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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 
 
 

Kunnanvirasto on suljettuna 
29.6. – 31.7.2020 
 
Sosiaaliosaston päivystys:  
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys virka-aikana 
klo 8-16, puh. 044 738 3419. Virka-ajan ul-
kopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa 
Varsinais-Suomen sosiaalipäivystys 
puh.112.  
 

Kotihoidon päivystys klo 8-16  
puh. 044 494 1851 
 

Tekninen toimi: 
Jussi Koski, töissä 29.6. – 12.7. puh. 044 
7383 467 
Jyrki Nurmi, töissä 13.7. – 2.8. puh. 044 
7383 430 
 
Työajan ulkopuolinen päivystys  
puh. 044 7383 440 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pyhärannan terveysaseman kesä 
 

Lääkärin- ja sairaanhoitajan vastaanotot 
p. 02 – 84512403 (ma – pe klo 8 – 15.15) 
➢ Asiointi aina ensin puhelimitse ja 

ajanvarauksella 
➢ Diabetestarvikkeiden tilaus:  

02-84512403, soita aina ensin.  
 

Terveydenhoitaja 
p. 044 – 0382443 (puhelinaika ark. 12 – 13) 
➢ Paikalla sovitusti ajanvarauksella 

 
Hammashoitola 
➢ p. 02-84512904 (ark. 7.30 – 15.30) 
➢ Paikalla sovitusti ajanvarauksella 

 
Laboratorio 
➢ p. 02 – 3136321 (ma-pe klo 7 – 15) 
➢ tai www.tykslab.fi -> ajanvaraus 
➢ Tiistaisin klo 7 – 9.30, ajanvarausta 

suositellaan 
 
 

 

TERVEYSASEMAN KESÄSULKU  
6.7 – 19.7.2020 (viikot 28 ja 29) 

Sulun aikana hoitajien ja lääkärien vastaan-
otto pyhärantalaisille on muissa yhteistoimin-
ta-alueen kunnissa, kuten Uudessakaupun-
gissa. Ajanvarausautomaatin numero on 
sama ( 02 8451 2403). Tänä aikana myös 
laboratorio on suljettu.  

 

 

 

 

 



 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 
 

Pyhärannan kunta järjestää esikoululaisten 
sekä perusopetuksen 1.- ja 2. –luokkalaisten 
aamu- ja ilta-päivätoimintaa Ihodessa, Rei-
lassa ja Rohdaisissa.  
Hakuaika 15.6.-1.7.2020, tarkemmat tiedot 
kunnan nettisivuilla 
http://www.pyharanta.fi/kasvatus-ja-opetus 
 
Yhteistä kumppanuutta -hanke 
 
TULE MUKAAN TEKEMÄÄN YHDISTYS-
OHJELMAA 

Pyhärannan kunta aloittaa yhdistysoh-
jelman laatimisen yhteistyössä yhdistys-
ten ja järjestöjen kanssa osana Yhteistä 
kumppanuutta -hanketta. Ohjelmalla pyri-
tään lisäämään ja parantamaan sekä pyhä-
rantalaisen yhdistys- ja järjestökentän sisällä 
tapahtuvaa yhteistyötä, että näiden yhteis-
työtä kunnan kanssa.  

Mikäli haluat saada oman yhdistyksesi tai 
järjestösi äänen kuuluviin yhdistysohjel-
maan, lähetä sähköpostia järjestökoordi-
naattori Petri Nyströmille otsikolla ”Pyhäran-
nan yhdistysohjelma”, osoitteeseen pet-
ri.nystrom@uusikaupunki.fi  tai ota yhteyttä 
numeroon 040 149 54050. Yhdistysohjel-
masta järjestetään yhdistys- ja järjestöken-
tän kuulemistilaisuus syksyllä.   

 
 
 
 
 
 
 
Liikuntatoimi tiedottaa 
 
Haastepyöräily 
 
Haastepyöräily-kampanjan ensimmäinen 
osa päättyy juhannukseen 21.6. Pyöräilyki-
lometrit voit ilmoittaa mobiilikirjauksen lisäksi 
Anne Laivolle viimeistään ma 22.6. klo 12 
mennessä puh 044 7383 432 tai sähköpos-
tilla anne.laivo@pyharanta.fi.  Pyhäranta on 
mukana myös kampanjan jatkoajalla elo-
kuun loppuun asti. Hyviä pyöräilykelejä kai-
kille! 

