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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

MENESTYNEET URHEILIJAT VUONNA
2021
Pyhärannan kunta pyytää tietoja vuonna
2021 menestyneistä urheilijoista 5.1.2022
mennessä.
Ilmoitukset ja lisätiedot:
tiia.haltia@pyharanta.fi

KUNTA TIEDOTTAA
KUNNANVIRASTO
Kunnanvirasto on avoinna, mutta koronatilanteen vuoksi asiointi ensisijaisesti sähköpostilla, puhelimitse tai ajanvarauksella.
Lisätietoja kunnan palveluista
p. 02 838 3400
Löytyisikö Pyhärannan yhdistyksistä kiinnostusta suorittamaan Rohdaisten alueen (kunnanvirasto, Rohdaisten koulu ja terveysasema) liputusta liputuspäivinä?
Yhteydenotot Olli Lahtonen, 044 738 3417.

Kunnanvirasto on suljettuna
27.12.2021-31.12.2021
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:
27.-31.12.21 Jyrki Nurmi, puh. 044 738 3430
3.-7.1.22 Jussi Koski, puh. 044 738 3467
Työajan ulkopuolinen päivystys
puh. 044 738 3440

Kartoitamme UutisAnkkurin jakelua. Näin
saamme annettua palautetta palvelun tuottajalle. Otamme kunnanvirastossa vastaan
ilmoituksia osoitteista, johon lehti on jäänyt
jakamatta. Huom! Tietoja ei arkistoida mihinkään, vaan ne hävitetään kyselyn päätyttyä.
Tietoja voi ilmoittaa 10.1.2022 saakka.
Puh. 02 838 3400 tai kunta@pyharanta.fi

Pyhärannan kunnanvaltuusto
toivottaa hyvää joulua
ja menestystä tulevalle
vuodelle 2022!

Tietoa aluevaaleista
Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset
aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla
on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja
pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa
niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa
alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.
Mistä aluevaaleissa äänestetään?
Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta, mutta Uudenmaan maakunnassa hyvinvointialueita on
neljä. Hyvinvointialueilla on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Jäsenet ja varajäsenet aluevaltuustoon
valitaan tammikuussa järjestettävillä aluevaaleilla. Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.
Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä
vaaleinaan, mutta vuodesta 2025 alkaen ne
toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien
kanssa.
Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa
2022, koska Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsingissä kuitenkin järjestetään
ennakkoäänestys ja laitosäänestys muiden
hyvinvointialueiden äänioikeutetuille
Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut
valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023
alusta alkaen.

Miten toimin aluevaaleissa?
Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistaan
vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021.
Tutustu myös puolueiden ja ehdokkaiden
omaan vaalimainontaan.
Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan
äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet
ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit
äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka
mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.
ALUEVAALIT Pyhärannan kunnassa
23.1.2022
Äänestäminen
Äänestäjän on varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä äänestyspaikoilla. Henkilö,
jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta
väliaikaisen henkilökortin äänestä mistä
varten.
Vaalipäivän äänestys toimitetaan
sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20.
Äänestysalue äänestyspaikka ja osoite
001 Ihoden äänestysalue, Ihoden koulu
002 Reilan äänestysalue, Reilan koulu
003 Rohdaisten äänestysalue, Rohdaisten
koulu
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.18.1.2022
Ennakkoäänestyspaikka Kunnanvirasto,
Pajamäentie 4, Pyhäranta
ke-to 12.-13.1.2022 klo 9-15
pe 14.1.2022 klo 9-14
la-su 15.-16.1.2022 klo 10-14
ma 17.1.2022 klo 9-18
ti 18.1.2022 klo 9-15
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan
viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16
mennessä. Ilmoituksia vastaan ottaa
keskusvaalilautakunnan puolesta Nina
Kuusinen 044 738 3400 arkipäivisin klo 8-16.
Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestys
aikana.
Mikäli koronavirustilanne on jossain
muodossa edelleen päällä vaalien aikana,
kuntavaalien toimittamisessa otetaan
käyttöön eräitä
erityisjärjestelyitä. Tästä tulee tarkempia
suosituksia myöhemmin.
Pyhärannan kunnan keskusvaalilautakunta

Arvoisat Kelan korvaamien taksimatkojen
käyttäjät
Kun tilaatte 01.01.2022 alkaen KELA-taksia,
on uusi tilausnumero 0800-414603. Kun
teette tilausta, pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:
-

Voitte halutessanne tilata itsellenne
samalla paluukyydin.

