
 
 

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 
 
Huom! Kunnanvirasto on suljettuna 
4.7.-29.7.2022 
 

Sosiaaliosaston päivystys:  
Sosiaalitoimen puhelinpäivystys 
virka-aikana klo 8-16 
puhelin 044 738 3419. 
Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyk-
sestä vastaa Turun sosiaalipäivystys  
puh. 02 2626 003 (24h). Sosiaalipäivystyk-
seen saa yhteyden myös soittamalla 112. 
 

Kotihoidon päivystys klo 8-16  
puh. 044 494 1851 
 

Tekninen toimi päivystää: 
 
Jyrki Nurmi, 27.6.-24.7. puh. 044 738 3430 
Jussi Koski, 25.7.-14.8. puh. 044 738 3467 
 

Työajan ulkopuolinen päivystys:  
puh. 044 7383 440 
 
 

PYHÄRANNAN TERVEYSASEMA ON 
SULJETTU 4.-17.7.2022. 

Vakka-Suomen sairaalan päivystys on avoinna jokai-
sena päivänä. Terveystie 2, Uusikaupunki 
 
Yöpäivystys klo 16,00-8.00, Turun alueen yhteis-
päivystys TYKSin T-sairaala, Savitehtaankatu 1, 
Turku 

Soita aina ennen päivystykseen hakeu-
tumista puh. 02 313 8800 

 
 
 

Pyhärannan laboratorion näytteenotto 
suljettu 4.7.-17.7. ja 8.8.-21.8.22 
 

Muuna aikana näytteenotto avoinna normaa-
listi tiistai klo 7.00 – 9.30 
Ajanvaraus: www.tykslab.fi > ajanvaraus täi 
puhelimitse 02-313 6321 ma-pe klo 7-14.30 
 
 
Teknisen osaston kesäterveiset kunnanvi-
rastolta! 
 

 
 
Kuvassa vas. rakennustarkastaja Olli Lahtonen, 
vesilaitoksen hoitaja Jyrki Nurmi sekä kiinteistö-
huoltomies Jussi Koski. 
 
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen 
terveyspalvelut järjestää rokotustilaisuu-
den perjantaina 17.6.2022 klo 12-15 Pyhä-
rannan terveysasemalla. Ajanvaraus joko 
puhelimitse 02 461 2517 tai sähköisesti  
https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/. 
 



Jaossa 1.-3. annosten lisäksi 4. rokoteannos kaikille 
yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille, 70-
79 vuotiaille riskiryhmään kuuluville, kaikille yli 80 
vuotiaille, iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä olevil-
le sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky 
ovat vastaavasti heikentyneet, ja jotka eivät pärjää 
yksin kotona. 

Riskiryhmään katsotaan esimerkiksi vaikeaa sydän- 
tai keuhkosairautta, jatkuvalääkitteistä astmaa, diabe-
testa, uniapneaa tai sairaalloista lihavuutta sairastavat 
henkilöt. 

 
 

NUORI, OLETKO VAILLA KESÄTYÖTÄ? 
 

Pyhärannan kunta palkkaa reippaita, yli 16-
vuotiasta nuoria viikoksi kesäurheilukoulun 
apuohjaajiksi. 
Yhteensä nuoria palkataan kolme. Nuori tu-
lee työskentelemään urheilukoulussa joko 
Ihodessa 4.7.–8.7., Rohdaisissa 11.7–15.7 
tai Reilassa 18.7.–22.7. 
Työajat arkisin klo 9:45-13:45, palkka viikolta 
200 €. Erilaisten liikuntalajien osaaminen on 
tässä tehtävässä hyödyksi, mutta mikään 
huippuosaaja ei tarvitse olla. Kokemus las-
ten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi.  
Laita vapaamuotoinen työhakemuksesi yh-
teystietoineen 19.6.2022 mennessä sähkö-
postilla lotta.laaksonen@pyharanta.fi ja ai-
heeksi ”kesätyöpaikkahakemus”. Lisätiedot 
Lotta Laaksoselta puh 044 7383 412. 
 
 

Kesäurheilukoulut 
 
Urheilukoulussa harjoitellaan eri lajien alkeita, 
pelataan eri pallopelejä ja leikitään erilaisia 
liikuntaleikkejä ulkona. Urheilukoulussa on 
kaksi ryhmää, joista ensimmäinen on tarkoi-
tettu 5-8 -vuotiaille ja toinen 9-vuotiaille ja 
vanhemmille. Nuorempien ryhmä kokoontuu 
kello 10.00-11.30 ja vanhempien kello 12.00-
13.30.  
Urheilukoulu on maksuton. 
Urheilukoulut järjestetään:  
Ihodessa 4.7–8.7, Ihoden koulu, 5–8-vuotiaat 
klo 10–11.30, 9-vuotiaat ja vanhemmat klo 
12–13.30 
 
