan. 

”Hiljaisuuden Polku” 24.4 saakka. Voit 
kulkea sitä yksin tai perheesi kanssa omaan 
tahtiin. Lähtöpiste huoltorakennuksen luota. 
Kulkee hautausmaan ympäri, ristin kautta. 
Päättyy laiturin luokse. 

Tämä tilanne on meille kaikille uusi, häm-
mentävä ja monella tapaa pelottavakin. 

Voit halutessasi olla yhteydessä pappi Riit-
taan 0440684903, diakonissa Tiinaan 
0440684913 ja kaikkiin muihinkin seurakun-
tamme työntekijöihin. Voit huojentaa mieltäsi 
myös soittamalla Kirkon keskusteluapuun 
p. 0400 22 11 80 tai parisuhde/lasten asi-
oissa Perheasiainneuvottelukeskukseen 
Raumalla 044 769 1442 ja Uudessakaupun-
gissa 050 363 4542. Me olemme sinua var-
ten, kun kaipaat kuuntelijaa. Kaikki ovat vai-
tiolovelvollisia ja koulutettuja tätä varten. 

Diakoniatyö järjestää koronaviruksesta joh-
tuvan poikkeustilan aikana ruokakauppa 
asiointiapua riskiryhmiin kuuluville, joiden 
läheiset eivät voi auttaa. Ruoka- ja asioin-

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 tarvi-
taan sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä 
kotipaikka, jotka voi ilmoittaa sähköpostilla  
puhdasmannervesi@gmail.com.  
Lue lisää yhdistyksestä ja sen toiminnasta 
www.puhdasmannervesi.fi 



tiavun puhelinpäivystysaika on tiistaisin ja 
torstaisin klo 9 – 11, puh. 0440 684 913. 
Ruokaostokset toimitetaan kotiovelle sovitun 
ostoslistan mukaisesti ja lasku lähetetään 
myöhemmin.  
 

ILMOITUKSET 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mahtava valikoima upeita orvokkeja! 

Avoinna joka päivä klo 9 – 17 
1.5. alkaen 9-19 

Meillä voit asioida turvallisesti, 
vaikka autosta poistumatta. 

Tervetuloa! 
 

Ropantie 2, p. 050- 3025 194, 02- 825 8135 
 

 

 
 

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
20.5.2020. AINEISTO MA 11.5.2020 KLO 
17 MENNESSÄ OSOITTEELLA  
kunta@pyharanta.fi  
 
UutisAnkkuri myös netissä 
http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri  
 

UutisAnkkuri 5/2020 kokoaja: Tiina Peltoniemi 

 
Muistathan että Pyhärannassa on 

kajakkien, kanoottien ja SUP-lautojen  
myynti- ja vuokrauspiste. 

 
Soita tai laita viestiä  

kun haluat lähteä melomaan! 
 

p. 0440-550540 
info@melontapiste.fi 
www.melontapiste.fi 

 

 
 

Kysely Uudenkaupungin merialueen so-
veltuvuudesta kalankasvatukselle 

Näkemyksiä mahdollisista kalankasvatuk-
sen tuotantoalueista kerätään kaikille 
avoimella verkkokyselyllä, joka löytyy 
osoitteesta 
https://app.maptionnaire.com/fi/7822/ 

Kysely on avoinna 30.4.2020 asti.  
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