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KUNTA TIEDOTTAA 
 

Lasten varhaiskasvatuspaikat 
 
Varhaiskasvatuspaikat Pyhärannan kunnassa 
ovat haettavana toimintakaudeksi 
1.8.2022-31.7.2023.  
Hakemukset tulee palauttaa 16.5.2022 men-
nessä kunnanvirastoon. 
 
Lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta 
https://www.pyharanta.fi/kasvu-ja-
oppiminen/varhaiskasvatus/ 
 
Ilmoitus koskee vain uusia päivähoidon 
asiakkaita. Varhaiskasvatuspaikka voidaan 
myöntää varhaiskasvatuslain mukaisesti alle 
kouluikäisille lapsille. 
Mikäli lapsen hoitopaikkaa toivotaan siirrettä-
väksi yksiköstä toiseen, tulee huoltajan täyt-
tää uusi hakemus. 
Lasten varhaiskasvatuksessa on käytössä ns. 
jatkuva haku, jolloin varhaiskasvatushakemus 
tulee tehdä vähintään neljä (4) kuukautta en-
nen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mi-
käli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllis-
tymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä 
tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, 
on päivähoitopaikka kuitenkin haettava vii-
meistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tar-
vitsee hoitopaikan. 
 
Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Sari-
Johanna Ihalainen puh. 044 7383 431   
 

 
Kiitos kaikille UlkonaKuinLu-
miukko -kampanjaan osallis-
tuneille! 
Pihapelit -aiheinen palkinto 
lähtee kaikille kampanjaan 
osallistuneille: 
 
 

Mölkky – Kalle Kivimäki 
Kriketti-setti – Pyhärannan Korpiankkureiden 
tarpojaryhmä Superoravat  
Mölkky – Miika Laine 
Jättiyatsy – Pyhärannan Korpiankkureiden 
seikkailijaryhmä Liito-oravat 
Kriketti-setti – Mikael Laine 
 
Onnea voittajille! 
 
Palkinnot voi lunastaa kunnanvirastolta viras-
ton aukioloaikoina tai sovitusti kirjastolta kir-
jaston aukioloaikoina. Ota yhteyttä: 
Tiia Haltia p. 044 738 3432 
tiia.haltia@pyharanta.fi 
 
Mahtavia kuvia voit käydä katsomassa sivulla 
https://www.pyharanta.fi/2022/02/lumiukkogal
leria/ 
 

Haastepyöräily 2022 
 
Perinteinen Haastepyöräily -
kampanja haastaa Lounais-
Suomen kuntalaisia pyöräile-
mään teemalla ”Kaikki pyörät 
pyörimään!” Kampanja-aika on 
Pyhärannassa 1.5.-31.8.2022 
 
Tavoitteena on kannustaa kaiken ikäisiä ja 
kuntoisia kuntalaisia pyöräilemään (harraste, 
vapaa-aika, koulu tai työmatka) oman kunnan 
alueella, sekä samalla kisailla omassa sar-
jassa muita kuntia vastaan. 



Kirjauksiin käytetään mobiilisovellusta: 
 
1. Ilmaisen Haastepyöräily -
mobiilisovelluksen voi hakea sovelluskaupas-
ta (Google / App)  
 

2. Kirjoita omat tietosi ja tallenna. 
 
3. Polje ja kirjaa 10 km pyöräilysuorituksesi 
tai suoritukset. 
 
Jos et pysty tekemään kirjauksia mobiilisovel-
luksella ja haluat silti osallistua, ota yhteyttä 
(arkisin klo 9-14) Tiia Haltia puh 044 7383 
432 tai tiia.haltia@pyharanta.fi   
 
Pyöräilysuoritus voi koostua myös kahdesta 5 
km matkasta saman päivän aikana. Kampan-
jan päättyessä Liiku ry julkaisee kuntakohtai-
set kirjaustulokset, ja kunta arpoo osallistujien 
kesken tsemppipalkintoja! 
Mahtavia pyöräilykelejä keväästä kesään!  
 