-

Voitte myös toivoa itsellenne tiettyä
autoilijaa suorittamaan kuljetusta, jolloin tilausvälityskeskus tarjoaa tilaustanne ensisijaisesti tälle autoilijalle.

-

Pyhärannan KELA-taksit toimivat ainoastaan edellä mainitun tilausnumeron kautta.

Lisätietoja:
Kela-kuljetukset Pyhäranta
Puh.0400-834094

Kirjasto

Kirjastolla järjestetään satuhetki joka toinen torstai parittomina viikkoina 20.1.2022
alkaen klo 10.00–10.30.
Lukukampanja: lue vähintään kolme Soturikissa kirjaa kevään 2022 aikana ja saat pinssin reppuusi.
Kirjailijavierailutoiveita voi ilmoittaa kirjastolle.
Logokilpailu uusitaan valitsijaraadin ohjeistuksen mukaisesti. Valitettavasti ehdotuksia
tuli niin vähän, ettei saatu valittua kirjastolle

logoa. Kilpailu uusitaan ja jo lähetetyt logot
ovat mukana jatkossa.
Pyhärannan kirjasto pyytää kuntalaisilta ja
taiteilijoilta ehdotuksia kirjaston logoksi
20.1.2022 mennessä. Logossa tulisi ilmetä
Pyhärannan kunnan keskeiset piirteet kirjasto
mukaan lukien. Hyvä logo on niin yksinkertainen, että sen tunnistaa, vaikka neliösentin
kokoisena, mutta kuitenkin riittävän persoonallinen erottuakseen. Hyvä logo toimii yhtä
lailla väreissä ja mustavalkoisena. Se näyttää
hyvältä puhelimen kuvakkeessa sekä muissa
sähköisissä palveluissa. Logon valitsee raati,
joka muodostuu kahdesta kunnanvaltuutetusta, kahdesta paikallisesta taiteilijasta. Lasten
ja nuorten mielipide kirjaston merkittävimpänä
käyttäjäryhmänä otetaan huomioon siten, että
eskarit edustavat varhaiskasvatusta ja valitsevat saapuneista ehdotuksista suosikkinsa.
Koululaiset voivat luokissaan valita suosikkinsa saapuneista ehdotuksista. Näin tulee lasten ja nuorten mielipide huomioiduksi, taiteilijat edustavat asiantuntijuutta ja kunnanvaltuutetut luonnollisesti kuntalaisia.
Logo tulee näkymään jatkossa kaikessa kirjaston toiminnassa ja voittajalle on luvassa
150 € palkinto. Raati pidättää oikeuden tehdä
muutoksia lähetettyyn logoon sen muokkaamiseksi eri alustoille sopivaksi.
Kirjasto seuraa tarkasti koronatilannetta ja
toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.
Muistattehan turvavälit, hyvän käsihygienian sekä maskin käytön. Kouluvierailut
mielellään sovitusti.

Vakka opisto
Vakka-Opiston kevään 2022 kursseille ilmoittautuminen alkaa 3.1.2022. Ilmoittaudu mihin
vuorokauden aikaan tahansa netissä osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai soittamalla numeroihin 040 535
6822/Laitila tai 050 420 5266/Uusikaupunki
toimiston aukioloaikoina.
Huom! Verkkokursseille ilmoittautuessasi,
muista ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Saat
ennen kurssin alkua osallistumisohjeet ja
opetuslinkin sähköpostiisi. Syksyltä jatkuviin
kursseihin ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.

