OHJEET:
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
Terveiset kunnanvirastolta
Tällä kertaa esittelyvuorossa ovat tuki- ja hallintopalveluiden sihteerit.

Kuvassa vas. Tiia Haltia, Nina Kuusinen, Lotta Laaksonen ja Tiia Eskola.

Tämä ryhmä huolehtii kunnan tuki- ja hallintopalvelujen sujuvuudesta.

Ongelmajätekeräys la 28.5.2022
REITTI JA AIKATAULU
1. Ihoden Asema, Rauman valtatie 200
klo 10.00-10.40
2. Reilan ent. kyläkauppa, Rantatie 1130
klo 11.20-12.00
3. Kunnanvirasto, Pajamäentie 4
klo 12.25-13.00

Ongelmajätekeräyksessä otetaan vastaan
koti- ja maatalouksien ongelmajätteitä.
Ongelmajätteistä ei peritä käsittelymaksua.
Paikalle tulee saapua ajoissa, koska keräysauton aikataulu on tiukka. Keräyspisteille saa
tuoda ongelmajätteitä ainoastaan silloin, kun
keräysauto on paikalla.
Keräysautolle voi tuoda seuraavia ongelmajätteitä:
 jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
 akut ja paristot
 maalit, lakat, liimat, hartsit, ohenteet ja
liuottimet
 kyllästys- ja puunsuoja-aineet
 hapot ja emäkset
 loisteputket ja elohopeaa sisältävät
lamput, lämpö- ja kuumemittarit
 vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja
puhdistusaineet
 aerosolipakkaukset, mikäli sisältöä on
jäljellä
Ongelmajätteet on pakattava jokainen jätelaji
erikseen, mielellään alkuperäispakkauksessaan.
HUOM! Ongelmajätekeräykseen ei oteta
vastaan ÖLJYÄ eikä
SÄHKÖ- ja ELEKTRONIIKKALAITTEITA!
Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
044 738 3417

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Pyhärannan kunta järjestää esikoululaisten,
perusopetuksen 1.- ja 2. -luokkalaisten sekä
erityisen tuen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa.
Hakuaika lukuvuoden 2022-2023 toimintaan
on käynnissä 31.5.2022 saakka. Toimintaan
tulee hakeutua ensisijaisesti hakuaikana.
Esikoululaiselle voidaan hakea täydentävän
varhaiskasvatuksen paikkaa myös päiväkodista. Tällöin hän ei voi osallistua koulun
aamu- ja iltapäivätoimintaan. Esikoululainen, joka osallistuu koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan voi saada hoitopaikan täydentävästä varhaiskasvatuksesta ainoastaan koulun loma-aikoina.
Tarkemmat tiedot kunnan nettisivuilta
https://www.pyharanta.fi/kasvu-jaoppiminen/aamu-ja-iltapaivatoiminta/
Hakemukset löytyvät kunnan nettisivuilta:
Kasvu ja oppiminen - Aamu- ja iltapäivätoiminta tai Varhaiskasvatus (täydentävä varhaiskasvatus)
Hakemuksen voi noutaa tai pyytää myös
kunnanvirastolta.
Hakemusten palautus kunnanvirastolle, os.
Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai sähköpostitse liitetiedostona Tiia Haltialle.
Lisätietoja antaa: Tiia Haltia puh. 044 738
3432 / tiia.haltia@pyharanta.fi.
UIMAOPETTAJAKSI
RANTAUIMAKOULUIHIN
Pyhärannan kunta hakee määräaikaiseen
tehtävään uimaopettajaa rantauimakouluihin
1.7.-29.7.2022 väliseksi ajaksi.
Ilmoitus sekä tarkemmat tiedot tehtävästä:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/uimaope
ttaja-439415/
Lisätietoja: Tiia Haltia p. 044 738 3432 tai
tiia.haltia@pyharanta.fi
Uimakoulujen toteutumisesta tiedotetaan
kesäkuun UutisAnkkurissa, kunnan nettisivuilla sekä Facebookissa. Seuraa ilmoittelua!