 
 
Viikoksi 11 saimme TET-harjoittelija Her-
mannin kunnanvirastolle tutustumaan 
työelämään. Hän halusi kertoa harjoitte-
lustaan seuraavasti: 
 

 
Tettiläinen töissä 

 
Hei, nimeni on Hermanni Rantonen, ja olen 
ollut kunnantalossa tetissä. 
Minä olen kunnantalossa tehnyt paljon erilai-
sia töitä, joissa olen esimerkiksi kääntänyt 
Pyhärannan sivustoa englanninkieliseksi. 
Kääntämisen lisäksi olen tehnyt postiin liitty-
viä töitä ja käsitellyt tietosuojapapereita. 

Täällä on ollut todella kivaa työskennellä, sillä 
kaikki täällä ovat olleet mukavia. Täällä on 
autettu minua, jos minulla lienee olevan on-
gelma, ja opin uusia asioita. 
Vapaa-ajalla tykkään kuunnella musiikkia, 
ulkoilla, pelata videopelejä ja surfailla netissä. 
Käyn usein ulkona ja kesäisin tykkään pyö-
räillä. Täällä maisemat ovat hienoja koko 
vuoden ympäri, joten on mukavaa olla ulko-
na, varsinkin kesällä, kun vedet ovat tarpeek-
si lämpimiä uimiselle. 
 
Kunnanvirastolaiset kiittävät Hermannia 
mukavasta viikosta ja toivottavat oikein 
mukavaa kevättä ja tulevaa kesää! 
 

Vakka-Suomen Musiikkiopisto 
 
Hyvää kevättä  
musiikkiopistolta! 
 
Ajankohtaista: 

Muskarilaisten jatkoilmoit-
tautuminen on 11.4.-24.4.2022 osoitteessa 
vsmo.inschool.fi 

Uusien oppilaiden jatkuva haku musiikin pe-
rusopetukseen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin 
käynnistyy maanantaina 2.5.2022 klo 18.00 
osoitteessa vsmo.inschool.fi. Varhaiskasva-
tuksen ryhmiä on tänä vuonna järjestetty Kus-
tavissa, Taivassalossa, Laitilassa ja 
Uudessakaupungissa. 

Jo käynnissä olevalle lukukaudelle voi halu-
tessaan ilmoittautua mukaan avoimelle osas-
tolle instrumenttiopintoihin tai kaikille avoimiin 
ryhmiin. 

Konsertti: 

Iloisesti luritellen Ihodessa Ihoden koululla 
torstaina 28.4.2022 klo 18.30. 

 

 

 



YHDISTYSPALSTA 
 

 
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys  
 
 

 
 
 
 
 

Jännitys tiivistyy... 
…15.06. lähestyy… 

ja siihen on hienon hieno syy: 
Se suuri päivämme 

eli 
Ikäihmisten 30-vuotissynttärit ! 

 

Äijävirta 04.05. Varvinrannan saunalla klo 
18:00. 

Heitetään talviturkki pois jos jäät ovat lähte-
neet. 

 

Kesäkauden Avajaiset 
toukokuun kuukausitapaamisen merkeissä 

Rohdaisten metsästysmajalla 10.05. klo 
13:00. 

Kahvitellaan ja ulkoil-
laan…arpajaiset...puidaan viimeiset ideat 

vuosijuhlaan ja kesäretkiin…saunaankin pää-
see. 

Aloitetaan kesän kuntoilukisa, sillä 
"Itsensä laiminlyöminen on oman elämänsä 

lyhentämistä..." ja sitähän me emme tee! 
 

Tervetuloa myös uudet jäsenet! 
 

Seuraa toimintaamme netissä: 
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharanta 

 

Santtioseura 
 
Santtioseuran kevätkokous pidetään tors-
taina 28.4. klo 18.00 Mainingissa. Tervetuloa 
 

Rohdaisten Urheilukalastajat 
 
Rohdaisten Urheilukalastajat ry:n 

vuosikokous pidetään keskiviikkona 
20.4.2022 klo 19.00 Marttalassa  
(Ristentie 15 Pyhäranta). 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Ihoden Seutuyhdistys  
 
Kesäennakkotieto: 

LA 11.6. osallistumme Avoimet 
kylät päivään Ekosparraamo -
toteutuksella. Päivän ohjelma on vielä 
avoinna, mutta tarkoituksena on jakaa kier-
rätysinformaatiota, toteuttaa vieraslajitorjun-
taa ja järjestää mukavaa oheisohjelmaa 
kaikenikäisille. 