Rohdaisissa 11.7–15.7, Rohdaisten urheilu-
kenttä, 5–8-vuotiaat klo 10–11.30, 9-vuotiaat 
ja vanhemmat klo 12–13.30 
Reilassa 18.7.-22.7, Reilan koulu 5–8-
vuotiaat klo 10-11.30, 9-vuotiaat ja vanhem-
mat klo 12-13.30 

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla 
lotta.laaksonen@pyharanta.fi 24.6. mennes-
sä. Ilmoita:  

· lapsen nimi ja syntymävuosi  
· urheilukouluryhmä  
· huoltajan nimi ja osoite sekä puhelin-

numero  
· lisätietoja, joista urheilukoulun ohjaa-

jan on hyvä tietää 
Ryhmiin otetaan 12 lasta/ryhmä ja paikat täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät 
toteutuvat, mikäli niihin tulee vähintään 5 il-
moittautunutta. Ryhmien toteutuminen ja lap-
sen urheilukoulupaikka vahvistetaan huoltajil-
le sähköpostilla. 
 

Urheilukoulun ohjaajana toimii Lotta Laakso-
nen. Lisätietoja urheilukouluista  
Lotta Laaksoselta (044 7383 412 tai  
lotta.laaksonen@pyharanta.fi) 
 
 
RANTAUIMAKOULUT PERUUTETTU 
Rantauimakouluja ei valitettavasti järjestetä tänä 
kesänä. Kovasta etsimisestä huolimatta emme 
ole saaneet uimaopettajaa uimakouluihin. 
 
 
 

YHDISTYSPALSTA 
 

 

Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys  
 
Sydänkerho järjestää matkan Pyhämaan 
Suviteatteriin näytökseen 
”Avioliittosimulaattori” ti 12.7 klo 19.00. 
Ennen näytöstä menemme klo 17.00 
Pyhämaan pirttiin nauttimaan hienon 
saaristolaispöydän antimista. Hinta 45 €. 
Sisältää ruokailun, pääsylipun ja kuljetuksen 
Laitilasta.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Ritva 050 5301720 
 

 
 



Lions Club 
 

 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 Martat ry 
 
Perinteinen Martan-päivän kesäillan vietto 
tiistaina 26.7 klo 17.00 Rihtniemen leiri-
keskuksessa. 
Martan-päivän kahvit, sauna lämpimänä, 
pientä iltapalaa, arpajaiset. Kodisjoen Martat 
ja Pyhämaan Martat kutsuttu vieraaksemme. 
Mukavaa yhdessäoloa ja seurustelua. 
Arvontapalkintoja otetaan mielellään vastaan. 
 
Tervetuloa! 
 

Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 
 
 
 
 
 
 

~ TEATTERIA ~ 
Mennään porukalla sunnuntaina 10.07.2022 

Laitilaan Kaivolan Kesäteatteriin 
katsomaan musiikillista komediaa  

”Kuin jäitä polttelis”. 
Esitys alkaa klo 17:00. 

Hinta on 20,00 € sisältäen väliaikakahvit. 
Matkanteko hoituu kimppakyydein. 

Ilmoittautumiset viimeistään 30.06.2022  
Hanne-Maarit Anttilalle 0400 769 701, 
ilmoita myös mikäli olet kyytiä vailla. 

Maksu yhdistyksen tilille FI80 5630 1420 
0012 60. 

 
~ SUOMIAREENAAN ~ 

Heinäkuun toisella viikolla, viikko 28, teemme 
bussimatkan Poriin SuomiAreenan merkeis-

sä. 
Viikon ohjelmaa ei ole vielä julkaistu joten 

tarkempi päivämäärä on auki. 
Seuraa kotisivujamme, Raumalainen-lehteä 

tai tiedustele Hanne-Maaritilta. 

~ ÄIJÄVIRTA ~ 
Tapaamme jälleen keskiviikkona 13.07.2022 

klo 14:00 Hierkonpolulla Reilassa. 
Äijävirralla on ilo kutsua tapaamiseen myös 

Akanwirran akat ! 
Yhdistys tarjoaa nokipannukahvit ja pullat. 

Omat lisukkeet mukaan. 
Nähdään luonnonhelmassa. 

 
~ KESÄKIRKKO ~ 

Kesäkirkkomme on Rihtniemen leirikeskuk-
sessa sunnuntaina 24.07.2022 klo 13:00. 

Osallistumme jumalanpalveluksen järjestelyi-
hin yhdessä seurakunnan kanssa ja  

tarjoamme kirkkokahvit. 
Tervetuloa kaikki mukaan. 

 
~ 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 

 
Hyvää Juhannusta ja 

Aurinkoista Kesää kaikille ! 
 

Lahdenvainion tuulimylly-yhdistys 
 
Mukavaa alkanutta kesää. 
 
Sauna on jälleen lämmin keskiviikkoisin  
klo 17-20. Saunamaksu on aikuiset 2€ ja lap-
set 1€. Myynnissä myös kaffet, pullaa, mak-
karaa jätskiä ym. 
 