Pyhärantalaisille ikäihmisille apua pihatöihin
Kevät on tullut ja kesä on ovella. Jos olet
yksinäinen ja vähävarainen ikäihminen ilman
lähellä olevaa tukiverkostoa, voimme tulla
auttamaan pihatöissä.
Palvelua on tarjolla Pyhärannan kunnan alueella tiistaisin ja torstaisin klo 9.30-13.00,
satunnaisesti myös keskiviikkoisin samaan
aikaan. Palvelu on maksuton.
Yhteydenotot:
Minna Kurki, nuoriso- ja yhteisötyöntekijä
P. 044 738 3458
minna.kurki@pyharanta.fi
NUORISOPALVELUT
Lapset, nuoret ja huoltajat olen täällä teitä
varten. Jos mieltä painaa jokin asia niin
ota/ottakaa rohkeasti yhteyttä puhelimitse,
viesteillä tai sähköpostilla ja sovitaan yhteinen aika keskusteluille. Voimme jutella kahden kesken tai isommalla kokoonpanolla.
Minna Kurki
Nuoriso- ja yhteisötyöntekijä
p. 044 738 3458
minna.kurki@pyharanta.fi
Rohdaisten nuokkari
Rohdaisten nuokkari auki maanantaisin klo
15-18, 11-13v. ja klo 18-21, 14v. ja sitä vanhemmat (6.6.2022 asti, josta alkaa nuokkarin
kesätauko). Nuokkarilla voi kuunnella musiikkia, katsoa telkkaria, pelata biljardia, pingistä,
PS4, Nintendo Switch tms. Tarjolla on myös
syötävää ja juotavaa sekä tietysti hyvää seuraa. Nuorisotyöntekijä on aina paikalla.
Kesän päiväleiri 5.-6. luokkalaille
Ma 13.6 – ti 14.6 klo 10-17 Rohdaisissa
Ohjelmassa pelejä, leikkejä, liikuntaa, askartelua, uimista ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Leirillä tarjotaan aamupala, lounas ja
välipala. Leirille otetaan rajoitetusti osallistujia, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri on osallistujille maksuton.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 31.5
mennessä:
Minna Kurki p. 044 738 3458
Nuori, tule vaikuttamaan Pyhärannan asioihin
Pyhärannan kuntaan on tarkoitus perustaa
oma nuorisovaltuusto syksyn aikana.

Nuorisovaltuustossa sinulla on mahdollisuus
vaikuttaa nuorten asioihin Pyhärannassa ja
saada nuorten ääni kuuluviin kunnallisessa
päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto järjestää
tapahtumia ja aktiviteetteja nuorille. Tulen
esittelemään asiaa kouluille sekä oppilaitoksiin ja laitan kunnan kotisivuille infoa asiasta
tarkemmin. Nuorisovaltuustoon voi hakea
kaikki 13-20 -vuotiaat pyhärantalaiset nuoret,
toimintakausi kestää aina 2 vuotta kerrallaan.
Lisätietoja: Minna Kurki p. 044 738 3458,
minna.kurki@pyharanta.fi

Pyhärannan laboratorion näytteenotto
SULJETTU 4.7.-17.7. ja 8.8.-21.8.22
Muuna aikana näytteenotto avoinna normaalisti tiistai klo 7.00 – 9.30
Ajanvaraus: www.tykslab.fi > ajanvaraus täi
puhelimitse 02-313 6321 ma-pe klo 7-14.30

Pyhärannan terveysasema on suljettu
4.-17.7.2022.

YHDISTYSPALSTA

Kukolan kyläyhdistys
Kukolan Kyläyhdistys ry. pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Kukonpesässä sunnuntaina 22.05.2022 klo 15.00 alkaen. Kokouksessa valitaan kyläyhdistykselle toimikunta vuodeksi eteenpäin sekä käsitellään
muut sääntömääräiset asiat.
Toimikunta toivottaa kaikki kukolalaiset tervetulleiksi vuosikokoukseen!

Pyhärannan Myrsky
Kukkakävely Rohdaisten pururadalla to 16.6.
klo 18. Lähtö koulun kohdalta. Kierretään
alppiruusupuisto ja toivottavasti nähdään jo
kukkiakin. Tervetuloa mukaan!

Kirjasto
Kirjastolla kokeillaan uusia aukioloaikoja.
6.6.-31.8.2022
kirjasto on avoinna seuraavasti:
Maanantaisin suljettu
Tiistaisin 12-18
Keskiviikkoisin klo 12-18
Torstaisin klo 12-18
Perjantaisin 12-18
Aattopäivinä suljetaan klo 15.00

Lions Club

Tule tutustumaan uutuuksiin!
Kirjasto on heinäkuussa suljettuna
11.-15.7.2022
Pyhärannan kirjasto
Tammelininkuja 2
27320 Ihode
sähköposti: kirjasto@pyharanta.fi
puhelin: 02 8239 905

Lions Club Pyhäranta
Syystori järjestetään Ihoden koululla
24.09.2022 klo 10:00 -13:00.
Lions Club Pyhäranta on tehnyt 1000 euron
lahjoituksen Ukrainan humanitääriseen
apuun kananavoituna Lions-organisaation
kautta.