Uimakoulut 
 
Uimakoulujen ilmoittautumisaikaa on jat-
kettu juhannukseen su 21.6. saakka.  
Reilan uimakouluun oli ke 10.6. mennessä 
ilmoittautunut 3, vähintään 2 lasta tarvitaan 
lisää, jotta ryhmä toteutuu. Lahdenvainion ja 
Suojalan ryhmät ovat jo varmistuneet, kaik-
kiin ryhmiin oli vielä tilaa. 
 
Lahdenvainio 6.-10.7. ja 13. -17.7.  
Lahdenvainion rantasauna, Salinranta 25. 
Alkeisryhmä klo 10–12 
Jatkoryhmä klo 12–13:30 
  
Reila 6.-10.7. ja 13. -17.7.  
Kyläyhdistyksen rantasauna, Täpöntie 10. 
Alkeisryhmä klo 15-17 
  
Rohdainen 20. -24.7. ja 27.-31.7.  
Rohdaisten rantasauna, Suojalantie 9. 
Alkeisryhmä klo 10–12 
Jatkoryhmä klo 12–13:30  
  
Alkeisryhmässä tutustutaan veteen ja harjoi-
tellaan uinnin alkeita leikin kautta. Uimakou-
luun kuuluvat myös leikit rannalla ja yhteinen 
eväshetki uinnin jälkeen. Lähtötasovaati-
musta ryhmään ei ole. Suositeltavaa kuiten-
kin on, että lapsi on ryhmään tullessaan 5 
vuotta. 
Jatkoryhmässä keskitytään ennen kaikkea 
oman uimataidon vahvistamiseen. Ryhmäs-
sä harjoitellaan eri uimatekniikoita, sukelluk-
sia ja hyppyjä. Ryhmässä suoritetaan myös 
uimamerkkejä ja -pinssejä. Lähtötasovaati-
muksena on noin 25 metrin yhtäjaksoinen 
uinti. 
  
Uimakoulun hinta 45 euroa / lapsi 
  
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla  
su 21.6. saakka anne.laivo@pyharanta.fi   
   
Ilmoita: 
·       lapsen nimi ja syntymävuosi  
·       uimakouluryhmä 
·       lapsen uimataito 
·       huoltajan nimi ja laskutusosoite sekä 
puhelinnumero 
·       lapsen perussairaudet tai muuta, josta 
uimaopettajan on hyvä tietää 
  
Ryhmiin otetaan 10 lasta/ ryhmä ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  



Ryhmät toteutuvat, mikäli niihin tulee vähin-
tään 5 ilmoittautunutta.  
Ryhmien toteutuminen ja lapsen uimakoulu-
paikka vahvistetaan huoltajille sähköpostilla. 
  
Uimaopettajana uimakouluissa toimii tuleva 
liikunnanopettaja ja liikuntatieteiden kandi-
daatti Laura Nurmi. Lisätietoja uimakouluista 
Anne Laivo puh 044 7383 432. 

 
 

NUORI, OLETKO VAILLA KESÄTYÖTÄ? 
 
”Tutustu työelämään ja tienaa”  
Mitä: kahden viikon mittainen (kymmenen 
työpäivää) kesätyökokemus nuorille. Työ-
suhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle 
ajalle. 
Kenelle: peruskoululaisille, kymppiluokkalai-
sille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuk-
sessa oleville. Olennaista on, että et opiske-
le ammattiin eikä sinulla ole tutkintoa. Jo 13-
vuotias voi päästä töihin, mikäli täyttää sa-
mana vuonna 14 vuotta.  
Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä työnanta-
jiin ja kysyä mahdollisuutta saada kesätyö 
Tutustu työelämään ja tienaa-mallin kautta. 
Lisätietoja 
https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutust
u-tyoelamaan-hae-kesatoihin/ 
 
Pyhärannan kunta palkkaa kaksi nuorta 
kahdeksi viikoksi, uimakoulujen apuohjaa-
jaksi.  
Toinen nuori tulee työskentelemään Lah-
denvainion uimakoulussa 6.7.- 17.7.  ja toi-
nen Rohdaisissa 20.7.-31.7.  Työajat arkisin 
klo 9:45-13:30, palkka kahdelta viikolta 360 
€.  
Laita vapaamuotoinen työhakemuksesi yh-
teystietoineen 26.6.2020 mennessä sähkö-
postilla anne.laivo@pyharanta.fi , aiheeksi 
”kesätyöpaikkahakemus”. 
Lisätiedot Anne Laivolta puh 044 7383 432. 
 
 

Ongelmajätekeräys la 27.6.2020 
  

REITTI JA AIKATAULU 
1. Ihoden Asema, Rauman valtatie 200 

klo 10.00 -10.40 

2. Reilan ent.kyläkauppa, Rantatie 1130 
1130 klo 11.20 – 12.00  

3. Kunnanvirasto, Pajamäentie 4 
klo 12.25 – 13.00 

OHJEET: 
Ongelmajätekeräyksessä otetaan vastaan 
koti- ja maatalouksien ongelmajätteitä. On-
gelmajätteistä ei peritä käsittelymaksua. 
 
