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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 
 

Haastepyöräilykampanja 2020 
 
Haastepyöräilykampanja on päättynyt. 
Kampanjaan osallistuneet pyhärantalaiset 
polkivat elokuun loppuun mennessä mahta-
vat 22662 km! 
 

1. lahjakortti Salme Aro 
2. lahjakortti Olli Laaksonen 
3. t-paita Marja Sjölund 
4. t-paita  Rauni Ylikleemola 
5. t-paita Maija Arvonen 
6. t-paita Terttu Kulmala 
7. sukat  Virve Hyvärinen 
8. juomapullo Riitta Impilä 
9. juomapullo Sisko Laaksonen 
10. jumppapussi Lasse Suhonen 
11. jumppapussi Mikko Lehtonen 
12. jumppapussi Erkki Eeva 
13. mustekala Antero Pesola 
14. mustekala Esa Kariaho 
15. led-valo Riitta Heino 
16. tuubihuivi Seija Sainio 

 

Palkinnot voi noutaa kunnanvirastolta loka-
kuun loppuun mennessä. 
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!  
 

YHDISTYSPALSTA 
 

Pyhärannan Martat  
 
Ulkoiluretki sunnuntaina 27.9. Reilan jär-
ven Kukolan laavulle,Ilveskalliontie. 

Kokoontuminen klo 13.00 Reilan koulun 
pihalla. Omat eväät mukaan. 
Lisätietoja Hilppa puh. 040 5824184 
 

SPR Pyhärannan osasto 
 
SPR:n Pyhärannan osas-
ton kevät- ja syyskokous  
ti 29.9.2020 klo 18 
Marttala, Ristentie 15, 23950 Pyhäranta   
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Osaston jäsenet tervetuloa! 
Kahvitarjoilu 
 
OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ 24. - 26.9.2020 
Torstaina 24.9. ja lauantaina 26.9. myydään 
Nälkäpäiväleipää sekä possumunkkeja 
Rohdaisissa Sale-kaupan edessä klo 9 al-
kaen niin kauan kuin myytävää riittää. 
Lipaskeräys on myös myyntipaikalla. 
Ovelta ovelle lipaskeräystä ei tänä vuonna 
voida järjestää Korona-pandemiasta johtuen. 
Katastrofirahastoon kerätyt sitomattomat 
keräysvarat mahdollistavat Suomen Punai-
sen Ristin nopean avustustyön kaikkialla 
maailmassa, myös Suomessa. 
 

 
 



Santtioseura 
 
Santtioseuran naiset ”Yrttitytöt” kaipaavat 
joukkoonsa lisää talkoohenkisiä tekeviä nai-
sia. 
 
Yrttitytöt hoitavat mm. Mainingin siivoukset 
(tällä hetkellä neljässä eri ryhmässä), kesä-
teatterin kahvitukset sekä juhannussalon 
koristelut ja tietysti yrttimaan kunnossapito 
kuuluu yrttitytöille ja lisäksi teemme teatteri-
matkoja ja pidämme peli-iltoja. 
 
Tule tutustumaan tarkemmin asioihin keski-
viikkona 23.9. klo 18.00 Maininkiin kahviku-
pin äärellä. 
 
Jos et pääse paikalle, voit soittaa Anne 
Raunelalle p. 044 059 7219. 
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 

Koronatilanteen ohjeistusten noudatta-
miseksi on syyskauden tilaisuuksiin teh-
ty muutoksia, jotta voidaan kokoontua 
turvavälejä ja muita viruksen leviämistä 
ehkäisevien ohjeita huomioiden! 
 
Kädentaitopiirin kokoontumiset ovat jat-
kossa Kaukan Kyläkodilla! 
Seuraava kokoontuminen on 28.9. klo 
13.00. Kahvittelun lomassa suunnitellaan 
tulevaa. Elise toivottaa vanhat ja uudet taita-
jat mukaan. 
Seuraavat kokoontumiset 
ovat 26.10. ja 30.11.  
Aloitetaan aina klo 13.00.  
 