Kurssimaksun voi maksaa heti nettiilmoittautumisen yhteydessä omassa verkkopankissa. Jos maksaminen ei tätä kautta onnistu, lähetämme kurssin alettua osallistujalle
laskun.
Tarkemmat kurssitiedot nähtävissä opiston
nettisivuilta
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai paperisesta opetusohjelmastamme.
Kulttuuri
Tammikuussa olisi mahdollisuus päästä teatteriretkelle Kaarinan Nuorisoteatteriin. Ihanan
kamala kauhukomedia siitä miten kaikki alkoi.
Kaarinan nuorisoteatterilla Alina Kilpisen käsikirjoittama ja ohjaama koko perheen kauhukomedia Noidat!
“Oikeaa noitaa ei tunnista
suippohatusta ja mustasta
kissasta. Sen sijaan he
näyttävät ihan tavallisilta
naisilta, jotka päällepäin
vaikuttavat ystävällisiltä ja
rakastettavilta. Mutta peruukkiensa ja hansikkaidensa alla he ovat ilkeitä. Siis todellakin ilkeitä ja
kammottavan häijyjä. Heidän ainoa päämääränsä on nitistää ja taikoa hengiltä jokainen
pikkulapsi.”
Roald Dahlin tunnetusta satukirjasta innoituksensa saava ”Noidat”-näytelmä kertoo tarinan
siitä, mitä tapahtui ennen rakastetun ”Kuka
pelkää noitia?” -kirjan tapahtumia. Näytelmässä nuori Kerttu alkaa selvittää kylän lasten mystisiä katoamisia ja päätyy keskelle
hurjia noitia, jotka inhoavat pikkulapsia ja punovat julmia juonia lasten päiden menoksi.
Alkaa jännittävä seikkailu, josta ei vauhtia,
kieroilua ja musiikkia puutu!
"Alas lapset! Ne tuhotaan, luut keitetään, iho
poltetaan. Ne liiskaa, piiskaa, murskaa,
mörskää, ne silvo, survo, ruttaa, runttaa!"
Ikäsuositus kouluikäisestä ylöspäin. Kesto n.
1h 45min.Lauantaina 22.1.2022 klo 15.00
Helmikuulle on suunnitteilla teatteriretki Turkuun Tanssiteatteri ERI esittää Liisa ihmemaassa 23.2.2022 klo 18.00.

ERI toteuttaa englantilaisen lastenkirjallisuuden tunnetuimpiin klassikoihin kuuluvan Lewis Carrollin Liisa ihmemaassa -sadun. Mielikuvituksellinen seikkailu saa tanssillisessa ja
visuaalisessa toteutuksessaan runsaasti humoristisia sävyjä sadun ominta luonnetta
kunnioittaen. Liisalla ja jokaisella rakastetulla
ihmemaan asukkaalla on omanlainen tanssityylinsä. Tanssiaskeleet liikkuvat baletista
jazziin ja stepistä nykytanssiin. Opittuaan eri
askeleet Liisa löytää vihdoin oman tyylinsä.
Tanssin kautta hän löytää myös itsensä.
Aikuisille on suunnitteilla teatteriretki Raumalle torstaina 17.2.2022 klo 19.00 Hävytön ja
röyhkeä draamakomedia!
Rousku ja Raninen työskentelevät maali- ja
rakennustarvikeliikkeen varastossa. Maalipurkkien, mattorullien ja kuormalavojen täyttämä harmaa arki on yksitoikkoista, eikätoivoa paremmasta ole havaittavissa. Hävittävää ei juurikaan ole ja asema yhteiskunnan
hylkiöinä tuntuu olevan sementoitu. Rouskun
sanoin: ”Alemmas ei pääse.”
Varaston luonnottoman suuri hävikki herättää
johtoportaan epäilykset. On selvää, että joku
varastaa. Kiinnijäämisen uhka herättää selviytymisvaistot ja joku syylliseksi sopiva täytyy löytää.
Ensimmäistä kertaa Rauman teatterissa vierailevan Kimmo Virtasen ohjaama Varasto
nostaa brutaalisti esiin yhteiskunnan kipupisteitä, kuten yksilöiden eriarvoista asemaa ja
venyvää moraalikäsitystä.
Esityksen kesto n. 2 h, sisältää väliajan.
Teatteriretket toteutuvat vain, mikäli sitoutuneita osallistujia saadaan riittävästi mukaan.
Ryhmäliput tilataan etukäteen, sitoutuneiden
osallistujamäärien mukaisesti. Yhteiskuljetus,
kunnan osuus 200 €, loput kerätään osallistujilta.