Paikalle tulee saapua ajoissa, koska keräys-
auton aikataulu on tiukka. Keräyspisteille 
saa tuoda ongelmajätteitä ainoastaan silloin, 
kun keräysauto on paikalla. 

 
Keräysautolle voi tuoda seuraavia ongelma-
jätteitä: 

• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet 

• torjunta-aineet ja niiden pakkaukset 

• akut ja paristot 

• maalit, lakat, liimat, hartsit, ohenteet 
ja liuottimet  

• kyllästys- ja puunsuoja-aineet 

• hapot ja emäkset 

• loisteputket ja elohopeaa sisältävät 
lamput, lämpö- ja kuumemittarit 

• vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja 
puhdistusaineet 

• aerosolipakkaukset, mikäli sisältöä on 
jäljellä. 

Ongelmajätteet on pakattava jokainen jätela-
ji erikseen, mielellään alkuperäispakkauksis-
saan. 
  
HUOM! Ongelmajätekeräykseen ei oteta 

vastaan ÖLJYÄ eikä 
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEITA! 
 
Lisätietoja: Keräysauto puh. 044 585 3600  
Rakennustarkastaja Olli Lahtonen  
p. 044 7383 417 



Kirjasto tiedottaa 
 
Kirjasto ja korona 
Kirjasto avataan ohjenuorana Aluehallintovi-
rastolta saatu ohjeistus. Asiakaspalvelutilan-
teet hoidetaan niin, että kirjastossa vietetty 
aika on mahdollisimman lyhyt ja turvavälejä 
1-2 m noudatetaan. IPadit eivät ole käytettä-
vissä ja lastenosaston säkkituolit ovat pois 
käytöstä. Pintojen pyyhintää on tehostettu. 
 
Kun tulet kirjastoon muista turvaväli. 
Pese kätesi ennen kirjastoon tuloa saippual-
la ja käytä asiakastiskillä olevaa käsidesiä. 
Älä tule sairaana kirjastoon. 
 
Kirjaston kaikki tapahtumat ovat toistaiseksi 
peruttu. Tulevan syksyn tapahtumista tullaan 
tiedottamaan kirjaston Facebookissa, In-
stassa sekä kirjaston www-sivulla!  
Tervetuloa! 
 
Pyhärannan kirjaston kesälukukampanja 
alkoi 1.6.2020! Kesälukukampanja on tar-
koitettu 5–11-vuotiaille.  
 
Kirjaston lastenosaston lohikäärmeet ovat 
kadottaneet lohikäärmeen munansa. Auta 
lohikäärmeitä ja osallistu kesän lukukampan-
jaan lukemalla kirjoja. Jokaisesta kolmesta 
luetusta kirjasta saat yhden kadonneen lohi-
käärmeen munan, jonka voit viedä lasten-
osaston lohikäär-
meille. Voit lukea 
kirjaa itse, kuunnel-
la äänikirjaa tai joku 
voi lukea sinulle 
ääneen. 
 
Kesän lukukampanjan osallistumislomakkei-

ta saa kirjastolta 1.6. alkaen. 
Kesälukukampanjaa viete-

tään koulun alkuun saakka 
10.8.2020.  
 
Ilmoita kesäaikana lukema-
si tai kuuntelemasi kirjat 
kirjastosta saatavalla lo-
makkeelle tai omalle pape-

rille kirjoitettuna. Kirjan 
nimi sekä kirjailijan nimi 
ja oma nimesi. Kaik-
kien osallistuneiden 
kesken arvotaan kolme 

kirjalahjakorttia. 

Kirjaston aukioloajat 1.6. alkaen 

Maanantaisin klo 10.00–17.00 
Keskiviikkoisin klo 11.00–18.00 
Torstaisin klo 10.00–16.00 
Arkipyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 
15.00 
Juhannuksen aatonaattona 18.6.2020 kirjas-
to suljetaan klo 15.00. 
Pyhärannan kirjasto on suljettu 6.7.-
31.7.2020 
 
Kirjastonhoitaja puh. 044 738 3488 
Kirjasto puh. 02 8239 905 
sähköposti: kirjasto@pyharanta.fi 
 

YHDISTYSPALSTA 

 
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys 

 
MLL Pyhärannan paikallis-
yhdistyksen hallitus pisti 
2020 kesäsuunnitelmat uu-
teen uskoon Korona-

rajoitusten vuoksi! Kuluvan kesän KidsFest 
jouduttiin valitettavasti siirtämään vuodella 
eteenpäin, mutta silloin juhlimmekin sitten 
extra tehokkaasti! 

