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KUNTA TIEDOTTAA
ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN-
Vuonna 2016 syntyneiden Pyhärannassa 
asuvien lasten huoltajille on lähetetty tiedote 
esiopetuksen järjestämisestä Pyhärannas-
sa.10.8.2022 alkavaan esiopetukseen tulee 
ilmoittautua 6.3.2022 mennessä lomakkeella, 
joka on lähetetty tiedotteen mukana. Mikäli 
ette ole saaneet lomaketta, voitte tulostaa 
sen kunnan kotisivuilta tai ottakaa yhteyttä: 
Tiia Haltia puh. 044 738 3432 tai 
tiia.haltia@pyharanta.fi

ILMOITTAUTUMINEN 1. VUOSILUOKALLE
Vuonna 2015 syntyneiden oppivelvollisuus 
alkaa 10.8.2022. Pyhärannassa asuvien las-
ten huoltajille on lähetetty tiedote / ilmoitus 
ensisijaisesta koulupaikasta helmikuussa 
2022. Mikäli ette ole saaneet tiedotetta, otta-
kaa yhteyttä: Tiia Haltia puh. 044 738 3432 
tai tiia.haltia@pyharanta.fi

Esi- ja perusopetuksen järjestämiseen liittyvät 
kysymykset voi esittää suoraan koulunjohtajil-
le. 

 
 

 
 

Avustuksia haettavana 
 

• Yksityistieavustukset (31.3. mennessä) 
• Kesätyöpaikkatuki (30.4. mennessä) 
• Liikunnan ja nuorison toiminta-avustukset 

(31.3. mennessä)
• Kulttuurin kohdeavustukset / Avustusso-

pimukset (31.3. mennessä)
• Muut harkinnanvaraiset avustukset (31.3. 

mennessä)
• Urheilustipendit (31.3. mennessä)

Tarkempaa tietoa vapaa-aikatoimen avustus-
ten hausta löydät nettisivuilta 
https://www.pyharanta.fi/vapaa-aika-ja-
hyvinvointi/vapaa-aikatoimen-avustukset/

Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta 
Tuki- ja hallintopalvelut/ p.044 738 3432

Avustushakemukset tulee toimittaa osoitteella 
Pyhärannan kunta, Tuki- ja hallintopalvelut, 
Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai kun-
ta@pyharanta.fi

HIIHTOLOMAN 
TALVIRIEHA 
Koko perheen 
talvirieha 
22.2.2022 klo 14 
alkaen Rohdais-
ten jääkiekko-
kaukalon lähei-
syydessä. 

Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja kunnan 
nettisivuilla!
Yhteistyössä: Pyhärannan kunnan nuoriso- ja 
liikuntatoimi, Myrsky, 4H ja Srk



Löydä oma tapasi ul-
koilla - rakenna lu-
miukko 
Suomen Latu järjestää 
Ulkona kuin lumiukko -
kampanjan, jonka tavoit-
teena on saada kaiken-
ikäiset ulkoilemaan ja 
rakentamaan vähintään 
10 000 lumiukkoa. 
UlkonaKuinLumiukko -
kampanja vuonna 2022 

järjestetään 14.2.-13.3. Viime talvena suoma-
laiset rakensivat yli 12 000 lumiukkoa!  
Muista käydä merkitsemässä oma lumiukkosi 
myös lumiukkolaskuriin. Lumiukkolaskuri ava-
taan kampanjan käynnistyessä maanantaina 
14.2.2022 ja lumiukkoja voi syöttää laskuriin 
koko kampanja-ajan eli 13.3.2022 asti. 
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-
lumiukko/etusivu.html  #UlkonaKuinLumiukko  
Nyt lumiukkoja luomaan! Tämä on haus-
kaa!  
Luo oma lumiukkosi tai vaikka koko perhe! 
Ota kuva ja lähetä se sähköpostiin 
tiia.haltia@pyharanta.fi  Arvomme mukavia 
pikku palkintoja ja voittajien nimet julkaistaan 
huhtikuun UutisAnkkurissa.  Kuvat julkaistaan 
lumiukkogalleriassa kunnan nettisivuilla! 
 