PYHÄRANTA-VIIREJÄ
jälleen myynnissä
Viirien koot:
4,5 m, 9 m:n lipputankoon, 65 €
3 m, lyhyempään tankoon, 60 €
Tiedustelut:
Eero Anttila puh. 0400953267
Markku Nurmi puh. 0440324747
Jarmo Heino puh. 0405435488



Pyhärannan MLL
MLL Perhekahvila
kokoontuu ti 17. ja
24.5. Rohdaisten
Nuokkarilla klo 9.3012.00.
Tiistaina 31.5. aloitetaan puistotreffit alla olevan aikataulun mukaisesti, tervetuloa leikkimään!
31.5. Ihode; Toimintapuisto
7.6. Rohdainen; Kievarin puisto
14.6. Santtio; Ilminpuisto
21.6. Reila; Hierkonpolku
28.6. Lahdenvainion; leikkipuisto



rot. Leirimaksu 70 €, MLL Pyhärannan
ja Ihoden Kirin jäsenille hinta on 50 €.
Leirillä tarjotaan lämmin ruoka, mutta
siitä huolimatta välipalaa kannattaa varata mukaan. Ilmoittautumiset pyharannanmll@gmail.com; vanhemman nimi,
osallistujan nimi, tieto jäsenyydestä ja
muu tarvittava tieto ohjaajille.
TANSSILEIRI tanssittaa 2015-2008
syntyneitä Ihoden koululla ma 20.6.-to
23.6. klo 10-14. Reippaat esikouluikäiset 2016 ovat myös tervetulleita. Tanssiopettajana Tiia Anttila. Leirimaksu 70
€, MLL Pyhärannan ja Ihoden Kirin jäsenille hinta on 50 €. Leirillä tarjotaan
lämmin ruoka, mutta siitä huolimatta välipalaa kannattaa varata mukaan. Ilmoittautumiset pyharannanmll@gmail.com ; vanhemman nimi,
osallistujan nimi, tieto jäsenyydestä ja
muu tarvittava tieto opettajalle.
Tulossa KIDSFEST ’22 la 6.8. Kirikalliolla.

Tule rohkeasti mukaan kaikkeen toimintaamme. Jäseneksi voit liittyä www.mll.fi

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

MLL Perheliikkari kokoontuu Reilan koululla
toukokuussa su 15. ja 22.5. klo 10-11. Rohdaisten ja Ihoden liikkarit ovat kesätauolla.
MLL TAPAHTUMAT:






LEOS LEIKKIMAA -kevätretki la 28.5.
klo 14-17. Tarjoamme jäsenillemme ilmaisen sisäänpääsyn.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset pyharannanmll@gmail.com su 22.5. klo 20
mennessä. Jäseneksemme voit liittyä
www.mll.fi. Omin kyydein suuntana Porin Leos Leikkimaa, Paanakedonkatu
16-18. Sisäänpääsylipun lunastus Leos
Leikkimaasta klo 14. Retkitiedustelut
040 554 8271/Sanna.
Osallistumme EKO- JA KIERRÄTYSPÄIVÄÄN LA 11.6. KLO 13-16 Ihoden
Toimintapuistossa. MLL Pyhärannan
tapahtumapisteessä omatoimista pihakirppismyyntiä.
JALISLEIRI 2017-2009 syntyneille toteutetaan Ihoden koululla ma 13.6- pe
17.6. klo 10-14. Leirin ohjaajana PalloIi-

KUTSU
Yhdistyksellämme on ilo kutsua kaikki Pyhärantalaiset seniorit, ikäihmiset, varttunut väki…, 30-vuotisjuhlaamme Kirikalliolle keskiviikkona 15.06.2022, jossa aloitamme juhlinnan klo 13:00.
Ohjelmaa on paljon mm. juhlaruokailu
Pyhämaan Pirtin saaristolaispöydästä,
musiikkia, valokuvaäänestys, juhla-arpajaiset,
juhlapuheen pitää Eläkeliiton toiminnanjohtaja
Anssi Kemppi, yllätyksiä…
Osallistumismaksu 25,00 € sisältää myös
juhla-arvan, käteismaksu paikan päällä.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
29.05.2022 Eliselle 050 354 7368 tai
s-postilla elise.heino@dnainternet.net

Valokuvakilpailuun voi edelleen osallistua,
katso ohjeet sivuiltamme. Lähetä kuva/t viimeistään 31.05.2022.
KÄDENTAITOPIIRI
Maanantaina 23.05.2022 klo 13:00 kokoonnumme kerhohuoneelle toteuttamaan aihetta:
KIVI JA PÖRRIÄINEN
Ota mukaasi litteä kivi ja jos sinulla on helmiä
tms. niin ota mukaasi!
ÄIJÄVIRTA
Tapaamme kesäkuun 8. päivä klo 18:00 Ihoden-Vermuntilan Metsästysseuran majalla.
JUHLATELTTA VUOKRATTAVANA
Juhlateltta vuokrattavissa kesän tapahtumiinne. Huolehdimme niin pystytyksen kuin
purkamisenkin.
Kysy Jarmolta puh. 044 325 9105
Seuraa toimintaamme netissä:
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharanta

Pro Rihtniemi

Pro Rihtniemi Yleisötapahtuma
Rihtniemen leirikeskuksessa perjantaina
3.6.2022 klo 17.00
Aiheena:
 talousveden laatu ja riittävyys Rihtniemessä
 tuulivoimatilanne Rihtniemessä
 riistatilanne Rihtniemessä
Pro Rihtniemi Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ennen keskustelutilaisuutta.
Lisäinfoa tilaisuudesta Rihtniemen ilmoitustaululla.

KOKOUSKUTSU
Pro Rihtniemi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 3. päivänä kesäkuuta 2022 klo 17.00 Pyhärannan Rihtniemen
leirikeskuksessa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä mainitut, vuosikokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.
Raumalla 2. päivä toukokuuta 2022
HALLITUS

Pyhärannan maa- ja kotitalousnaiset

Torstaina 19.5.
Vierailemme Raumalla
puutarhamyymälä
Viherkäisellä. Treffit
myymälän parkkipaikalla, Lensunkalliontie 3,
klo 17.30. Jos tarvitset
kyytiä, laita viestiä Sarille.
IMPIN päivänä lauantaina 11.6.
vietämme ulkoilupäivää Laitilan maa- ja kotitalousnaisten kanssa Hierkonpolulla Reilassa. Laavulla grillaamme makkaraa ja nautimme nokipannukahvit. Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, niska-/hartiajumppaa ja
luontovisa. Halutessaan voi patikoida Kyhkärännokkaan.
Treffataan Hierkonpään laavulla klo 13.
Ilmoittautumiset Sarille 050 324 2965 ke
8.6. mennessä.
PERINTEINEN SAUNAILTA torstaina 30.6.
klo 18 alkaen KALJASMAJALLA. Saunotaan,
uidaan, pelaillaan ja grillataan makkaraa.
ARPAJAISET!
Muistathan maksaa JÄSENMAKSUSI 10€
tilille FI46 4358 1140 0037 63 viitenumero
70108
Elokuussa vietämme yhdistyksemme synttäreitä, jos haluat osallistua juhlajärjestelyihin,
tai sinulla on ohjelmaehdotus, otathan yhteys
Sariin sari.from@gmail.com

Nälkloukkan kyläyhdistys

Ihoden seutuyhdistys
LA 11.6. toteutamme
Eko- ja kierrätystapahtuman klo 13-16 Ihoden
Toimintapuistossa.
Tapahtuma on osa Avoimet kylät -päivää ja
toteutetaan Ekosparraamo -toteutuksena.

Tervetuloa pop up -kesäkahvilaan 19.6. klo
12.00-14.00 Kaukan kyläkotiin, Kaukanraitti
24, Pyhäranta. Tarjolla on maukasta Tuulan
lohikeittoa (myös maidottomana) ja saaristolaisleipää sekä kahvia ja leivonnaisia.
Ämpärporin pelimannit viihdyttävät mukavalla
meiningillään.
Kesäkahvilan lohikeittoa on tarjolla myös
heinäkuussa 17.7. klo 12.00-14.00.
Juhannusaaton lipunnosto pe 25.6. klo 18
ja yhteinen kahvihetki kyläkodissa.
Kesän lavatanssit Yliskallion lavalla klo
19.30-24.00
26.6. juhannustanssit, orkesterina
Pekka Rinne ja Kuunsilta
9.7. orkesterina Terhi Jokilan kvartetti
23.7. orkesterina Satelliittitaivas
6.8. orkesterina Matti Mäntylä ja
Amorada
20.8. kauden päättäjäistanssit,
orkesterina Sakke Kotilainen ja Focus
Metalliromun keräyslava on Kyläkodin
kentällä 20.5.-2.6. Lavalle ei saa tuoda
kylmälaitteita, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tai ongelmajätteitä.
Varvinrannan sauna on vuokrattavissa
kesällä 5 €/tunti. Varaukset ja maksut ottaa
vastaan Ilkka Karru puh. 0400 123024.
Kyläyhdistyksen nettisivut:
https://sites.google.com/site/nalkloukka/

Tapahtuman tavoitteena on siistiä yhteisvoimin kylätien lupiinijuurakot. Puisto toimii tapahtumakeskuksena, jossa on mm. Helistölän
kierrätysteemaista opastusta/ohjausta,
talkooevästä, buffetti- ja arpajaispiste.
Tapahtuman ideointi on edelleen työn alla,
joten seuraathan facejulkaisujamme.
Tule rohkeasti mukaan tekemään ekotekoja
ja oppimaan uutta!
Onko sinulla päivään hyvä idea tai haluaisitko
osallistua omalla toiminnallasi päivän toteutukseen? Kiinnostuneet yhteydenotot:
ihoden.seutu@gmail.com tai 040 554 8271 /
Sanna. Luodaan yhdessä toiminnallinen, ekologinen ja hauska päivä.