Olemme koonneet yhteen aurinkoisen Kult-
tuurikesän vierailukohteet; toivotamme 
vanhat ja uudet kävijät mukaan mukavaan 
menoon!  
Su 28.6. Kesäinen laulu-leikki-soitinesittely 
by Musiikkikoulu Kaarto 
Su 5.7. Taidekohdevierailu 
La 11.7 Tiian tanssipäivä 
Su 19.7. Ilmin leikkipuisto ja 
Santtionranta 
Su 28.6. Hierkonpolku ja 
makkaraa laavulla 
Su 2.8. Ihoden Toimintapuisto 
Su 9.8. Kesänpäättäjäiset Lah-
denvainion Kaljasmajalla 
Seuraathan vierailujen osalta faceilmoitte-
luamme ja -päivityksiämme! Kesäinen kiitos 
kaikille Vilttikirppistelijöille Su 14.6. johdos-
ta! 



Olemme etsineet ja löytäneet iloksenne 
MLL Jäsenetuliikkeitä; muistakaa vilauttaa 
MLL-jäsenkorttia seuraavissa liikkeissä vie-
raillessanne: 

• Ekohoitola Norah; -20 % kaikista 
hoidoista 

• Kudonta-asema Mylly; -10 % kuto-
mo-ostoksista 

• Mannerveden ompelimo; -15 % 
verkkokaupan normaalihintaisista 
tuotteista 

• Pyhärannan Kievari&Camping; alle 
12-v veloituksetta saunovan aikuisen 
kanssa 

Lisää jäsenetuliikkeitä mahtuu mukaan; ole 
yhteydessä pyharannanmll@gmail.com! 
 
Maistuvan makeaa ja helteisen aurinkoista 
kesää ja turvallista Juhannusta kaikille! 
 
Ihoden Seutuyhdistys 

 
Kiitos kaikille la 13.6. Toimin-
tapuiston avajaisiin osallistu-
neille! Tästä on hyvä jatkaa; 
toivomme puistovalaistuksen 
valmistuvan syksyn hämärty-

essä! Seuraathan ilmoitteluamme, sillä syk-
syllä valamme myös puistoon tulevan ka-
tosrakennuksen pohjan! 
 
Kevätkokouksemme jouduttiin valitettavasti 
Koronan takia siirtämään alkuperäisestä 
päiväyksestä. Kokous kutsuttiin uudelleen 
koolle facebookin välityksellä ja pidettiin su 
17.5. Kirikalliolla, kiitos läsnäolleille. Vuo-
den 2020 hallituslaisina toimivat: Sanna 
Siivonen (pj), Henri Sainio (siht.), Maria 
Mäkimattila (varapj), Leena Krook, Marko 
Krook, Aki Äärelä, Minna Roos, Miikka 
Roos, Minna Hyvärinen (vara) ja Mika Hy-
värinen (vara). 
 
Helteisen kesän riemuja ja turvallista keski-
kesän Juhannusjuhlaa kaikille! 
 
Reilan kyläyhdistys Reidu  
 
Kutsu vuosikokoukseen 
Vuosikokous pidetään Reidun saunalla ma 
6.7.2020 klo 18.00. Osoite Täpöntie 27, Rei-
la. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kous pidetään ulkona, joten pukeutuminen 
sään mukaan. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Saunan vuokraus 
Reidun saunaa vuokrataan kesäkauden 
ajan. Varaukset numerosta 044 763 2221. 
Saunamaksu on Reidun jäseniltä 5 €/h ja 
muilta 10 €/h. 
 
Reidun kotisivut löydät osoitteesta: 
www.reidu.yhdistysavain.fi 
 
Pyhärannan martat 
 
Marttojen kirkkopyhä 26.7. 
 
Martan-päivän vietto Marttalassa 
maanantaina 17.8. klo 17.00 
Kahvitarjoilu, grillataan makkaraa. 
Vaihdetaan kuulumisia. Arvontaa. 
Tervetuloa joukolla mukaan. 
 
Ennakkotietona: 
Martat järjestää Muotinäytöksen 
Kyläkodissa lokakuussa. Päivä ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 

 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys toivottaa 
kaikille jäsenilleen aurinkoista ja lämmintä 
kesää! 
Toimintamme on nyt koronapandemian takia 
vielä tauolla, mutta heti, kun toimintamme 
taas on turvallisesti mahdollista ja viran-
omaisten ohjeet sallivat, niin aloi-
tamme normaalin toiminnan. 
Seuratkaa ilmoituksiamme 
kotisivuilla ja Uutis Ankku-
rissa. 
 
