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KUNTA TIEDOTTAA
Haastepyöräilykampanjan loppusuora
häämöttää.
Pyöräilykampanja on voimassa elokuun loppuun saakka. Vielä ehtii pyörälenkille!
Kirjaa pyöräilykilometrit Haastepyöräilysovellukseen tai ilmoita ne 1.9.2020 mennessä tiia.haltia@pyharanta.fi tai puh 044
7383 432.
Lisätietoja kampanjasta
http://www.pyharanta.fi/haastepyöräily-2

Vakka-Suomen musiikkiopisto
VSMO:lla polkaistiin lukuvuosi
2020-2021 käyntiin
17.8.2020 alkaneen syyslukukauden myötä. Mikäli kevään
ilmoittautuminen perusopintoihin jäi väliin, mutta musiikki-

harrastus kiinnostaa, voi kaikille avoimiin
ryhmiin sekä instrumenttiopintoihin avoimella
osastolla yhä hakea osoitteessa
vsmo.inschool.fi. Osassa Laitilan
ja Uudenkaupungin muskariryhmiä on myös yhä tilaa.
Vapaat ryhmät ja niihin
ilmoittautuminen tapahtuu samassa osoitteessa.

Kaipaatko iloa ja uusia kokemuksia elämääsi?
Tule mukaan Avustajakeskuksen koulutuksiin ja toimintaan!
Syksyn 2020 aikana kaksi erillistä
kurssia verkossa:
VAMMAISAVUSTAJAKURSSI
21.-25.9. klo 10-14
9.-13.11. klo 10-14
Vammaisavustajakurssin aiheina mm. vapaaehtoistoiminta, moninaisuuden kohtaaminen, muistisairaudet, erilaiset vammaryhmät ja avustamisen teoria.
Kurssi ei ole pelkkää päätteen katsomista ja
kuuntelua vaan mukana myös havainnollistavia tehtäviä! Kurssi on maksuton.
Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa
ennen kurssin alkua:
ma-to klo 13-15 puh. 02 251 8549 tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi
Avustajakeskus järjestää kurssit STEAn ja
opintokeskus Siviksen avustuksella yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan
alueella toiminnassa mukana olevien kuntien
ja vammajärjestöjen kanssa.

YHDISTYSPALSTA

Kukolan kyläyhdistys
Kukolan Kyläyhdistys ry. pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Kukonpesässä
sunnuntaina 23.08.2020 klo 15.00 alkaen.
Kokouksessa valitaan kyläyhdistykselle toimikunta vuodeksi eteenpäin sekä käsitellään
muut sääntömääräiset asiat.
Toimikunta toivottaa kaikki kukolalaiset tervetulleiksi vuosikokoukseen!

Ihoden Seutuyhdistys
Ihanan lämpimän kesän jälkeen alkaa taas piakkoin lehdet leijailemaan puista ja sade
rummuttamaan lätäköitä maahan! Edellä mainittuihin syysiloihin sisältyy myös yhdistyksemme Syyskokous, joka järjestetään su 20.9. klo
15.00. Kahvitarjoilu. Kokouspaikka vahvistuu
elokuun aikana. Yhdistyksen hallitus kokoontuu valmistelevaan kokoukseen klo
14.00. Korona-rajoitteisiin vedoten varaamme oikeuden pikaiseen kokouksen ajankohta- ja toteutusmuutokseen, seuraattehan
facebook-sivuamme, kiitos!
Ihoden Toimintapuiston osalta syksyn tavoitteenamme on toteuttaa puistovalaistus pimeneviin iltoihin, toivottavasti ehdimme
ajoissa! Lisäksi syystoiveissamme olisi katosrakennuksen valutalkoot, mutta sen aikataulusta myöhemmin lisää.
Ihanaa ja turvallista hiljalleen pimenevää
alkusyksyä kaikille!

Suunnistustapahtumia Pyhärannan
seudulla

Nälkloukkan kyläyhdistys

To 3.9. Kuntosuunnistus
(järj. LaJy), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta,
Ylikylä (Miehonjärvi), opastus Meritieltä, karttamaksu.
Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhärannan seudun suunnistuskartoista: Veijo
Viitanen, puh. 040-5584812, sähköposti veijo.viitanen(ät)tili-rasti.fi

Nälkloukkan kirkkopyhä on 30.8.
Kyläyhdistys tarjoaa kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodissa.