Puhdas Mannervesi ry
Kuormitus Kuriin –hankkeessa
on saatu valmiiksi kaksi kosteikkoa Kaukassa. Pidämme
infotilaisuuden ja tutustumiskäynnin ti 28.6. klo 17-19. Tervetuloa tutustumaan kosteikolle, joka vähentää Mannerveden kuormitusta ja lisää luonnon monimuotoisuutta.
Järjestämme elokuussa (päivä täsmentyy
lähiaikoina) Santtion rannassa vesiensuojeluja ympäristötapahtuman yhteistyössä muiden
alueen toimijoiden kanssa. Ohjelmassa mm.
vesiaktiviteetteja ja kulttuuria. Seuraavassa
Ankkurissa tarkemmat tiedot ja seuraa myös
nettisivujamme ja facebookia. Mielellään näemme mukana myös pyhärantalaisia yhdistyksiä tapahtumassamme, ota yhteyttä ja ideoidaan lisää. Yhteistyöllä saamme enemmän
aikaan!
Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan
sekä tukemaan Mannerveden vesiensuojelua
●
vuosijäsen 10 e/vuosi
●
ainaisjäsen 100 euroa

Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käytä
viitettä 1009.
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten
tarvitaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä kotipaikka, jotka voi ilmoittaa
sähköpostilla puhdasmannervesi@gmail.com. Liittyä voit myös nettisivuillamme olevalla lomakkeella
www.puhdasmannervesi.fi

Hannulan suuli- ja navettagallerioissa on heinäkuun viikonvaihteina esillä Yrjö Varjanteen
ja Rauno Luttisen muotokuva- ja maisemamaalauksia.
Konserttiyleisöä Hannulan pihapiirissä, valokuva Erkki
Railio

HANTLA
HANTLAN TAITEILIJOILLA VILKAS KEVÄTJA KESÄKAUSI
Pyhärannan Reilassa toimivan Hannulan
konsertti- ja taideyhdistyksen ensi kesän ulkoilmakonsertissa soivat rauhan ja ystävyyden sävelet. Otsikolla ”Laulu vapauden soi!”
Hantlan solistit ottavat kantaa Ukrainan taisteluihin. He esittävät lauluja rauhan ja ystävyyden puolesta kautta aikojen. Ohjelmassa
on sekä klassisia laulusävellyksiä että tunnettuja sodanvastaisia laulelmia, mm. ”Blowin´in
the Wind”,”Partisaanivalssi” ja ”Matuska”.
Osa konsertin tuotosta menee Ukrainan tukemiseen.
Konsertissa esiintyvät Hannulan omien solistien Laura Nykäsen sekä Essi, Sami ja Sauli Luttisen lisäksi laulaja, pianisti ja kuvataiteilija Valtteri Lipasti, jolla on konsertissa
yhteisesityksiä Saulin kanssa. Konsertin
säestäjänä toimii pianotaiteilija Janne Hovi.
Konsertti pidetään Hannulan talon pihapiirissä lauantaina 30.7.2022 klo 16, osoitteessa
Rantatie 1131, Pyhäranta Reila.
Hantlan solistien lähiajan esiintymisistä mainittakoon, että Essi esiintyy kesäkuussa Ilmajoen Musiikkijuhlien Hiljaiset perivät maan oopperan Hilja Riipisen roolissa.
Sami laulaa kesän aikana kaikki Richard
Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogian
bassoroolit, yhden kotitalossaan Düsseldorfin
Deutsche Oper am Rheinissa sekä muut
kolme Oldenburgin valtionoopperassa.
Laura jatkaa työtään suosittuna lauludosenttina usealla paikkakunnalla Saksassa ja valmistelee ensi syksyksi konserttia Franz
Schubertin Winterreise -laulusarjasta.

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys
Alustava suunnitelma Helinin Torpan kesätapahtumista:
Aikuisten juhannusjuhlat juhannussaattona,
seurakunnan virkistyspäivä, annetaan opastusta puutarhan hoitoon, yhteislaulutilaisuus,
punamultamaalin keittoa/kalan käsittelyä,
nuorison musiikki-ilta, työnäytös mitenkä tehdään kattopäreitä ja riukuaitaa, lauantai-illan
ehtookellot/ehtohartaus, venetsialaisilta.
Tapahtumista tarkemmin seuraavassa UutisAnkkurissa, yhdistyksen kotisivuilla ja paikallisissa lehdissä.
TAVATAAN HELININ TORPALLA.