Onko sinulla päivään hyvä idea tai haluai-
sitko osallistua omalla toiminnallasi päivän 
toteutukseen? Nyt on mahdollisuus, sillä 
haluamme kutsua toteutukseen ja ideoin-
tiin mukaan yrityksiä ja yhdistyksiä. Kiin-
nostuneet yhteydenotot: 
ihoden.seutu@gmail.com  
tai 040 554 8271 / Sanna. Luodaan yh-
dessä toiminnallinen, ekologinen ja haus-
ka päivä. 
 

Laitilan-Pyhärannan Sydänyhdistys 
 

Sydänkerho järjestää ulkoilu-
iltapäivän tiistaina 26.4. klo 14.00 
alkaen Rohdaisten metsästys-
seuran majan nuotiopaikalla. 
Voit kiertää pururataa (2 km) ja 

bongailla alppiruusuja. Jumppaa Pirkon 
johdolla. Kahvia ja mahdollisuus makkaran 
paistoon. Kerho tarjoaa makkarat. 
 
TULOSSA sydänyhdistyksen 40-vuotisjuhla 
Laitilan kaupungintalolla ti 17.5 klo 16.00. 
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen Marjatta 
Seppälä 040 7030691. 
 

Lahdenvainion Tuulimylly-yhdistys 
 
Talviuinti jatkuu huhtikuun loppuun asti ja 
avantokin on vielä paikoillaan. 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko-
kuussa sunnuntaina 15.5 klo 13.00 
Kaljasmajalla. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. 

Tervetuloa! 
 
 
 
 



Nälkloukkan kyläyhdistys  

 
Varvinrannan saunan ja ympäristön 
siivoustalkoot keskiviikkona 28.4. alkaen klo 
16.00. Tervetuloa mukaan, kyläyhdistys 
tarjoaa talkookahvit ja grillimakkarat. 
 
Kunnan järjestämää ikäihmisten 
päivätoimintaa kyläkodissa vielä torstaina 
5.5. klo 10.00-13.00. Maittavan lounaan 
lisäksi ohjelmassa on yhteislaulua kanttori 
Kari Kesäläisen johdolla sekä Pyhärannan 
SPR:n järjestämää ohjelmaa.  
 
Vuokrattavana yksiö 29 m2 Kaukan 
kyläkodissa, Kaukanraitti 24, Pyhäranta, 
vuokra 300 €/kk + sähkö ja vesi kulutuksen 
mukaan. Kunnostetut, siistit sauna-, 
takkahuone- ja pesutupatilat alakerrassa. 
Vapaa 1.5.2022 alkaen, lemmikit OK, 
mukavat ulkoilumaastot. Tiedustelut Ilkka 
Karru puh. 0400 123024. 
 
Ihoden Kiri  
 

 
 
IHODEN KIRIN HISTORIIKKI -kirjan julkista-
mistilaisuus Kirikalliolla pääsiäisenä 
18.4.2022 klo 13.00. 
Ohjelma: yhteislaulua, tervehdyspuhe, kirjan 
esittelyä, lauluesityksiä, kirjan arvostelua, 
yhteislaulua, muisteluja, karaokelaulukilpailu, 
huomionosoitukset perustajajäsenille ja 
puheenjohtajille, vapaa sana, kahvitarjoilua, 
kirjan myyntiä. 
Musiikista vastaa haitarillaan Mikko Nurmi. 
Ohjelman juontaa Rainer Lehti. 

TERVETULOA. 
 
 

Pyhärannan MLL 
 
Kevät sää läm-
mittää; luonnon 
kauniin herättää! 
Hyvää alkavaa 
kevättä kaikille! 
 

 
MLL KAHVILAT: 
• Perhekahvila aina TI klo 9.30-12.00 

Rohdaisten Nuokkarilla. 
• Kevätkahvila TO 14.4. ja 12.5. klo 10-

12. Aloitetaan satutuokiolla Kirjastolla, 
jonka jälkeen siirrytään leikkimään ja 
syömään eväitä Ihoden Nuokkarille. 

 
MLL LIIKUNTA -SUNNUNTAIT: 
• Perheliikkarit (lapset vanhempien val-

vonnassa); Reila klo 10-11, Rohdainen 
ja Ihode klo 16-17. 