 
Leader Ravakka on seitsemän kunnan alu-
eella toimiva kehittämisyhdistys. Rahoitam-
me yhdistysten ja yritysten hankkeita, joilla 
tehdään isompia ja pienempiä tekoja pa-
remman arjen puolesta. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leader Ravakalla on jaossa n. 900 000 eu-
roa alueensa yritysten ja yhdistysten hank-
keille vuonna 2022. Vuoden 2014 jälkeen 
Ravakka on rahoittanut jo yli 250 yhteisöjen 
ja yritysten hanketta noin 5,5 miljoonalla eu-
rolla. Jos yhdistyksellä tai yrityksellä on idea, 
nyt kannattaa ottaa yhteyttä Ravakkaan ja 
kysyä rahoitusmahdollisuuksista. Meneillään 
on viimeinen vuosi hakua nykyisillä säännöil-
lä. 
 
Rantasaunoja, tuotantotiloja, luontoreittejä, 
kuntoportaita, ensiaputaitoja, markkinointi-
osaamista ja yksinäisyyden vähentämistä – 
mm. tätä kaikkea Maaseudun kehittämisyh-
distys Ravakka on tukenut Leader-
rahoituksella vuoden 2014 jälkeen. 
 
Jos yhdistyksellä tai yrityksellä on idea, 
nyt kannattaa ottaa yhteyttä Ravakkaan ja 
kysyä rahoitusmahdollisuuksista. Yhtey-
dessä voi olla jo aivan alustavienkin han-
keideoiden kanssa. Ravakka neuvoo tuki-
haussa ja auttaa muuttamaan ideat hank-
keiksi. Kaikki neuvonta on aina maksu-
tonta. 
 
Lue lisää Leader-rahoituksen mahdollisuuk-
sista yhdistyksille: 
https://ravakka.fi/yhdistyksille/ 
 
Lue lisää Leader-rahoituksen mahdollisuuk-
sista yrityksille: https://ravakka.fi/yrityksille/ 
 
 
 

 
 
Rauno Luttisen maalaama teos ”Maisema Py-
härannan kirkonkylästä” julkistettiin 9.2.22. 
ennen valtuuston kokousta. 
Maalaus on sijoitettu kunnan valtuustosaliin. 
 



Kirjasto

Kirjastolla järjestetään satuhetki joka toinen 
torstai parittomina viikkoina klo 10.15-10.30.

Kirjailijavierailutoiveita voi ilmoittaa kirjastolle.

Kirjaston logokilpailuun ei tullut määräaikaan 
mennessä yhtään uutta logoehdotusta, joten 
raati valitsee jo lähetetyistä logoista kirjastoil-
le logon sekä pidättää oikeuden tehdä muu-
toksia logoon, jotta logo saadaan muokattua 
sopivan kokoiseksi eri tarkoituksia varten. 
Yhdestä logoehdotuksesta puuttuivat yhteys-
tiedot. Sinä jonka ehdotus seuraava kuva on, 
ota yhteyttä kirjastolle ja ilmoita yhteystietosi. 
Voit ilmoittaa ne sähköpostitse

kirjasto@pyharanta.fi -osoitteeseen tai puhe-
limitse tai tulla paikan päälle kertomaan yh-
teystietosi. Kaikkien yhteystiedot ovat tärkeät 
valinnan tekemiseksi sekä palkkion maksa-
misen vuoksi.

Kirjasto on suljettuna 14.2.2022-25.2.2022
talvilomailun merkeissä.

Vakka-Opisto

Vakka-Opistolla ovat alkaneet myös aikuisille 
suunnatut kurssit. Kaikissa on hyvin tilaa.

Santtion Perinneillat jatkuvat vasta maalis-
kuussa 8.3.2022 alkaen klo 18.30 alkaen 
Mainingissa. Kevät on jo tuolloin pidemmällä 
ja kokoontuminen on varmasti osallistujille 
turvallisempaa. Lämpimästi tervetuloa!