Piirin kulttuuripäivä 8.10.2020 on ko-
ronatilanteen vuoksi peruutettu. 
 
Lukkarin lauluköör aloittaa harjoitukset 
keskiviikkona 7.10. klo 13.00 Seurakunta-
kodissa.  
Tervetuloa kaikki laulajat ja uudet laulajat 
ovat myös tervetulleita! 
 

Ihoden Seutuyhdistys 
 
SYYSKOKOUS 

Päivä: su 20.9.  
Aika: klo 15.00 
Paikka: Kirikallio 

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasi-
at kera kahvikupposen ja tutustutaan Ihoden 
toimintapuiston katosrakennussuunnitelmiin. 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu valmistele-
vaan kokoukseen klo 14.00. Mahdollistam-
me kokouksessa turvavälit ja käsidesin käy-
tön; saavuthan kokoukseen terveenä, kiitos! 
Korona-rajoitteiden kiristymiseen vedoten 
varaamme oikeuden pikaiseen kokouksen 
ajankohta- ja toteutusmuutokseen, seuraat-
han facebook-sivuamme, kiitos! Tervetuloa! 
 
Ihoden Toimintapuistossa on pystytetty puis-
tovalaisimet ja toiveissa on, että valot kyt-
keytyvät käyttöön syyskuun aikana. 
 

MLL Pyhärannan paikallisyhdistys 
 
MLL Pyhärannan paikallisyhdis-
tyksen kerhosyksy on käynnisty-
nyt! Ota päivät talteen kalenteriin 
ja tule mukaan! 
 
Perhekahvilat: 

• Pyhärannan Kirjasto TO klo 10-12: 
 24.9. Mistä minä unelmoin -puu 
 22.10. Kissapäivä 
 19.11. Lasten oikeudet 

• Rohdaisten Nuokkari  
TI klo 9.30-12.30 

• Otathan talteen takakannen 
Perhekahvilamainoksemme! ���� 

 
Hupsista keikkaa-kerho KE 18-19: 
16.9. Ihode; Metsäretki, lähtö Lemmenkujalta 
23.9. Rohdainen; NERF kaukalossa 
30.9. Polttila; Kirikallion Frisbeegolf 
7.10. Rohdainen; Kepparit pururadalla 
14.10. Ihode; NERF kaukalossa 
21.10. Santtio; Leikkiä Ilminpuistossa 
28.10. Ihode; Halloween-puistoilua 
 
LA 14.11. Kerhosyksyn päättäjäiset Hier-
konpolulla klo 10-13! 
 
MLL-syksyn muut tärkeät päivät: 
SU 4.10. klo 12-15 Tuo tullessas, vie men-
nessäs; Rohdaisten Nuokkari 
SU 11.10. klo 12-15 Tuo tullessas, vie men-
nessäs; Reilan koulun pihalla 
SU 18.10. klo 12-15 Tuo tullessas, vie men-
nessäs Ihoden koulun pihalla 



LA 21.11. klo 18.45 MLL Syyskokous 
LA 29.11. Tiian tanssipäivä Ihodessa; tar-
kempi aikataulu yms. myöhemmin. 
 
MLL Pyhäranta toimitti syksyn 2020 esikou-
lulaisille heijastinliivit; Turvallista syksyä esi-
koululaisille ja samalla myös kaikille pyhä-
rantalaisille, muistakaa käyttää heijastimia! 

Onko sinulla mahtava kerhoidea tai oletko 
vapaaehtoinen kerho-ohjaaja; ota rohkeasti 
yhteyttä pyharannanmll@gmail.com ja 
otamme sinut avosylin vastaan! 
 

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 ajalle 20.9.-18.10. 
 