Pyhärannan Korpiankkurit
Kaikille avoin partioiltanuotio
3.9.2020 klo 18-20 Ihoden
metsästysmajalla Kodisjoentie
142, Ihode.
Kevään partioviikolta peruuntunut iltanuotio
järjestetään nyt elokuun lopussa, kun illat
ovat jo hämäriä. Kaikki
halukkaat ovat tervetulleita tutustumaan partiotoimintaan iltanuotiolle Ihoden metsästysmajalle.
Etukäteistietoa partiosta ei tarvita, vaan nuotiolla pääset näkemään millaista partio on.
Nuotiolla pientä partiomaista aktiviteettiä,
kaakaobaari ja nuotioruokaa. Erityisesti toivomme toiminnasta
kiinnostuneita aikuisia
paikalle! Perheen pienemmille löytyy perhepartioparkki.
Omat mukit mukaan.
Tervetuloa!

Kaikkien uusien ja vanhojen ilmoittautuminen partioon Reilan, Rohdaisten ja Ihoden
nuokkareilla maanantaina 24.8 klo18:00,
vanhemmat mukaan!
Mukaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset,
viikkotoimintaan otetaan mukaan vuonna
2013 syntyneet ja sitä vanhemmat lapset/nuoret. Jos haluaa lapsen nuorempana
mukaan partioon, edellytämme vanhemman
olevan silloin mukana viikkotoiminnan toteuttamisessa. Mukaan mahtuu aina, koskaan ei
ole liian myöhäistä aloittaa partiota.
Viikkotoiminta käynnistyy jokaisessa kylässä
viikolla 37, tästä lisätietoa ilmoittautumisen
yhteydessä.
Lisätiedot ja tiedustelut: Ohjelmajohtaja Piia
Gottschalk, 044-7522522

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys
Koronatilanteesta johtuvista kokoontumisten rajoituksista ja epävarmasta jatkotilanteesta johtuen pidämme sääntömääräiset kokoukset poikkeavina ajankohtina
Eläkeliiton piiristä saamiemme ohjeistusten mukaisesti edellyttäen, että koronatilanne ei aiheuta kokoontumisrajoituksia.
Noudatetaan tarkoin koronaviruksen ehkäisystä annetuista ohjeista!
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on Kotiseutuyhdistyksen uudessa näyttelytilassa Pyhärannan Polttilassa, Vanha Turuntie 182, tiistaina
15.9.2020 klo 13.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset, kevätkokoukselle
määrätyt asiat ja muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyttäessä ottaa käsiteltäväksi.
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 15.9.2020 on
kotiseutuyhdistyksen uudessa näyttelytilassa
Pyhärannan Polttilassa, Vanha Turuntie 182,
tiistaina 15.9.2020 klo 13.00. Käsitellään
sääntöjen 8 § mukaiset syyskokoukselle
kuuluvat asiat.
Kokousten jälkeen tilaisuutta jatketaan tilaisuutta syyskuun kuukausitapaamisen ohjelmalla, joka alkaa tutustumisella Kotiseutuyhdistyksen toimintaan ja Helinin Torpan
historiaan. Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoista asiaa paikkakunnan elämänmenosta
aikaisempina aikoina.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja arpajaiset.
Kokoontumistilassa ei ole lämmityslaitteita, joten varaudu sään vaatimalla asulla!
Tervetuloa!
Muuta toimintaa alkusyksyn aikana:
Kädentaitopiirin ”kevätkauden päättäjäiset”
2.9. klo 12.00 Ateljeegalleria ARTMERKUSSA Ihoden Kylätie 70. Osallistumismaksu 5
€/hlö, sisältää sisäänpääsyn ja tarjottavat.
Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 27.8.
mennessä Eliselle p. 050 3547368.
Kädentaitopiirin kokoontuminen 28.9.
2020 klo 13.00 Vakkarannan kerhohuoneella. Kahvittelun ohella suunnitellaan tulevaa.

Elise toivottaa kaikki vanhat ja uudet taitajat
mukaan.
Piirin kulttuuripäivä Uudenkaupungin kulttuurikeskus Crusellissa 8.10.2020 klo 13.00
edellyttäen, että koronatilanne ei aiheuta
uusia kokoontumisrajoituksia.