YHDISTYSPALSTA

Puhdas Mannervesi ry

Pyhärannan Maa- ja kotitalousnaiset
Tämän vuoden puurojuhla muuntui koronan
vuoksi loppiaisjuhlaksi.
Ohjelmallinen iltapäivä arpajaisineen vietetään Kaukan Kyläkodilla 6.1.2022 alkaen
klo15.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset ma 3.1.
mennessä Sarille 050 3242965. Loppiaisjuhlaan ovat tervetulleita jäsenet puolisoineen.
Vuoden 2021 jäsenmaksun 10 € voi edelleen
maksaa tilille FI46 43581140 003763, muistathan VIITENUMERON 70108.
Toivotamme kaikille tunnelmallista joulua,
sekä hyvää uutta vuotta 2022 !

Santtioseura
Santtioseura kiittää kaikkia ahkeria talkoolaisia kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille
rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2022.

Tulevaa toimintaa:
Kuukausitapaaminen tiistaina 18.01.2022
klo 13:00 seurakuntakodilla.
Sytytämme kynttilät poisnukkuneille.
Yhdessäoloa, kahvittelua, arvontaa ja
yllätyksiä. Palautathan vapaaehtoistyön kortit
tässä tilaisuudessa. Kaikki mukaan vuoden
ensimmäiseen tilaisuuteen!
KIRKA-MUSIKAALI: HETKI LYÖ!
Tarina KIRKASTA joka äänellään hurmasi
koko Suomen.
Menemme Tasalan talviteatteriin Luvialle
sunnuntaina 23.01.2022 klo 14:00
näytökseen. Matkan hinta 43,00 € sisältää
lipun, väliaikatarjoilun sekä matkan. Lippuja
rajoitettu määrä, joten varaa omasi heti niin
pääset mukaan, varaukset viimeistään
4.01.2022 riittaliisavalpola@gmail.com tai
puhelimitse 040 530 2842/Riitta-Liisa.

Santtion perinneillat kylätalo Mainingissa
jatkuvat kevätlukukauden 2022.
Jatkamme merimieselämän tarkastelua
Jalmari ja Anna Varjosen kirjeenvaihdon
pohjalta. Tiistaina, 4.1.2022 aiheena on
käänne perheen elämässä. Syvänmeren
seilori jää lähivesille. Niputtajan timperi siirtyy
valtion jäänmurtajan kirvesmieheksi.
Tervetuloa uudet ja vanhat kylän historiasta
kiinnostuneet kuuntelemaan ja katselemaan!
Kokoonnumme entiseen tapaan kello 18.30,
ja väliajalla emännät tarjoilevat kahvia ja
leipomuksiaan.

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

Kiitämme Yhteistyökumppaneitamme,
Jäseniämme ja Ystäviämme kuluneen
vuoden yhteistyöstä!
Vuositervehdyslehti on taas myynnissä 8,00 €
hintaan, runsas lukupaketti itselle tai lahjaksi.
Soittele Riitta-Liisalle 040 530 2842 tai Arjalle
040 552 9103 ja tilaa omasi. Voimme toimittaa lehden myös Sinulle kotiisi.

Musikaalissa esiintyvät mm. Elina Rautanen
ja Noora Rantanen, jotka ilahduttivat meitä
Sinivalkoisessa juhlassamme.
Lisää tietoa musikaalista saat netistä:
www.luviantasala.com/talviteatteri
Reittiaikataulu ilmoitetaan kaikille osallistuville
myöhemmin henkilökohtaisesti.
Tammikuussa kuura puussa, meillä vielä
maski suussa. Kohta varmaan kirkastuu,
kunhan tulee helmikuu!
Toivotamme kaikille Onnellista Joulua ja
menestystä vuodelle 2022!