Laukolan säätiö
SALME, MATTI JA MARKKU LAUKOLAN
SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2022
julistetaan haettavaksi 31.05.2022 mennessä.
Säätiön tarkoituksena on Pyhärannan kunnan
alueella asuvien henkilöiden opiskelumahdollisuuksien parantaminen sekä elinolojen ja
asumisviihtyisyyden ylläpito ja kohentaminen,
kuten myös alueella toimivien yhteisöjen
yleishyödyllisen toiminnan edistäminen.
Säätiö voi antaa stipendejä vähävaraisille
pyhärantalaisille opiskelijoille, avustuksia pyhärantalaisten vaikeaa sairautta sairastavien
henkilöiden hoitokustannuksiin siltä osin, kuin
yhteiskunta niitä ei korvaa sekä avustuksia
Pyhärannan kunnan alueella toimivien yhteisöjen ajamien hankkeiden toteuttamiseksi
sekä niiden toiminnan tukemiseksi.

Apurahaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävä selville seuraavat
seikat:
 opiskelijat (kokopäivätoimiset, ammattiin tähtäävää tutkintoa suorittavat tai
korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijat): opiskelutodistus, virkatodistus, selostus stipendin käyttötarkoituksesta sekä hakijan yhteys- ja pankkiyhteystiedot,
 yhteisöt: lyhyt kuvaus toiminnasta (liitteeksi toimintakertomus ja toimintasuunnitelma), haettava summa ja perusteltu selvitys avustuksen käyttökohteesta), selvitys muista saaduista
avustuksista, viimeksi päättyneen tilikauden tase ja tuloslaskelma sekä tilin-tai toiminnantarkastajien lausunto,
yhteyshenkilön nimi ja hänen yhteystietonsa sekä yhteisön pankkiyhteystiedot.
Vaikeaa sairautta sairastavien avustuksista
säätiö on tehnyt yhteistyösopimuksen Pyhärannan kunnan kanssa (tiedustelut ja yhteydenotot kunnan sosiaalitoimistoon).
Apurahojen myöntämisestä päätetään kesäkuun 2022 aikana. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse viimeistään
15.07.2022. Apurahat maksetaan 31.07.2022
mennessä.
Hakemus tulee toimittaa päivättynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen
Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiö,
Kai Valmunen, Kellarikuja 5 as. 5, 23950
PYHÄRANTA tai kai.valmunen@gmail.com
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Maikola, puh. 0400-514623,
maikola.juha@gmail.com ja hallituksen varapuheenjohtaja Kai Valmunen, puh. 050-3632
187, kai.valmunen@gmail.com

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:
22.5 klo 13 sanajp "Sydämen puhetta Jumalan kanssa" Laitilan srk hoitaa.
29.5 klo 10 sanajp "Pyhän Hengen odotus"
Perhekirkko kaikille. Mukana mm. päiväkerholaisia ja perhekerholaisia. Viime vuoden
kastettujen nukke haettavissa.
5.6 klo 13 sanajp "Helluntai: Pyhän hengen
vuodattaminen" Laitilan srk hoitaa.
12.6 klo 10 messu "Salattu Jumala"
19.6 klo 10 sanajp "Katoavat ja katoamattomat aarteet"
25.6 klo 10 messu Juhannuspäivä "Tien raivaaja" Juhannuskoivujen katveessa.
26.6 klo 13 Santtiolla Saaristolaisjumalanpalvelus "Kutsu Jumalan valtakuntaan".
20.5 klo 9 Koulujen 5-6 -luokkien käynti sankarihaudalla yhteistyössä Pyhärannan sotaveteraaniosaston perinnetyön kanssa.
4.6 klo 12-17 Talven pölyjen tuuletus ja kesän vastaanottaminen Rihtniemen leirikeskuksessa. Psalmi 30 "Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla". Israelilaisia (joku
ukrainalainen ja muukin) kansantansseja,
jotka ovat piiritansseja, opettajana Wim van
der Kooij. Maksu 15 €, sisältää lounaan. Mukava asu + kengät ulos ja sisälle. Ilmoittautuminen viimeistään 31. 5 mennessä kirkkoherran virastoon. ti-to klo 9-12. Lisätietoa Riittalta.
9.6 klo 18 Kesäillan hartaus Meritörmän ristin
juurella (hautausmaan meren puoleinen kulma)
Diakoniatyö:
Kevään viimeinen Palvelupäivä torstaina
19.5. klo 12-14.30 Seurakuntakodilla.
Ruokailu ja kahvit 8 euron käteismaksu
paikan päällä. Ilmaiset hyvän mielen
arpajaiset, joihin voi halutessaan tuoda
pienen arpavoiton. Hartaus, lauletaan virsiä ja
muuta pientä ohjelmaa. Ilmoittautuminen
etukäteen diakonissalle.
Retki Mynämäelle ystävyysseurakuntailtaan keskiviikkona 25.5. klo 17.
Mynämäen seurakuntakoti, Keskuskatu 17.