Hyvää Juhannusta 
toivottaen 
HALLITUS  
 
 

Suunnistustapahtumia Pyhärannan 
seudulla 
 
Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhäran-
nan kunnan alueella järjestävät Vakka-Rasti 
ja Laitilan Jyske. Tarkemmat tiedot paikallis-
lehtien seuratoiminnan palstoilla ja seurojen 
nettisivuilla. 
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta 
ilman ajanottoakin voi suunnistaa. Noudate-
taan koronaohjeita. Tapahtumiin ilmoittaudu-



taan paikan päällä, ja toimitsijoilta saa kysyä 
neuvoja. 
 
Ti 16.6. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, 
Ylikylä (Pakokallio), opastus Meritieltä. Kart-
tamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e, emit-korttivuokra 
1 e.  Voi maksaa myös liikuntaseteleillä.  
Iltatapahtuman jatkona mahdollisesti oma-
toimirastit muutaman päivän ajan, ei 
enn.ilm., kartta ja maksuohje netissä, kuten 
muissakin vastaavissa tilaisuuksissa. 
 
Ti 14.7. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, 
Valkama (Kattilavesi/Raulio), opastus Uu-
denkaupungintieltä, karttamaksu. 
 
Ti 28.7. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18,30, Pyhämaa, 
Raulio (Raulio/Kattilavesi), opastus Pyhä-
maantieltä, karttamaksu. 
 
To 6.8. Kuntosuunnistus 
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, 
Ylikylä (Ämmänsuo), opastus Meritieltä, kart-
tamaksu. 
 
Ti 11.8. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18,30, Pyhäranta, 
Valkama (Pitkäjärvi), opastus Uudenkau-
pungintieltä, karttamaksu. 
 
To 3.9. Kuntosuunnistus 
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, 
Ylikylä (Miehonjärvi), opastus Meritieltä, kart-
tamaksu. 
 
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhä-
rannan seudun suunnistuskartoista: Veijo 
Viitanen, puh. 040-5584812, sähköposti vei-
jo.viitanen(ät)tili-rasti.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hannulan konsertti- ja taideyhdis-
tys Hantla 
 

 
 
Hannulan konsertti- ja taideyhdistys Hantla 
ry:n kesäkonsertti 8.8.2020 sekä kesän tai-
denäyttelyt on peruttu koronapandemian 
vuoksi.  
 
Pyhärannan kotiseutuyhdistys 
 
Suunnitelmassa olleet monet kesäkauden 
tapahtumat, Helinin Torpalla, jäivät nyt to-
teuttamatta, mutta heinäkuun sunnuntaisin 
klo 11-15 pääsee tutustumaan museoon ja 
uuteen mahtavaan näyttelyhallin. 
Sopimuksesta muulloinkin 0500-723939. 
 
Lauantaina 25.7 klo 18.00 ehtookellot ja 
ehtoohartaus Helinin Torpalla, uudessa 
näyttelyhallissa. 
Hartauden toimittavat kirkkoherrat Riitta 
Komu ja Tuire Kakko. Yksin laulua Soile Ku-
jala, kanttorina Olli Nurmi. 
Oma virsikirja mukaan. Kotiseutuyhdistys 
tarjoaa iltakahvit. 
Ennen vanhaan lauantain illan ehtookellot 
klo 18 olivat hyvin yleisiä, sillä silloin alkoi 
pyhän vietto ja kesti sunnuntai iltaan klo 18. 
Sinä aikana ei saanut mitään muita askarei-
ta toimittaa, mitä välttämätön tarve ja kristil-
linen rakkaus velvoittivat. 
Sunnuntaina 18 jälkeen voitiin jo toimittaa 
arkisia askareita.  

 



Pyhärannan Myrsky 
 
Ke 15.7.2020 Myrskyn kevätkokous Matti-
lanpuistossa klo 18.00. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. 
 
Rohdaisten frisbeegolfrata on nyt käyttö-
kunnossa. Pieniä parannuksia tehdään vielä 
kesän mittaan. 
Hankkeen mahdollistivat: Myrsky, Ravakka 
ja yhteistyökumppanit: Narvi, Mua-Tuote oy, 
Warmia, Rakennuspalvelu P Ketola oy, Mar-
ko Rantanen, Kuljetuspalvelu Kaskisto, Keu-
la ja Tommi Kaitila. Sekä loistavat talkoolai-
set. 
Pidetään rata-alue, pururata ja ympäristö 
siistinä, eikä jätetä roskia luontoon. Tervetu-
loa pelaamaan!! 
osoite: Rantatie 5 
 

 
 
Santtioseura 
 
Juhannusaattona 19.6.20 klo 18 perintei-
nen lipunnosto ja juhannussalon pystytys 
sekä lauluhetki Mainingin pihalla. Puffetti 
paikalla. 
 