Pyhärannan Martat ry

Nälkloukkan kyläyhdistys

Kiitokset kuluneesta vuodesta.
Rauhallista ja lämmintä joulun aikaa kaikille.
Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Nälkloukkan kyläyhdistys toivottaa hyvää
joulua ja onnellista uutta vuotta 2021 ja
lähettää lämpimät kiitokset kaikille kuluneen
vuoden aikana toimintaamme osallistuneille!

Pyhärannan kotiseutuyhdistys
PYHÄRANNAN KOTISEUTUYHDISTYS
TOIVOTTAA

HYVÄÄ JOULUA JA
RAUHALLISTA UUTTA
VUOTTA
2022
JÄSENILLEEN JA KAIKILLE
PYHÄRANTALAISILLE.

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:
19.12 klo 13 Sanajp. "Herran syntymä on
lähellä". Laitilan srk hoitaa.
24.12 klo 15.30 Partiolaiset sytyttävät lyhdyt
sankarihaudalle, Joulurauhan julistus.
24.12 klo 16 Jouluaaton hartaus. "Teille on
syntynyt Vapahtaja".
25.12 klo 8 Sanajp. "Nyt Beetlehemiin".
Kirkkokuoro.
26.12 klo 10 Joululaulukirkko
1.1.2022 klo 10 Messu. Uudenvuoden päivä:
"Jeesuksen nimessä"
2.1 klo 10 Sanajp "Herran huoneessa"
6.1 klo 16 Karaokekirkko. Loppiainen.
Tiernapojat.

9.1 klo 10 Perhekirkko. "Kasteen lahja".
Kastettujen oma juhla, kutsutaan mukaan
viime vuonna kastettuja perheineen,
(tarkempaa tietoa henkilökohtaisessa postitse
saapuvassa kutsussa).
16.1 klo 10 Messu. "Jeesus ilmaisee
jumalallisen voimansa". Mukana
toteuttamassa rippikoululaisia
Raamattupiiri 13.1 klo 14.30 srk-talo.
Diakoniatyö:
Jouluaattona hautausmaalla käydessä voi
kohdata pienen joulumielisen yllätyksen.
Yhteisvastuukeräys Keräysaika on nykyisin
koko vuosi ja tilitys tehdään vasta myöhään
syksyllä. Tämän vuoden keräys tuotti
Pyhärannan seurakunnassa 1679 euroa.
Lämmin kiitos kaikille lahjoittaneille ja eri
tavoin keräykseen osallistuneille!
Diakoniaopiskelijamme Millan harjoittelujakso seurakunnassa päättyy. Milla kiittää
antoisasta ajasta täällä ja toivottaa kaikille
hyvää jatkoa.
Sururyhmä Olemme alkuvuodesta aloittamassa uutta sururyhmää, jos osallistujia
ilmoittautuu vähintään neljä. Luottamuksellisuuteen ja vertaistukeen perustuva ryhmä
kokoontuu 6-7 kertaa. Lisätietoa
osallistumisesta ja ilmoittautumisesta
diakonissalta puh. 0440 684 913.
Sukkapiiri maanantaina 17.1.2022 klo 14
Seurakuntakodilla. Neulotaan sukkia ihmisten
iloksi ja avuksi. Käsitöiden lomassa pidetään
hartaus, juodaan päiväkahvit ja vaihdetaan
kuulumisia. Lankoja saa paikan päällä, omat
puikot mukaan. Voi tehdä myös omaa
käsityötä.
Palvelupäivä Tammikuun Palvelupäivä
torstaina 27.1. klo 12. Tarkemmin
seuraavassa Uutis-Ankkurissa.
PERHEKERHOTOIMINTA
Kerhoja ohjaamassa viikosta riippuen Marika,
Riitta, Tiina ja Kari
Rohdaisissa parillisilla viikoilla to klo 10.00–
12.00 Seurakuntakodilla
Viikot: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Ihodessa parittomilla viikoilla ke klo 10.00–