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
Varsinais-Suomen museopäivään 30.8.
osallistuu myös kotiseutumuseo Helinin
Torppa klo 12-15.
Kisataan ketjunheiton paremmuudesta, voittaja palkitaan.
Klo 12-13 Laura Aerila järjestää lapsille talutusratsastusta ponin kanssa.
Klo 13-14 yhteislaulutunti: Säestää Jouni
Joronen, laulattaja Soile Kujala. Kotiseutuyhdistys tarjoaa teemapäivän kahvit.
TERVETULOA.

Hannulan konsertti- ja taideyhdistys Hantla

HANTLAN VENETSIALAISILLAN
SUULIKONSERTTI TULEE JÄLLEEN!
TANGO SOPRANOS
Essi Luttinen ja Angelika Klas
Säestäjänä Petri Haapasalo

Pro Rihtniemi

Hannulan suuli lauantaina 29.8.2020
klo 17.00
Sään salliessa pihapiirissä.
Lippuja, 28 €, nettikaupasta linkistä
https://hantla.tapahtumiin.fi/fi/
KORONAVARAUS!

Pro Rihtniemi Yleisötapahtuma
Rihtniemen leirikeskuksessa perjantaina
28.8.2020 klo 17.00
Aiheena
Riistatilanne Rihtniemessä.
- Paikalla Pyhärannan metsästysyhdistyksen Pj. Kalle Kauppila
Tuulivoima tilanne Rihtniemessä ja Pyhärannassa
Pro Rihtniemi Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ennen keskustelutilaisuutta.

Lisäinfoa tilaisuudesta, Rihtniemen ilmoitustaululla.
KOKOUSKUTSU
Pro Rihtniemi ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Perjantaina
28. päivänä elokuuta 2020 klo 17.00
Pyhärannan Rihtniemen leirikeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 9 §:ssä mainitut, vuosikokouksessa käsiteltäväksi määrätyt
asiat.

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 23.08.2020
– 20.09.2020
Su 23.08. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Su 30.08. Sanajumalanpalvelus klo 10.
Nälkloukkan kyläyhdistys tarjoaa jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit srk-kodilla.
Su 06.09. Sanajumalanpalvelus klo 10.
(Nauhoitetaan nettiin.)
Su 13.09. Sanajumalanpalvelus klo 13.
Su 20.09. Messu klo 10.
La 05.09. Konfirmaatiomessu klo 10. (Kesä 2020 rippileiri).
Diakoniatyö
Kävele Naiselle Ammatti - “sokkotreffit”. Elosyyskuun vaihteessa ulkoillaan erilaisen
ulkoilutapahtuman puitteissa. Viime syksynä
Pyhärannassa
järjestettiin
ensimmäistä
kertaa Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuma.
Tänä vuonna emme kokoonnu kaikki
yhdessä vaan ulkoilemme pienemmissä
porukoissa. Diakonissalle voi ilmoittautua
17.-28.8. puh. 0440 684 913 tai
sähköpostilla
tiina.m.makinen(at)evl.fi.
Ilmoittautuneet jaetaan kahden tai kolmen