Torstaina 18.6.20 klo 17 kukkien keruuta 
salkoa varten, kokoonnutaan Mainingin pi-
halla. 
 
Perjantaina 19.6.20 klo 9 al-
kaen kukkien sidontaa ja salon 
koristelua sekä muuta valmis-
telua Mainingin pihalla. 
 
Mainingista on kadonnut mar-
raskuun jälkeen ”Santtion met-
säpalo”-kirja, jonka Pyhärannan VPK on lah-
joittanut Santtioseuralle kiitokseksi. Jos olet 
lainannut, palauta se mahdollisimman pian 
Santtioseuralle 
 

Nälkloukkan kyläyhdistys 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kyläkodissa tapahtuu, os. Kaukanraitti 24:  
 
Tervetuloa kyläläiset juhannusaaton yhtei-
seen lipunnostoon 19.6. klo 18. Kyläyhdis-
tys tarjoaa kakkukahvit!  
 
Kevyttä keppijumppaa kyläkodin kentällä 
ke 24.6. klo 18. Sopii kaikenkuntoisille ja -
ikäisille. Järjestäjä kunta & SPR, vetäjä Pirk-
ko Uusioukari. Tule Sinäkin! 

 

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
7.6.2020. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät asiat. 
Kokouksessa päätettiin myös avata yleinen 
kesäsauna. 

Kesäsauna avoinna keskiviikkoisin 17-20. 
Lapset 1€ ja aikuiset 2€. Myös pieni kesä-
kioski on avoinna sauna-aikaan. 
 
Kaljasmajan vuokraus yksityiskäyttöön 
numerosta 0440 451966 Katariina. 
Vuokraajille coronaepidemiasta johtuen vas-
tuu tilojen puhtaudesta lisääntyy. Tästä lisää 
vuokrauksen yhteydessä. 
Vuokrahinnat: vrk 100€, puoli vrk 60€. Mah-
dollisuus myös saunomaan ja uimaan tai 
kokouksille ym 10/ tunti, max 4 tuntia. 
 
Tulevan kesän osalta yhdistys seuraa co-
ronatilannetta ja tekee päätökset sen mu-
kaan kesän muista tapahtumista. 
 
Vuoden 2020 Tuulimylly-yhdistyksen jäsen-
maksu uusille ja vanhoille jäsenille 5€/vuosi 

Tilinumero: FI 54 4358 1120 0040 62 
Viesti: jäsenmaksu -20 

Kiitos kannatuksesta ja tervetuloa! 
 
P.S Kaljasmajalla on kevään aikana uudis-
tettu sisääntulorappuset rampilla, joten lii-
kuntarajoitteisille on helpompi pääsy terassil-
le sekä sisätilaan. 



 

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 
20.06.2020 – 16.08.2020  
 
La 20.06.    Juhannuspäivän messu klo 10.
  
Su 21.06.    Saaristolaisjumalanpalvelus 
Santtion kylänrannassa klo 13. 
Su 28.06.    Sanajumalanpalvelus klo 10. 
Su 05.07.    Sanajumalanpalvelus klo 10. 
Su 12.07.    Messu klo 10. 
Su 19.07.    Sanajumalanpalvelus klo 13. 
Su 26.07.    Sanajumalanpalvelus klo 10. 
Su 02.08.    Messu klo 10. 
Su 09.08.    Sanajumalanpalvelus klo 13. 
Su 16.08.    Messu klo 10 
 
Kesäkuussa sunnuntaisin kanttori Kari soit-
taa häämusiikkia jumalanpalveluksen lop-
pumusiikiksi. 
 
Messu 20.6. taltioidaan nettiin, seurakunta-
laisia ei näytetä. Pyrimme kerran kuukau-
dessa kesällä taltioimaan jumalanpalveluk-
set nettiin. (Pyhärannan kotisi-
vut/jumalanpalvelukset, Pyhärannan seura-
kunnan facebook). 
 
Ti 30.06. Varhokylän iltahartaus Vesa ja 
Salme Laineen pihalla klo 18.     
 
Oletko kiinnostunut kukittamaan kirkkoa 
ja/tai lukemaan Raamatun tekstejä kesäai-
kana ja syksyllä. Soita Riitalle. 