12.00 Ihoden nuorisotilalla
Viikot: 3, 5, 7 (kerhoaika poikkeuksellisesti
9.00–11.00), 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
VARHAISNUORISOTYÖ:
Varhaisnuortenkerhot
Reilan kerho on toistaiseksi tauolla
Ihodessa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo
18.00–19.00
Viimeinen kerho ennen joulua viikolla 50,
tammikuussa kerho jatkuu viikolla 3.
Rohdaisissa seurakuntakodilla torstaisin klo
18.00–19.00
Viimeinen kerho ennen joulua viikolla 50,
tammikuussa kerho jatkuu viikolla 3
Koulujen aamunavaukset ja
koululaiskirkot:
Viikko 50:
torstai 16.12.
Koululaiskirkko (videona tai paikan päällä,
katsotaan lähempänä)
Viikko 5:
perjantai 4.2.
Klo 9.15 Reila
Klo 10.00 Ihode
Klo 10.30 Rohdainen
Viikko 12:
perjantai 25.3.
Klo 9.15 Reila
Klo 10.00 Ihode
Klo 10.30 Rohdainen
Viikko 15:
torstai 14.4.
Pääsiäiskirkko klo 9.45
Viikko 20:
perjantai 22.5.
Klo 9.15 Reila
Klo 10.00 Ihode
Klo 10.30 Rohdainen
Koulupäivystykset
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja oppilaiden
tavattavissa koululla
n. klo 11.00–11.15
Ihode: ke 19.1., ke 9.2., ke 9.3., ke 6.4., ke
4.5.

Reila: ke 26.1., ke 16.2., ke 16.3., ke 13.4.,
ke 11.5.
Rohdainen: ke 15.12., to 3.2., to 17.2., ke
23.3., ke 20.4., ke 18.5.
NUORISOTYÖ:

15.12. ke Kirikallio, pikkusali, Polttila klo
18:00
17.12. pe Maininkitalo, Santtio klo 18:00

ILMOITUKSET

Isoskoulutus,koulutuskerrat keväällä:
la 22.1. Paraisilla
la 12.2. klo 13.30-16.30 Seurakuntakoti
la 19.3. klo 10.00-13.00 Seurakuntakoti
to 14.4. klo 18.00 Kiirastorstain kirkko
pe 13.- la 14.5. Rihtniemi (klo 18.00-15.00)
to 19.5. klo 18.00-20.00 Seurakuntakoti
(Nuortenilta)
Nuortenillat:
Nuortenillat ovat tarkoitettu 7-luokkalaisista
ylöspäin oleville nuorille. Tervetuloa!
to 3.2. Reilan nuorisotila klo 18.00–20.00
to 31.3. Ihoden nuorisotila klo 18.00–20.00
to 19.5. Seurakuntakoti klo 18.00–20.00
(Kaikille avoin, rippikoululaisille pakollinen)
RIPPIKOULUTYÖ:
Rippikoulun oppitunnit:
la 15.1. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla
la 12.2. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla
la 12.3. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla
la 9.4. Klo 9.00–13.00 seurakuntakodilla
Muuta huomioitavaa:
su 16.1. yhdessä suunniteltu ja toteutettu
Jumalanpalvelus
to 14.4. Kiirastorstain kirkko
to 19.5. Ennaltamäärätty nuortenilta
HUOM!! Olisitko kiinnostunut pitämään
varhaisnuorten kerhoa? Reilassa kaivattaisiin
kipeästi ohjaajaa. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Marikaan, josko saataisiin
tammikuussa Reilassakin kerho jälleen
käyntiin.
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.f
KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
12.12. su Pyhärannan kirkko klo 18:00

TERVETULOA
JOULUKUKKAOSTOKSILLE!

Avoinna joka päivä
klo 9-19 ja pyhinä 9-15.
Iloista joulumieltä kaikille!

KALLIONKOLOn
pieni JOULUPUOTI ja KAFFELA
Sinua Varten!

avoinna 17-19.12 klo.12-18
Puoti avoinna myös ma 20.12 ja ti 21.12
käsityöläisten osalta,
jolloin kaffelasta vain ennakkoon tilatut leivät
ja herkut.