Pyhärantaan saapuu Risto Isomäki, tieto- ja 
tieteiskirjailija, toimittaja ja Suomen johtava 
ympäristöuhkien asiantuntija, joka on julkais-
sut yli 30 tieto- ja kaunokirjaa. Hänelle on 
myönnetty 2020 Tiedonjulkistamisen valtion-
palkinto elämäntyöstään merkittävänä ja pit-
käaikaisena maan, meren ja ilmaston tulevai-
suuden puolestapuhujana. Risto Isomäellä on 
laaja tuotanto tieteiskirjallisuutta, romaaneja,
tietokirjallisuutta, esseitä, pamfletteja ja op-
paita.

Laajan kirjallisen tuotantonsa lisäksi hän on 
aktiivinen toimija ympäristöasioissa ja kehi-
tysmaakysymyksissä. Hän haluaa herättää 
keskustelua, perustella ja edistää asioita, jot-
ka voivat viedä meitä muutoksen kautta kohti 
kestävämpää tulevaisuutta. Risto Isomäeltä 
on ilmestynyt mm. kaksi teosta Ruoka, Ilmas-
to ja terveys sekä Mitä koronapandemian jäl-
keen.

Tule kuuntelemaan Isomäen mietteitä ja kes-
kustelemaan Ihoden koululle Pyhärantaan 
2.3.2022 klo 18.00–20.00. Tarkemmat kurssi-
tiedot nähtävissä opiston nettisivuilta 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai pape-
risesta opetusohjelmastamme.

Kulttuuri

Tulethan mukaan valmistamaan origamikur-
kia tilataideteokseen kirjastolle Merja Ala-
Ollan ohjauksessa viikolla 8 21.2.2022 klo 15-
18 nonstoppina. Voit poiketa tekemään oman 
kurkesi tai tehdä niitä useamman.

Teokseen tehdään yhtä monta kurkea kuin 
asukkaita on Pyhärannassa. Koululaiset, Py-
härannan eläkeläisyhdistyksen naiset ja mo-
net muut ovat jo taitelleet paperikurkia. Niitä 
tarvitaan kuitenkin vielä lisää, tule kirjastolle 
tekemään niitä. Yhdessä se on mukavaa ja
kuppi kahviakin on tarjolla!

YHDISTYSPALSTA



Santtioseura

Mainingin perinnepiiri kokoontuu 
koronatauon jälkeen ensimmäistä kertaa 
tiistaina, maaliskuun 1. päivänä kello 18.30.

Jatkamme kylän sosiaalisten suhteiden 
tarkastelua Jalmari ja Anna Varjosen
kirjeenvaihdon pohjalta. Maailmanmatkaaja 
jää lähivesille ja päätyy valtion jäänmurtajan 
kirvesmieheksi.

Emännät huolehtivat kahvitarjoilusta entiseen 
tapaan. Tervetuloa!

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

Kuukausitapaamiset voivat jälleen alkaa!
Kokoonnumme tiistaina 08.03.2022 klo 13:00 
seurakuntakodilla.

Jokainen ihminen on arvokas. Jokainen elä-
mä ainutkertainen. Sytytämme 14 kynttilää 
poisnukkuneiden jäsentemme muistoksi.

Uutena hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen 
matkavastaavana aloittaa Hanne-Maarit Antti-
la. Laittakaa hänelle runsaasti toiveita!

Äijävirta kokoontuu Kaukan kyläkodilla kes-
kiviikkona 23.02.2022 klo 18:00. Entiset ku-
jeet ja uudet ideat. Varaa 20 € tulevia ko-
koontumismaksuja varten.

Bocciaa pelaamme taas: Ihodessa keskiviik-
koisin klo 15:30 ja Rohdaisissa perjantaisin 
klo 15:30. Mukaan uudet ja vanhat pelaajat!

Kaikille ikäihmisille tärkeään vanhusneuvos-
toon kuuluvat yhdistyksemme edustajina
Sirpa Ruohola, Sirpa Kaupinsalo ja Seppo 
Punna. Heidän terveisensä teille:

"Haluamme, että olet onnellinen.
Haluamme, että voit hyvin.

Haluamme, että Sinua kuunnellaan."

Kädentaitopiiri kokoontuu jälleen maanan-
taina 28.02. klo 13:00 korttien teon merkeissä 
Vakkarannan kerhohuoneella, Ristentie 9, 
Rohdainen. Kokoonnumme jatkossakin kuu-

kauden viimeisenä maanantaina Vakkaran-
nan kerhohuoneella.