Ota rohkeasti yhteyttä pappi Riittaan 0440 
684 903, (riitta.komu@evl.fi), diakonissa Tii-
naan 0440 684913, kun joku asia askarrut-
taa sinua tai koet yksinäisyyttä. Kaikki muut-
kin seurakuntamme työntekijät ovat käytet-
tävissäsi. 
 

Kirkko avoinna kesäaikana seuraavasti:  
La 20.6. ja su 21.6. klo 9 – 18. 
Sunnuntait 28.6. – 16.8. klo 11 – 13. 

DIAKONIATYÖ: 

Asiointiapupäivystys ( ti ja to klo 9-11) 
seurakunnassa päättyy juhannukseen. Jos 
korona tilanne pahenee kesän aikana ja tar-
vitset apua ruokakaupassa tai apteekissa 
asioimiseen ota yhteyttä Pyhärannan kun-
taan numeroon 044 738 3434. 
 
Tule maalaamaan tsemppikiviä Seurakun-
takodin pihaan ke 1.7. tai to 2.7. klo 15 -18! 
Erilaisen kesän keskellä voimme ilahduttaa 
läheisiä viemällä heille pieniä piristyksiä ja 
viestejä välittämisestä. Valmiin kiven voi vie-
dä jonkun läheisen tai tutun iloksi vaikka por-
taalle. 
Valmiina on maaleja ja tusseja, pensseleitä 
ym. välineitä. Jos mahdollista tuo mukanasi 
muutama pieni kivi. Sileät, pyöreämuotoiset 
ja vähän litteät kivet ovat helpoimpia maalat-
tavia. Koko leveydeltään noin 5 –10 cm. Ki-
vet on hyvä pestä hyvin valmiiksi. Maaleina 
käytetään akryylimaaleja, jotka eivät kuivut-
tuaan ole vesiliukoisia eli jonkin suojavaat-
teen voi ottaa mukaan tai muuten maalauk-
seen sopiva asun. 
 
Ennakkotietona: elo-syyskuun vaihteessa 
järjestetään erilainen ulkoilutapahtuma ke-
hitysmaiden naisten tukemiseksi Kävele 
Naiselle Ammatti toiminnan kautta. Ulkoilu 
toteutetaan tänä vuonna kaverin kanssa tur-
vavälit huomioiden Sokkotreffeinä. Diakonis-
salle voi ilmoittautua 17.-28.8. puhelimitse 
0440 684 913 tai sähköpostilla  
tiina.m.makinen(at)evl.fi. Ilmoittautuneiden 
joukko jaetaan kahden tai kolmen hengen 
porukoiksi arpomalla. Jokainen Sokkotreffi 
pari tai porukka voi itse päättää ulkoilun 
ajankohdan, toteutustavan, paikan ja matkan 
oman tilanteen mukaan. Halutessaan voi 
osallistua kehitysmaiden naisten koulutuk-
sen tukemiseen hyväksi katsomallaan sum-
malla. Korona koettelee köyhissä oloissa 
eläviä erityisen ankarasti. Tule rohkeasti 
mukaan piristymään ja piristämään. Teh-
dään yhdessä hyvää lähellä ja kaukana ole-
ville ihmisille! 
 

 



PÄIVÄKERHOTOIMINTA 
Syksyllä alkaviin kerhoihin kerhopaikkoja 
vapaana. Niistä voi tiedustella Marikalta. 
Toivotaan, että kerhot päästään aloittamaan 
ajallaan. 

Esikouluun lähtevien siunaaminen: 
Elokuulla, tarkempaa tietoa lähempänä 
ikäluokkaan kuuluville. 
 
KESÄTOIMINTAA: 
Jos koronarajoitukset vain sallivat, tullaan 
kesällä järjestämään; 
Toimintapäivät: 
Ti 30.6.2011-2013 syntyneille 
To 2.7.2008-2010 syntyneille 
Toimintapäivän hinta 5€ 
Ilmoittautumiset toimintapäiviin viimeistään 
perjantaina 26.6. seurakunnan nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella. 
(pyharannanseurakunta.fi --> Tapahtumat --
> Toimintapäivä) 
 
Perheleiripäivä: 
Lauantaina 11.7. Rihtniemessä. 
Leiripäivän hinta: Aikuiset 15€, 6-12 vuotiaat 
10€ ja alle 6 vuotiaat ilmainen 
Ilmoittautumiset perheleiripäivään 
viimeistään sunnuntaina 5.7. seurakunnan 
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. 
(pyharannanseurakunta.fi --> Tapahtumat --
>perheleiripäivä) 
 
RIPPIKOULU 
Ennaltamäärätty nuortenilta: 
Tiistaina 7.7. klo 18.00 Seurakuntakodilla 
 
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 

Kirppikset ja huutokaupat 
 

Harrastelijataidetta ja pihakirppis Reilassa 
ajalla 1.7.-14.7.2020 klo 12-18. 