Illassa vieraina rovastikuntamme virolaisen
ystävyysseurakunnan Harju-Madisen kirkkoherra Reet Eru ja diakoni Imbi Arro.
Ilmoittautuminen diakonissalle puh. 0440 684
913 viimeistään maanantaina 23.5. Matka
omilla autoilla kimppakyydein. Diakonissan ja
kirkkoherran autoihin mahtuu muutama.
Ikäihmisten virkistyspäivä Rihtniemessä
keskiviikkona 6.7. klo 12-16
Tervetuloa viettämään kesäistä päivää meren
rannalla. Ruokailu ja lopuksi kahvit. Välillä
monenlaista ohjelmaa. Ilmoittautuminen
diakonissalle puh. 0440 684 913 viimeistään
30.6. Tarvittaessa järjestetään kyyti. Päivä on
osallistujille ilmainen.
Kiertävä Kyläkahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Viime kesänä mukavan suosion saanut kesäkahvila kiertää tänäkin kesänä. Tule tapaamaan toisia, vaihtamaan kuulumisia ja juomaan päiväkahvit. Lauletaan myös yhdessä
Suvivirsi. Kahvitellaan tilanteen ja paikan
mukaan sisällä tai ulkona, osassa paikoista
on katos käytettävissä. Vapaaehtoisen kahvirahan voi maksaa Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi lippaaseen.
Paikalla on seurakunnan työntekijöitä, vapaaehtoisia ja muutama isonen myös leikittämässä lapsia. Tervetuloa mukaan kaikenikäiset
pyhärantalaiset!
Keskiviikko 8.6. klo 14-16 Helinin Torppa,
Vanha Turuntie 182, Pyhärannan Kotiseutuyhdistys tarjoaa kahvia ja nisusta.
Keskiviikko 22.6. klo 14-16 Santtion
Maininkitalo, Palokuja 6 Santtioseura kahvittaa.
Torstai 30.6. klo 14-6 Ihoden toimintapuisto,
Salvinpolku.
Keskiviikko 13.7. klo 14-16 Rihtniemen
leirikeskus, Varvinpolku 13.
Keskiviikko 3.8. klo 14-16 Nälkloukkan
Kyläkoti, Kaukanraitti 24.
Nälkloukkan Kyläyhdistys kahvittaa.
PÄIVÄKERHOTOIMINTA
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen on päättynyt.
Ilmoittautuneita on hyvin. Ilmoitetuille tulee
kerhopostia elokuun aikana. Postissa selviää
tarkemmin kerhopäivien ja aikojen ajankohdat.

Päiväkerhojen päätöskirkko sunnuntaina
29.5.2022 klo 10.00 Pyhärannan kirkossa.
Kirkkoon ovat tervetulleita myös muut Pyhärannan perheet.
4 v synttärit:
 4-vuotta täyttävien oma juhlatuokio
Rihtniemen leirikeskuksella lauantaina
2.7.2022.
 Ilmoittautumisaika 13.-28.6.2022
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
 Ikäluokkaan kuuluville tulee postia
tilaisuudesta.
PERHEKERHOTOIMINTA
Rohdaisissa parillisilla viikoilla to klo 10.0012.00 Seurakuntakodilla
Kevään viimeinen perhekerho Rohdaisissa
viikolla 20.
Ihodessa parittomilla viikoilla ke klo10.0012.00 Ihoden nuorisotilalla
Kevään viimeinen perhekerho Ihodessa
viikolla 21.
Kiitos kuluneesta toimintakaudesta ja hyvää
kesää kaikille perhekerho perheille!
VARHAISNUORISOTYÖ:
Varhaisnuortenkerhot
Ihodessa kunnan nuorisotilalla tiistaisin klo
18.00-19.00 (Viimeinen kerhokerta ti 31.5.)
Kesätoimintaa:
 Koululaisten toimintapäivä torstaina
7.7. klo 10.00-15.00 Rihtniemen
leirikeskuksella.
 Ilmoittautumisaika: 20.6.–3.7.
nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella.
 Tarkempi mainos tulossa
nettisivuille
 10-leiri Rihtniemen leirikeskuksella la
20.-su 21.8., 2012 syntyneille.
 Ilmoittautumisaika 1.-14.8.2022.
nettisivuilta löytyvällä
lomakkeella.
 Ikäluokkaan kuuluville saapuu
leiristä postia kesän aikana.