Aloitamme kotisivuilla uuden ”viikkokatsauk-
sen”: VIIKON KIRJA eli kun olet lukenut aja-
tuksia herättävän, mielenkiintoisen tai haus-
kan kirjan, suosittele sitä muillekin!
Soita VIIKON KIRJA suosikkisi Riitta-Liisalle 
040 530 2842 tai laita sähköpostia
riittaliisavalpola@gmail.com
Näin me kaikki voimme saada uusia elämyk-
siä ja pääsemme nauttimaan kirjojen ihmeel-
lisestä maailmasta.

Hyvää Kevään odotusta!

Nälkloukkan kyläyhdistys 

Tervetuloa kyläläiset pitkästä aikaa kyläkodin 
laskiaistapahtumaan sunnuntaina 27.2. 
alkaen klo 16:00! Tarjolla on maukasta 
hernesoppaa ja pullakahvit.

Jos vain lumitilanne sallii ja ladut ovat 
kunnossa, järjestämme myös kaikille avoimet 
Nälkloukkan hiihtokilpailut, jossa on sarjat 
kaikenikäisille perinteisen tyylin hiihtäjille.

Kun hämärä laskeutuu, sytytämme 
perinteiseen tapaan kylän komeimman 
laskiaisprasun.

SPR Pyhärannan osasto

TERVEYSPISTE MARTTALASSA
Ristentie 15, Rohdainen

Avoinna kerran kuussa tiistaisin klo 15-17

Mahdollisuus verenpaineen sekä verensoke-
rin mittaukseen.
Pisteellä toimii terveydenhuoltoalan ammatti-
laiset.
Eri aiheisia teematuokioita
Ti 8.3. klo 15.30-16.00 Diabetes
Ti 12.4. klo 15.30-16.00 Mikä on kotisairaala 
ja miten se toimii?



Palvelu on maksutonta ilman ajanvarausta ja 
avoin kaikille.
Martat tarjoavat kahvin!

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys

Avantouintia ja hernekeittoa sunnuntaina

27.2 klo 12-15.
 

Mukana pikkumarkkinat, arvonta sekä
iloinen laskiaismieli.

Hernekeitto, pannari sekä kahvit päälle 7 €
Avantouinti saunalla ja kahvilla 5 €

Tervetuloa!

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: 

20.2. klo 10 sanajp. " Jumalan sanan kylvö". 
Tänään klo 13 Pekka Simojoen hengellisen 
musiikin konsertti.
27.2. klo 10 messu. "Jumalan rakkauden uhri-
tie"
6.3. klo 10 sanajp "Jeesus kiusausten voitta-
ja"
13.3. klo 10 messu " Rukous ja usko.
20.3 klo 13 sanajp. " Jeesus, pahan vallan 
voittaja". Laitilan srk hoitaa.

Raamattupiiri kokoontuu pääsääntöisesti tors-
taisin klo 14.30. Tarkista Riitalta aika.

DIAKONIATYÖ 
Korttitempaus: Ystävänpäivän aikaan 
aloitamme n. kuukauden kestävän ilahdutta-
miskampanjan. Kierrätetään hyvää mieltä 
muistamalla lähimmäisiä kortilla. Kortin voi 
askarrella itse, kaivaa kaapin kätköistä tai 
hakea seurakunnan valmiiksi kokoamia kort-
teja kirkkoherran virastosta, Ihoden kirjastolta 

(vihreä postilaatikko kirjaston Ihoden Kylätien 
puoleisessa päädyssä), Kaukan kyläkodilta 
(pääoven vieressä laatikko) tai Reilasta 
(Eemelintien ilmoitus-taululla muovitasku). 
Korttiin voi kirjoittaa jonkin mieltä piristävän 
toivotuksen ja laittaa kortin saajan postilaa-
tikkoon tai lähettää postissa, jolloin tarvitaan 
osoite ja postimerkki. Kortin voi antaa joko 
nimettömänä tai omalla nimellä. Myös 
sähköposti- tai tekstiviestejä tai soitto käyvät. 