Helena Vainila, Varvinmäentie 19. 
Tervetuloa! 

 

 
 
 

 
Ympäristöterveydenhuollon valvomat  

PYHÄRANNAN UIMARANNAT  
uimakaudella 2020 

 
Lahdenvainion uimaranta, Salinranta 25 

Reilan uimaranta, Täpöntie 27 
Suojalan uimaranta, Suojalantie 7 

 
 
 
 

 

ILMOITUKSET 
 
 

Jos tarvitset auttavaa kättä, 
etkä löydä sitä hihastasi,  

niin soita 

KAITSUN  
RAKENNUS-JA TYÖAPUPALVELU 

040 7766123 

Kai.rinne56@gmail.com 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mahtava valikoima kesäkukkia,  
amppeleita ja yrttejä! 

Avoinna joka päivä klo 9 – 19. 
(Juhannnuksena 9-17). 

 

Tervetuloa! 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
19.8.2020. AINEISTOT MA 10.8.2020 KLO 
17 MENNESSÄ OSOITTEELLA  
kunta@pyharanta.fi  
Aineisto tulee toimittaa kirjallisena, sähköpostin liite-
tiedostona. 
Aineiston kokoamisen sujuvuuden takaamiseksi teks-
tin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 12 
 
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse 
UutisAnkkuri myös netissä 
http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri 
 

UutisAnkkuri 7/2020 kokoaja 
Tiina Peltoniemi 

 
 

 
Kajakkien, kanoottien ja SUP-lautojen  

myynti ja vuokraus  
Pyhärannassa ja Turussa 

 
Soita tai laita viestiä  

kun haluat lähteä melomaan! 
 

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

 

 
 



 

PYHÄRANNAN KUNNAN YHTEYSTIEDOT 

Kunnanvirasto, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta 

kunta@pyharanta.fi  

Kunnanjohtaja Harri Hiitiö 044 738 3413 

Talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala 044 738 3416 

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen 
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, raken-
nustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet 

044 738 3417 

Asiantuntija (liikunta ja toimistopalvelut) Anne Laivo 
liikuntapalvelut, laskutus päivähoito ja aamu- ja iltapäivätoi-
minta 

044 738 3432 

Asiantuntija (hallinto) Tiina Peltoniemi 
yleishallinnon info, UutisAnkkuri 044 738 3411 

Asiantuntija (palvelut ja henkilöstö) Tatiaana Laakso 
vesilaskutus, venepaikat 044 738 3415 

Kiinteistöhuoltomies Jussi Koski  044 738 3467 

Asiantuntija (vesihuolto) Jyrki Nurmi 044 738 3430 

Teknisen toimen työajan ulkopuolinen päivystysnumero 044 738 3440 

Sosiaalityöntekijä Jutta Merilahti 
sosiaalityöntekijä, vammaispalvelu, lastensuojelu, omaishoi-
don tuki 

044 738 3419 

Palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna Piironen 
kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidon tuki (+65v), päivätoi-
minta, vanhuspalvelut, toimeentulotuki, työllisyys 

044 738 3421 

Erityisasiantuntija Kristian Mäkinen,  
kuntouttava työtoiminta, nuorisotyö 044 738 3458 

Erityisasiantuntija Katariina Venttola,  
sosiaalitoimen ohjaus -ja neuvonta, vammaispalvelu, lasten-
suojelu, sosiaalitoimen laskutus. 

044 738 3434 

Kotihoidon päivystys (Attendo) 044 494 1851 



Erityisasiantuntija tietopalvelut, Anna-Kaisa Sjölund 
kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

044 738 3488 
02 823 9905 

Ihoden koulu, koulunjohtaja Henri Aitakari 044 738 3480 

Reilan koulu, koulunjohtaja Outi Salo 044 738 3435 

Rohdaisten koulu, koulunjohtaja Tytti Kaskinen 040 578 3923 

Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta 044 738 3464 

Rohdaisten iltapäivätoiminta 044 738 3427 

Reilan iltapäivätoiminta 044 738 3436 

Kiertävä erityisopettaja Katri Kajantola 044 738 3443 

Päiväkodin johtaja Minna Larkela 
varhaiskasvatuspäätökset, varhaiskasvatuspaikat 044 738 3431 

Satakielen päiväkoti, Ihode 044 738 3463 

Tuiskurannan päiväkoti, Rohdainen 044 738 3462 

Kirsikan päiväkoti, Reila 044 738 3461 

 
 

 