• Junnuliikkarit; Rohdainen ja Ihode klo 
17-18. 

 
MLL TAPAHTUMAT: 
• LEOS LEIKKIMAA -kevätretki: Tarjo-

amme jäsenillemme ilmaisen sisään-
pääsyn lauantaina 28.5. klo 12. 

Sitovat ennakkoilmoittautumiset: 
pyharannanmll@gmail.com 
sunnuntaina 22.5. klo 20 mennessä. 
Jäseneksi voi liittyä www.mll.fi. Omin kyy-
dein suuntana Porin Leos Leikkimaa, 
Paanakedonkatu 16-18. Ethän myöhästy 
klo 12 tapahtuvasta lippujen lunastukses-
ta. 
• TANSSILEIRI tanssittaa v.2015-2008 

syntyneitä Ihoden koululla ma 20 – to 
23.6. klo 10-14. Reippaat esikouluikäi-
set (v. 2016 syntyneet) ovat myös ter-
vetulleita. Tanssiopettajana Tiia Anttila. 
Leirimaksu 70 €, yhdistyksemme jäse-
nillemme hinta on 50 €.  
Ilmoittautumiset: 
pyharannanmll@gmail.com; 

• vanhemman nimi, osallistujan nimi, 
tieto jäsenyydestä ja muu tarvittava tie-
to opettajalle. 

 
 
 
 
 



Rohdaisten kyläyhdistys Pleissi 
 
Perinteiset tienvarsien siivoustalkoot ke 20.4. 
klo 18:00 alkaen. Kokoontuminen kunnanta-
lon parkkipaikalla, jossa jaamme alueet ja 
jätesäkit, ja jossa myös talkootarjottavat. Ter-
vetuloa kaikki! 
 
Kirkonrannan venepaikkoja voi kysyä Henry 
Penttilältä puh 050 302 5194. 
 
Sydänkarin vuokraus Tatja Penttilä puh 
040 960 1171. Lisätiedot ja vuokrausehdot 
www.pleissi.fi 
 

Pyhärannan Martat ry 
 
 
 
Puutarhaillan merkeissä tehdään tutustumis-
käynti Pyhärannan Puutarhaan tiistaina 
26.4. klo 17. 
Tervetuloa! 
 
Vapunpäivänä 1.5.  
jumalanpalveluksen jälkeen sima ja munkki-
tarjoilu seurakuntakodissa. 
Tervetuloa!  
 

Pyhärannan seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto 
Ristentie 15 
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/ 
 
Jumalanpalveluksia: 
14.4 klo 18 Kiirastorstain ehtoollismessu 
15. 4 klo 10 sanajp "Jeesuksen kuolema". 
Kirkkokuoro 
17.4 klo 10 messu. "Kristus on ylösnoussut" 
(brunssi 8.15-9.30 ilmoittautuneille) 
18.4 klo 16 Tuomas-henkinen iltakirkko 
24.4 klo 13 "Ylösnousseen todistajia" Laitilan 
srk. 
1.5 klo 13 ”Hyvä paimen” Martat tarjoaa si-
man ja munkit 
8.5 klo 10 " Jumalan kansan koti-ikävä" Äi-
tienpäivä. 

15.5 klo 10 " Taivaan kansalaisena maail-
massa". Kaatuneitten muistopäivä. Sankari-
haudalla käynti. 
Kinkerit: 
5.5 klo 18 Rihtniemen leirikeskus (Varvinpol-
ku 13, Rihtniemi) 
Jos sinulla on valokuvia kinkereistä, tuo tul-
lessasi. Sekä mahdollisesti Raamatun. 
 