Sururyhmä. Aloitamme uuden sururyhmän 
äskettäin läheisensä menettäneille, jos 
osallistujia ilmoittautuu vähintään neljä. 
Luottamuksellisuuteen ja vertaistukeen pe-
rustuva ryhmä kokoontuu 6–7 kertaa. Kysy 
rohkeasti lisätietoa osallistumisesta ja ilmoit-
tautumisesta diakonissalta puh. 0440 684
913. Ryhmän toisena vetäjänä toimii 
kirkkoherra.  

Ruokakassijakelut koulujen pihoissa ovat 
toistaiseksi tauolla. Yksittäistapauksissa 
ruoka-apua voidaan järjestää. Kysy lisää 
diakonissalta. 

Ryhmät Diakoniatyön ryhmät ikäihmisille ovat 
vielä tauolla helmikuun ajan. Vaikka rajoituk-
sia jo puretaankin, on korona tilanne edelleen 
epävakaa. Mutta muistetaan: Kirkkoon 
voimme kokoontua jumalanpalveluksiin tai 
katsoa ja kuunnella netin kautta. Ja onneksi 
ilman nettiäkin radion ja television kautta 
pääsee mukaan. Ja me työntekijät olemme 
puhelinsoiton päässä.  

Yhteisvastuukeräys. 6.2. käynnistyneellä 
vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä 
lisätään turvallisia aikuisia korona-ajasta 
kärsineiden lasten ja nuorten arkeen. 
Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria 
Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voit 
antaa kasvavalle ikäpolvelle valoisamman 
tulevaisuuden. Osallistumismahdollisuuksia ja 
tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. 
Seurakunnan nettisivuilta löytyy linkki, jolla 
voi lahjoittaa haluamansa summan. 
Seurakuntamme oma MobilePay numero on 
18840.



Valokuvakilpailu: Muistutus, että ensi 
syksynä on tarkoitus järjestää Pyhäranta-
aiheinen valokuvakilpailu. Siihen kaivataan 
valokuvia eri puolilta Pyhärantaa ja eri 
vuodenajoilta. Toiveena on, että kilpailun 
kautta saisimme ensi vuoden joka 
kuukaudelle kuvan suosittuun ja odotettuun 
seinäkalenteriin.  

PERHEKERHOTOIMINTA 
• Kerhoja ohjaamassa viikosta riippuen Marika, 

Riitta, Tiina ja Kari 
• Rohdaisissa parillisilla viikoilla to

klo 10.00-12.00  Seurakuntakodilla 
• Viikot: 10, 12, 14, 16, 18, 20 
• Ihodessa parittomilla viikoilla ke klo 10.00-

12.00  Ihoden nuorisotilalla 
• Viikot: 7 (kerhoaika poikkeuksellisesti 9.00–

11.00), 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 
• Seuraillaan koronatilannetta ja ilmoitellaan jos 

kerhoja perutaan. 

VARHAISNUORISOTYÖ: 
• Varhaisnuortenkerhot (seuraillaan korona-

tilannetta ja ilmoitellaan jos kerhoja 
perutaan.) 

• Reilan kerho toistaiseksi tauolla 
• Ihodessa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo 

18.00–19.00 
• Rohdaisissa seurakuntakodilla torstaisin klo 

18.00–19.00 
• Koulujen aamunavaukset ja 

koululaiskirkot: 
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 9.3., Ke 6.4., Ke 4.5. 
• Reila: Ke 16.3., Ke 13.4., Ke 11.5. 

• Rohdainen: To 17.2., Ke 23.3., Ke 20.4., Ke 
18.5. 
NUORISOTYÖ 

• Isoskoulutus 
• Koulutuskerrat keväällä: 

• 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 (Nuortenilt
a) 

• Nuortenillat 
• Nuortenillat ovat tarkoitettu 7-

luokkalaisista ylöspäin oleville nuorille. 
Tervetuloa! 

• 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 12.3. Klo 9.00–13.00 
seurakuntakodilla 

• La 9.4. Klo 9.00–13.00 
seurakuntakodilla 

• Muuta huomioitavaa: 
• To 14.4. Kiirastorstain kirkko 
• To 19.5. Ennaltamäärätty nuortenilta 

 
HUOM!! Olisitko kiinnostunut pitämään var-
haisnuorten kerhoa? Reilassa kaivattaisiin 
kipeästi ohjaajaa. Jos olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Marikaan, josko saataisiin Reilas-
sakin kerho jälleen käyntiin.

Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, var-
haisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö) 
tai muuten haluat jostain keskustella, niin ota 
rohkeasti yhteyttä Marikaan, 044 0684916 tai 
marika.pietila@evl.fi. 
 
KIRKKOMUSIIKKITYÖ:

Pekka Simojoen hengellisten laulujen 
konsertti: Avaralla paikalla 20.2 klo 13 Pyhä-
rannan kirkko. Pekka Simojoki on yksi tämän 
hetken tuotteliaimpia ja tunnetuimpia suoma-
laisia gospelmuusikoita ja hengellisten laulu-
jen tekijöitä, joka on ollut tien päällä vuodesta 
1979. Uskon, että sinä olet laulanut hänen 



laulujaan (Herra kädelläsi, Niityllä lunta...) tai 
ainakin kuullut niistä monia. Ohjelma 10 €,
lapset 5 € seurikselta ja kirkon ovelta.
 

 
 
Kirkkokuoron harjoituksen jatkuvat 
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 18:30.

ILMOITUKSET

Pyhärannan Rohdaisiin avautuu kauneushoi-
tola! Avajaiset lauantaina 
5.3.2022 klo 11:00-16:00.
Tule tutustumaan hoitolaan, sekä laajaan 
hyvinvointi- ja kauneuspalvelutarjontaan. 
Tiedossa myös lahjakortti- ja tuotearvontaa, 
sekä kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

Riinan kauneusaitta
Ristentie 15 as. 4
23950 Pyhäranta
044 973 7869

Klikkaa sometilit seurantaan:
Facebook & Instagram: kosmetologiriina
(nettiajanvaraus aukeaa mahdollisimman 
pian, linkin löydät Facebookista & Instagra-
mista)

KALLIONKOLOssa
nyt myös koulutetun HIEROJAn palvelut!

Entisessä mankelhuoneessa mankeloidaan nyt 
lihaksia.

Kätevin tapa varata aika:
https://varaa.timma.fi/koulutettuhierojaveetikallio

(jos netistä ei löydy sopivaa aikaa, voit varata 
myös numerosta:

044 5052666 tai 040 3503831)

Kaffelan tiloissa
ITSEPALVELUPUOTI

LA-SU klo. 11-18
(19-20.2 ja 26-27.2)

Myynnissä itsepalveluperiaatteella vaihtelevasti 
mm. pullaa, kakkuja, keksejä,

marenkeja, juureen tehtyjä leipiä ja näkkäreitä 
ym.

Hae vaikka tuoreet sämpylät ja 
mustikkacookiessit viikonlopun herkutteluun!

( Maksutavat käteinen ja mobilepay
tai emännän ollessa kotona myös yleisimmät 

maksukortit )

Tervetuloa!

Pajulankuja 2
Hirslahti



Palvelemme jälleen 
 pe 4.3.alkaen 

joka päivä klo 9.00-17.00. 
 

Tervetuloa! 

Ekohoitolan palvelut: 

��� Kansanparantajan käsittely vaivoihin
��� Kokonaisvaltaiset hoidot jaloille, kasvoille
ja käsille luonnonmukaisin tuottein
��� Kasviväreillä tehdyt värjäykset kulmiin ja 
ripsiin
��� Rentouttavat Hyvän olon -hoidot
��� Luonnollisen meikin opastusta ja meik-
kauspalvelua
��� Hyvän olon -tilaisuuksia ryhmille

Ekohoitola ja Ekopuoti Norah
Ihoden Kylätie 86, Ihode
p. 0505059779
www ekohoitolanorah.fi

UutisAnkkurin oma nurkkaus

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
17.3.2022.
AINEISTO MA 7.3.2022 KLO 17 MENNES-
SÄ OSOITTEELLA 
kunta@pyharanta.fi
Aineisto toimitetaan sähköpostin liitetiedos-
tona.
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 12.
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puheli-
mitse.
UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi

UutisAnkkuri 2/2022 kokoaja: Nina Kuusinen