hengen porukoiksi arpomalla. Jokainen
Sokkotreffipari
tai
porukka
voi
itse
keskenään päättää ja sopia heille sopivan
ajankohdan, tavan ja paikan ulkoilla.
Huomioidaan ulkoillessa turvavälit niin
kaikilla on turvallista osallistua.
Oma ammatti on naiselle ylpeyden aihe ja
toimeentulon lähde, mutta tie ammattiin voi
olla
kivikkoinen.
Tälläkin
hetkellä
lukemattomat naiset kävelevät kymmeniä
kilometrejä vain ruokkiakseen perheensä.
Koronakriisi koettelee valmiiksi hauraassa
asemassa
olevia
naisia
ja
heidän
perheitään, mutta oma ammatti tuo turvaa ja
opettaa taitoja, joilla nousta kriisistä. Nyt jos
koskaan maailman naiset tarvitsevat meitä
kulkemaan rinnalleen.
Netistä löytyy Kävele Naiselle Ammatti
toiminnasta lisätietoa ja ohjeet lahjoituksen
tekemiseen. Jos netin käyttö ei ole
mahdollista, mutta haluaisit lahjoittaa
kehitysmaiden
naisten
koulutuksen
tukemiseen, ota yhteyttä diakonissaan.
Tempaukseen voi osallistua myös täysin
omatoimisesti, netissä on ohjeet ja voit
ilmoittautua mukaan omakävelyyn ja laittaa
vaikka kuvia valtakunnalliseen Facebook
ryhmään.
Tule rohkeasti mukaan! Ulkoilu ja toisen
seura piristää mieltä ja kehoa. Samalla on
mahdollisuus
auttaa
kaukana
hyvin
haasteellisissa oloissa eläviä ihmisiä.
Ryhmätoimintaa emme voi vielä normaalisti
aloittaa, mutta tartu rohkeasti puhelimeen,
jos kaipaat kuuntelijaa, yksinäisyys tai mikä
tahansa muu asia ahdistaa.
Päiväkerhot käynnistyvät viikolla 36, vapaista kerhopaikoista voi tiedustella Marikalta, 044-0684916
Perhekerhot starttaavat viikolla 37
Ihode: Parittomien viikkojen keskiviikko klo.
10.00-12.00 kunnan nuorisotilalla
Rohdainen: Parillisten viikkojen torstai klo
10.00-12.00 seurakuntakodilla
Varhaisnuorisotyö: Varkkakerhojen alkamisesta ilmoitetaan erikseen.
Kerhonohjaaminen: Kiinnostaisiko sinua
lähteä mukaan kerhonohjaajaksi?
Jos vastasit myöntävästi, niin laita Marikalle
(044-0684916) viestiä ja sovitaan yksityiskohdista tarkemmin.

Nuorisotyö: Isoskoulutus, nuortenillat ja
jatkoripari ovat tulossa. Seuraa ilmoittelua.
Kirkkomusiikkityö:
Pyhärannan kirkkokuoro ry:n hallituksen
kokous seurakuntakodilla ke 19.8. klo18:30.
Kuoroharjoitukset alkavat seurakuntakodilla
ke 26.8.klo 18:30 ja siitä eteenpäin säännöllisesti.

Lounas

Arkisin 10.00-14.00
-Eläkeläiset syövät edullisemmin-

Lounaan kuljetus kotiin ja
työpaikoille Ihoden alueella
Ma, Ke ja Pe

Kahvila
Grilli
Avoinna:
Ma-Pe 6.00-20.00
La- Su 8.00-18.00
Rauman Valtatie 204
27320 Ihode
Puh. 040-685 6006

ILMOITUKSET

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
16.9.2020. AINEISTOT MA 7.9.2020 KLO
17 MENNESSÄ OSOITTEELLA
kunta@pyharanta.fi

Aineisto tulee toimittaa sähköpostin liitetiedostona
word-muodossa. Aineiston kokoamisen sujuvuuden
takaamiseksi tekstin tulee olla muotoilematonta ja
ARIAL –kirjasintyypillä kokoa 12
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse.
UutisAnkkuri myös netissä
http://www.pyharanta.fi/uutis-ankkuri
UutisAnkkuri 8/2020 kokoaja
Tiina Peltoniemi

PYHÄRANNAN KUNNAN YHTEYSTIEDOT
Kunnanvirasto, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta
kunta@pyharanta.fi
Kunnanjohtaja Harri Hiitiö

044 738 3413

Talous- ja hallintojohtaja

044 738 3416

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt,
rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 738 3417

Ma. asiantuntija (liikunta ja toimistopalvelut) Tiia Haltia
liikuntapalvelut, laskutus päivähoito ja aamu- ja iltapäivätoiminta

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, omaishoidon
tuki

044 738 3419

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

044 738 3421

Erityisasiantuntija Kristian Mäkinen,
kuntouttava työtoiminta, nuorisotyö

044 738 3458

Erityisasiantuntija Katariina Venttola,
sosiaalitoimen ohjaus -ja neuvonta, vammaispalvelu,
lastensuojelu, 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

Vs. päiväkodin
Ma.
päiväkodinjohtaja
johtajaSari-Johanna
Sari-JohannaIhalainen
Ihalainen
varhaiskasvatuspäätökset, varhaiskasvatuspaikat

044 738 3431

Satakielen päiväkoti, Ihode

044 738 3463

Tuiskurannan päiväkoti, Rohdainen

044 738 3462

Kirsikan päiväkoti, Reila

044 738 3461