Diakoniatyö 
Palvelupäivä torstaina 21.4. klo 12-14.30. 
Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 19.4. 
diakonissalle puh. 0440 684 913. 
Samalla voi tarvittaessa sopia kyydistä. 
Ruokailu ja kahvit. Käteismaksu 8 €. 
Ohjelmassa yhteislaulua, hartaus, yhdessä-
oloa ja muuta mukavaa sekä ilmaiset hyvän 
mielen arpajaiset, joihin voi halutessaan 
tuoda pienen arpavoiton. (Toukokuussa 
Palvelupäivä torstaina 19.5.) 
Sukkapiiri maanantaina 25.4. klo 14-16 
Seurakuntakodilla. Neulotaan iloksi ja 
lämmikkeeksi toisille tai voi ottaa mukaan ja 
tehdä myös omaa käsityötä. Juodaan 
yhdessä päiväkahvit ja hiljennytään hetkeksi 
hartauteen. 
Rihtniemen leirikeskuksen 
kevätsiivoustalkoot tiistaina 26.4. klo 9 
alkaen. Tarjolla erilaisia tehtäviä: haravointia, 
kattojen ja räystäskourujen putsausta 
(turvavaljaat mukaan!), ikkunoiden pesua, 
varastosta vanhojen keittiökaappien ja muun 
tarpeettoman kantamista roskalavalle ym. 
Kahvit, ruoka ja saunomismahdollisuus. 
Laitetaan yhdessä paikat kuntoon kesäksi! 
Kultaisen iän kerhot: Ihodessa, Tyyneläntie 
5:n kerhohuoneessa, keskiviikkona 11.5. klo 
13 ja Rohdaisissa, Retkentie 9:n kerhohuo-
neeessa torstaina 12.5. klo 13. 
Tule mukaan tapaamaan toisia, laulamaan 
tuttuja virsiä ja juomaan yhdessä päiväkahvit. 
Ruoka-apua voi tarvittaessa kysyä 
diakonissalta. 
Keskusteluapua. Jos oma tai maailman 
tilanne alkaa ahdistaa, pelottaa tai masentaa 
liikaa, muistathan, että myös omasta 
seurakunnasta voi hakea tukea ja apua. 
Seurakunnan työntekijöille voi soittaa: 
diakonissa 0440 684 913, kirkkoherra 0440 
684 903. 
Kesällä tulossa: Viime kesältä tuttu Kiertävä 
Kylä Kahvila eri viikoilla viidellä kylällä kesä-
elokuussa. Helinin Torppa, Santtio, Ihode, 
Rihtniemi ja Kaukan Kyläkoti. Tarkemmat 
ajankohdat ja paikat seuraavassa Uutis-



Ankkurissa. Jos haluat osallistua esim. 
leipomalla kahvileipää jollekin kyläkahvila 
kerralle, ota yhteyttä diakonissaan. 
 
PÄIVÄKERHOTOIMINTA 
 
Syksyn päiväkerhoon ilmoittautuminen: 

• Kerhoikäisiä ovat 2017-2019 syntyneet 
lapset. 

• Kerhot toimivat yhden ohjaajan voimin 
ja sen vuoksi kerhoryhmien kokoja on 
rajoitettu. 

• Kerhoryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

• Ilmoittautumisaika: 25.4.-8.5.2022 
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella 
(www.pyharannanseurakunta.fi -> 
tapahtumat -> päiväkerhoon 
ilmoittautuminen) 

 
4 v synttärit: 

• 4-vuotta täyttävien oma juhla tuokio 
Rihtniemen leirikeskuksella 
heinäkuussa. 

• Tarkempaa tietoa ikäluokkaan 
kuuluville postitse kesäkuun aikana. 

 
PERHEKERHOTOIMINTA 
 
Kerhoja ohjaamassa viikosta riippuen Marika, 
Riitta, Tiina ja Kari 
 
Rohdaisissa parillisilla viikoilla to klo 10.00–
12.00 Seurakuntakodilla 
 
Viikot: 16, 18, 20 
 
Ihodessa parittomilla viikoilla ke klo 10.00–
12.00 Ihoden nuorisotilalla  
 
Viikot: 17, 19, 21 
 
VARHAISNUORISOTYÖ: 
 
Varhaisnuortenkerhot 
 
Ihodessa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo 
18.00–19.00 
 
Rohdaisissa seurakuntakodilla torstaisin klo 
18.00–19.00 
 

Koulujen aamunavaukset ja 
koululaiskirkot: 
 
Viikko 15: 
 
Torstai 14.4. 
 