20.9. klo 10 Messu. 
27.9. klo 13 Sanajp: Partiomessu 
4.10. klo 10 Messu. Pyhärannan 
kirkkokuoron 100-vuotisjuhlamessu. Kahvit. 
(nauhoitetaan nettiin) 
11.10. klo 10 Sanajp: Kansanlaulumessu, 
Lukkarin laulukööri 
18.10. klo 13 Sanajp: (Laitilan srk) 
 
Raamattupiiri: Raamatun sanaa ja rukousta 
keskiviikkona 16.9 klo 17 seurakuntatalolla. 
Käsittelemme Galattalais kirjettä. Tarkoitus 
on tavata syksyllä jokusen kerran näin 
keskiviikkoisin. Soita Riitalle, jos aika tai aihe 
mietityttää, muuten Tervetuloa. 
 
Piilokirkolla hartaus: sunnuntaina 11.10. 
klo 15 tapaaminen piilokirkon parkkipaikalla. 
 
DIAKONIATYÖ 
Sukkapiiri torstaina 24.9. klo 14 Seurakun-
takodilla. Neulotaan sukkia ja muutakin dia-
koniatyön kautta ihmisten avuksi ja iloksi. 
Käsitöiden lomassa pidetään lyhyt hartaus, 
juodaan päiväkahvit ja vaihdetaan kuulumi-

sia. Lankoja saa paikan päällä tai voi tuoda 
omiakin. Ota omat puikot mukaan. Voit teh-
dä myös omaa käsityötä.  
 
Palvelupäivät ja Kultaisen iän kerhot ovat 
vielä toistaiseksi tauolla koronatilanteen ta-
kia. Mutta niiden tilalla järjestämme loka-
kuussa: 
Kultaisen iän kahvihetken torstaina 8.10.  
klo 13-14.30 Seurakuntakodilla. 
Ohjelmassa kahvit, hartaus ja jotakin muuta 
mukavaa.  
Ilmoittautuminen diakonissalle puhelimitse 
numeroon 0440 684 913 tai sähköpostilla 
osoitteeseen tiina.m.makinen@evl.fi viimeis-
tään tiistaina 6.10. Tilaisuuteen voi osallistua 
enintään 30 henkilöä, ennakkoilmoittautumi-
sella varmistamme, ettei kenenkään tarvitse 
kääntyä ovelta takaisin. Noudatamme hyvää 
käsihygieniaa ja turvavälejä. Halaaminen ja 
kättely jätetään väliin, mutta jokaista odote-
taan lämpimin sydämin ja ajatuksin! 
Jos sinulla ei ole kyytiä, mainitse siitä ilmoit-
tautuessasi. Tilaisuuteen järjestetään tarvit-
taessa taksikuljetus. Kyydistä kerätään Seu-
rakuntakodilla 5 euron käteismaksu. 
Tilaisuus on muuten maksuton. Lämpimästi 
tervetuloa! 
 
Torstaina 22.10. Klo 13-14.30 Kultaisen iän 
kahvihetki. Vastaava tilaisuus kuin edellä, 
niille jotka eivät mahtuneet mukaan tai joille 
tämä ajankohta sopii paremmin. Jos tilaa jää 
ensikertalaisilta, mukaan voi tulla uudes-
taankin. Ilmoittautuminen viimeistään tiistai-
na 20.10. diakonissalle kuten edelläkin. 
 
NUORISOTYÖ: 
Jatkoripari 23.-24.10. Rihtniemen leirikes-
kuksella kesän 2020 Pyhärannan riparilaisil-
le. Osallistumismaksu 15€ 
Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat Mari-
kalle Viim. 18.10. 044-0684916 
Varhaisnuorten kerhojen alkamisesta ilmoi-
tetaan sosiaalisessa mediassa. 
Vuoden 2021 riparilaiset saavat rippikoulu-
postia lähiaikoina. 
Marika Pietilä 
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja/ 
Pyhärannan seurakunta 
044-0684916 
 
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
21.10.2020. AINEISTOT MA 12.10. KLO 17 
MENNESSÄ kunta@pyharanta.fi  

UutisAnkkuri 9/2020 kokoajaTiina Peltoniemi 



 