Rentouttavat Äänimaljahoidot
-yksilöhoitoina
-ryhmähoitoina (min. 2 hlöä)
Kokokehon vyöhyketerapia
Intuitiivinen Energiahoito
Intialainen Päähieronta
Klassinen perinteinen Hieronta
PUKINKONTTIIN LAHJAKORTTI
Lämpimästi Tervetuloa !
KehoTerapia Paussi
Lahdenvainiontie 22, 26930 VERMUNTILA
Puh. 040-5075 271
www.kehoterapiapaussi.com
Avoinna ma-pe 9-20,
lauantaina sovittaessa
Kiitos Asiakkaille kuluneesta vuodesta!
HYVÄÄ JOULUA JA KAIKKEA HYVÄÄ
VUODELLE 2022!

Glögipannu siis kuumana vielä ensi
viikonlopun!
Tarjolla kuudentoista paikallisen
käsityöläisen upeita tuotteita,
juureen tehtyä leipää,kuumaa glögiä,
kaffetta, torttuja ja pipareita,
herkkuja monen moisia!
Leipien ja herkkujen ennakkotilaukset:
040 3503831/ Jenni
Lämpimästi Tervetuloa!
Kallionkolon pieni Joulupuoti ja Kaffela
Pajulankuja 2
Hirslahti

EKOHOITOLA JA EKOPUOTI NORAH:n
JOULU �
Puodilta löytyy monenmoista lahjaideaa niin
pienen pientä kuin suuren suurtakin. Puodista saatavilla valmiita lahjapussukoita, taikka
sellaisen voi myös itse koota, jolloin lahjasta
saa juuri saajan näköisen. Tarjolla tietenkin
myös ikisuositut lahjakortit.
Tuotelahjat on mahdollista saada postitse
valmiiksi paketoituna ja lahjakortit onnistuu
myös sähköisenä versiona.
Ekopuodissa ja Ekohoitolassa on myös jouluinen ilta:
Joulumielen herättelyä ja hetken pysähtyminen rauhaisassa Ekohoitolassa ja Ekopuodissamme, maanantaina 20.12. klo 1620. Tule, kun itsellesi on aika sopivin.
Pääset nauttimaan lämpimästä juomasta ja
jouluisesta suupalasta.
Mahdollisuus Jussin antamaan käsilläparannushoitoon (10 €).
Voit halutessasi tehdä vielä viime hetken
jouluostoksia ekopuodin puolella, valikoimassa perinteisen valikoiman lisäksi myös
leivonnaisia ja käsitöitä.

Pyhiksen Joulupoppis
avaa ovensa
17.-18.12. klo 11-17. (Suomäentie 1).
Ihania kahvilan leivonnaisia, saaristolaisleipää, tietysti ohravelliä sekä muutakin ohraherkkua.
#onneksionohra –reseptikilpailun ohjeita on
nyt yksissä kansissa. Poppiksesta voit noutaa reseptivihkosi.
Potkua punajuuresta – uutena juttuna kotimaisesta 100 % punajuurimehusta tehtyjä
sämpylöitä #kolmesadasosaa.
Tervetuloa Tonttulan tunnelmaan!

Lämpimästi tervetuloa �

Koronan takia olemme osaksi ulkona ja sisätiloissa rajoitetaan henkilömäärää. Pukeudu
siis lämpimästi.

Ekopuoti on avoinna aina aatonaattoon asti.

Poppis on myös facebookissa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta
vuotta 2022
toivottaa
Pyhärannan kunnanviraston henkilökunta

UutisAnkkurin oma nurkkaus
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
19.1.2022.
AINEISTO MA 10.1.2022 KLO 17 MENNESSÄ OSOITTEELLA
kunta@pyharanta.fi
Aineisto toimitetaan sähköpostin liitetiedostona.
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 12.
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimitse.
UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
UutisAnkkuri 11/2021 kokoaja: Nina Kuusinen