Pääsiäiskirkko klo 9.45 (joko paikan päällä tai 
videona) 
 
Viikko 20: 
 
Perjantai 22.5. 
 
Klo 9.15 Reila 
 
Klo 10.00 Ihode 
 
Klo 10.30 Rohdainen 
 
Koulupäivystykset: 
 
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja oppilaiden ja 
opettajien tavattavissa koululla 
 
n. klo 11.00–11.15 
 
Ihode: ke 4.5. 
 
Reila: ke 11.5. 
 
Rohdainen: ke 20.4., ke 18.5. 
 
Kesätoimintaa: 

• Koululaisten toimintapäivä Rihtniemen 
leirikeskuksella heinäkuussa. 

• tarkempaa tietoa lähempänä 
ajankohtaa. 

• 10-leiri Rihtniemen leirikeskuksella 
elokuussa, 2012 syntyneille. 

• tarkempaa tietoa lähempänä 
ajankohtaa. 

NUORISOTYÖ 
 
Isoskoulutus 
 
Koulutuskerrat keväällä: 
 
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 19.5. Seurakuntakoti klo 18.00–20.00 
(Kaikille avoin, rippikoululaisille pakollinen) 
 
Isoshaku: 

• Isoshaku käynnissä ajalla ma 18.4.-su 
1.5. 

• Hakulomake löytyy seurakunnan 
nettisivuilta 
(www.pyharannanseurakunta.fi -> 
tapahtumat ->isoshaku ) 

 

RIPPIKOULUTYÖ 
 

To 14.4. Kiirastorstain kirkko 
 
To 19.5. Ennaltamäärätty nuortenilta 
 
SAUNAILLAT: 
Kesällä tulossa jälleen saunailtoja Rihtniemen 
leirikeskuksella. 
Tarkemmat ajankohdat seuraavassa 
Uutisankkurissa. 
 
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen 
toiminnasta (päiväkerhot, perhekerhot, var-
haisnuorisotyö, nuorisotyö tai rippikoulutyö) 
tai muuten haluat jostain keskustella, niin ota 
rohkeasti yhteyttä Marikaan, 044 068 4916, 
marika.pietila@evl.fi 
 
 

ILMOITUKSET 
 
 

 
 

Kettulantie 7, 27340 Reila 
info@sydamenilo.fi 

p.0413181920 
Y-tunnus 3210289-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tervetuloa hemmotteluun Riinan 

kauneusaittaan! 
 

Kasvohoidot 
Ripsi- ja kulmapalvelut 

Jalkahoidot 
Käsihoidot 
Sokeroinnit 

Aromahieronta 
 
Hoitolan myyntihyllystä löytyy laaja valikoima 
ihonhoitotuotteita myös kotikäyttöön. 
Hoitola on avoinna sopimuksen mukaan.  
 
Ajanvaraus netistä: 
varaa.timma.fi/riinankauneusaitta 
tai soittamalla numeroon: 044 9737 869 
(aikojen tiedustelu onnistuu myös viestillä) 
 
 
Riinan kauneusaitta 
Ristentie 15 as. 4 (käynti kirkonpuoleisesta 
päädystä) 
23950 Pyhäranta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ihoden Asema palvelee 
Ma-Pe 5.30-20.00 
La-Su 8.00-18.00 

Lounas arkisin 10.00-14.00 
Grillistä myös joka päivä herkkuja 

Ma-Pe 10.00-19.30 
La-Su 10.00-17.30 

 
Kuljetamme lounaat kotiin tai työpaikalle  

Ihoden alueella ma,ke ja pe 
Eläkeläiset syövät edullisemmin. 

 
Kahviosta aina aukioloaikoina tuoreet makeat 

ja suolaiset. 
 

Rauman Valtatie 204 
27320 Ihode 

Puh. 040-685 6006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Upeat narsissit ja orvokit meiltä! 
 

Avoinna: 
 

Joka päivä klo 9-17 
1.5. alkaen 9-19 

 

 
 

Tervetuloa! 
 

Ropantie 2, Rohdainen 
p. 050 3025 194 

 
 
 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 
 
 

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
18.5.2022.  
AINEISTO MA 9.5.2022 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 4/2022 kokoaja: Nina Kuusinen 
 
 