NUORISOTYÖ:

ILMOITUKSET

Isoskoulutus
Koulutuskerrat keväällä:
To 19.5. klo 18.00-20.00 Seurakuntakoti
(Nuortenilta)
Nuortenillat
Nuortenillat ovat tarkoitettu 7-luokkalaisista
ylöspäin oleville nuorille. Tervetuloa!

 veneiden laskut, nostot ja
 kuljetukset (max. 3000kg/8m)
 teiden lanaukset
 kaivinkonetyöt
Tmi Pekka Anto
044 299 3947

To 19.5. Seurakuntakoti klo 18.00-20.00
(kaikille avoin, rippikoululaisille pakollinen).
RIPPIKOULUTYÖ:
To 19.5. Ennalta määrätty nuortenilta
13.-19.6. Rippileiri
Ke 29.6. klo 17.00 Konfirmaatioharjoitus
Pyhärannan kirkossa
Su 3.7. klo 10.00 Konfirmaatio
Jumalanpalvelus
SAUNAILLAT:
Rihtniemen leirikeskuksella klo 18.00
Hinta 4€, sisältää saunomisen ja tarjoilun.
Keskiviikko 1.6.
Keskiviikko 8.6.
Keskiviikko 6.7.
Keskiviikko 13.7.
Keskiviikko 10.8.
Keskiviikko 17.8.

Mahtava valikoima kesäkukkia,
amppeleita ja yrttejä!
Avoinna joka päivä klo 9-19.

Olisitko kiinnostunut tulemaan työntekijän
kaveriksi vastaamaan saunailloista? Voit tulla
kerran, tai vaikka useamminkin. Jos olet
kiinnostunut, niin ilmianna itsesi Marikalle,
044-0684916
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.fi

Tervetuloa!
Ropantie 2, p. 050- 302 5194, 02- 825 8135.

Tervetuloa hemmotteluun Riinan
kauneusaittaan!
Kasvohoidot
Ripsi- ja kulmapalvelut
Jalkahoidot (myös kotikäynnit)
Käsihoidot
Shellac-kestolakkaukset
Sokeroinnit
Aromahieronta
Ajanvaraus netistä:
varaa.timma.fi/riinankauneusaitta
tai soittamalla numeroon: 044 9737 869
(aikojen tiedustelu onnistuu myös viestillä)

Koko perheen parturi- kampaamo,
yli kymmenen vuoden kokemuksella!
Hiusten leikkaukset, värjäykset, permanentit
sekä peruukkipalvelut!
Hepokarinpolku 19, Santtio/Pyhäranta
Soita: 050 491 0806
Myös nettiajanvaraus
varaa.timma.fi/rantahius
Auki ajanvarauksesta!

Riinan kauneusaitta
Ristentie 15 as. 4
(käynti kirkonpuoleisesta päädystä)
23950 Pyhäranta
Instagram/Facebook: riinankauneusaitta

Sydämen ilosta löydät ekologiset tuotteet
 kodinhoitoon
 ihonhoitoon
 hiustenhoitoon
 eläinten hoitoon

ANNISKELUKAFFELA JA PUOTI AUKEAA
LAUANTAINA 28.5.2022!
Tervetuloa kaffelle ja herkuille!
Kaffela ja puoti
auki ajalla 28.5.-14.8.:
ke, to ja su klo 11-18
pe, la klo 11-20
Nyt myös anniskelu- ja
vähittäismyyntiluvat!
Mankel-huoneen B&B majoitus myös
varattavissa. Varaukset joko nettisivujen kautta
kalliokolo.fi tai soittamalla
040 350 3831/Jenni

Lisäksi löydät myös
 koruja
 pellavatuotteita
 teetä
 marmeladeja
 kirjoja
 kynttilöitä
 villasukkia
 Makramee-tuotteita
 Intialaista päähierontaa
Lämpimästi tervetuloa!
Puoti on avoinna seuraavasti:
ma 10-17
ti 10-18
ke suljettu
to 10-16
pe 10-17
la ja su suljettu

Lisäksi koulutetun hierojan palvelut
varattavissa
varaa.timma.fi/koulutettuhierojaveetikallio
Jos netistä ei löydy sopivaa aikaa, voit varata
myös numerosta 044 505 2666 tai 040 350
3831

Kettulantie 7 27340 Reila p. 0413181920
info@sydamenilo.fi / www.sydamenilo.fi

Meillä käy myös Epassi ja Smartum!
Seuraa meitä somessa:

TERVETULOA!
Pajulankuja 2, Hirslahti
kallionkolo.fi

UutisAnkkurin oma nurkkaus
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
15.6.2022.
AINEISTO MA 6.6.2022 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 3/2020 kokoaja: Nina Kuusinen