Juhannusjuhla juhannusaattona 24,6 klo 15 
alkaen. Juhlan hinta on 10€, sisältäen kahvin 
ja kaakun, musiikkia klo 17- Anzu sekä Make 
Tommila. 
Iltapalaa ja yömyöhään makkaran grillaus.  
Sauna lämmin uimareille koko illan  
Tervetuloa !! 
 

 
 
Rompetori 2.7 klo 10-15 
Paikkavaraus Jouni 0408278348 
 

 
 
 



SPR Pyhäranta 
 
SPR Pyhärannan osasto 

 
KIITOS 

SPR:n Hätäapukeräys Ukrainan konfliktista 
kärsivien auttamiseksi Pyhärannassa  
tuotti 2221,40 euroa. 
Lämmin kiitos kaikille kerääjille sekä lahjoitta-
jille. Tukenne on arvokas! 
 

Osasto juhli 70-vuotista taivaltaan 
 
”Kiedottaisiin kädet toistemme ympärille 
turvaköysiksi maailman myrskyjä vastaan! 
   Tommy Taberman 
 
Sydämelliset kiitokset yksityishenkilöille, yh-
teistyökumppaneille sekä eri yhteisöille onnit-
teluista ja lahjoituksista.  
Tukenne auttaa meitä kehittämään osaston 
ystävä- ja ensiaputoimintaa. 
 

Kiitos kaikille mukana olleille 
 ihanasta juhlasta! 

 

Terveyspiste 
Terveyspiste Mattilanpuistossa jää kesätauol-
le ja avautuu jälleen syyskuussa. 
Kiitos vapaaehtoisina pisteellä toimineet ter-
veydenhuollon ammattilaiset Anne, Riitta ja 
Pirkko. Kiitos Martoille kahvin tarjoamisesta. 
Toivomme terveyttä ja hyvinvointia asiakkaille 
ja toivotamme hyvä kesää kaikille. 
 

 
 
Osaston kotisivut 
https://rednet.punainenristi.fi/pyharanta 
Osaston Instagram 
https://www.instagram.com/sprpyharannanos
asto 
 
 
 
 

 Nälkloukkan kyläyhdistys  

 

Tervetuloa pop up -kesäkahvilaan Kaukan 
kyläkotiin (Kaukanraitti 24, Pyhäranta) 
19.6. ja 17.7. klo 12.00 – 14.00.  
Tarjolla on maukasta Tuulan lohikeittoa ja 
saaristolaisleipää sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Ämpärporin pelimannit viihdyttävät mukavalla 
meiningillään. Ruokailla voit sisällä tai ulkona. 
Tervetuloa herkuttelemaan! 
 

Juhannusaaton lipunnosto pe 24.6. klo 18 
ja kyläläisten yhteinen kahvihetki kyläkodissa. 
 

Juhannustanssit juhannuspäivänä 25.6. 
Yliskallion lavalla, orkesterina Pekka Rinne ja 
Kuunsilta. 
 

Heinäkuun tanssit: 9.7. orkesterina Terhi 
Jokilan kvartetti ja 23.7. orkesterina 
Satelliittitaivas 
 

Elokuun tanssit: 6.8. orkesterina Matti 
Mäntylä ja Amorada ja 20.8. kauden päät-
täjäistanssit, orkesterina Sakke Kotilainen ja 
Focus. 
 

Huom! Tänä kesänä tanssit alkavat klo 19.30 
ja päättyvät klo 24.00 
 

Vuokrattavana yksiö 29 m2 Kaukan 
kyläkodissa, Kaukanraitti 24, Pyhäranta, 
vuokra 300 €/kk + sähkö ja vesi kulutuksen 
mukaan. Kunnostetut, siistit sauna-, 
takkahuone- ja pesutupatilat alakerrassa. Heti 
vapaa, lemmikit OK, mukavat ulkoilumaastot. 
Tiedustelut Ilkka Karru puh. 0400 123024. 
 

Kyläyhdistys tarjoaa pihajumppaa kyläkodin 
kentällä tiistai-iltaisin klo 17.15 – 18.15. 
Jumppa sopii kaiken kuntoisille ja -ikäisille. 
Tule Sinäkin mukaan rentoon joukkoomme! 
 

Nälkloukkan kirkkopyhä on 10.7. 
Kyläyhdistys tarjoaa kirkkokahvit 
seurakuntakodissa.  
 
 
 

 



Suunnistustapahtumia Pyhärannan 
seudulla  

 
Kuntosuunnistuksen tapahtumia Pyhärannan 
kunnan alueella järjestää kesällä 2022 pää-
asiassa Vakka-Rasti. 
 
Myös Laitilan Jyskeen ja raumalaisten seuro-
jen jotkut tapahtumat saattavat kartan puoles-
ta ulottua Pyhärannan puolelle. Tarkemmat 
tiedot paikallislehtien seuratoiminnan palstoil-
la ja seurojen nettisivuilla. 
 
Tapahtumissa on sähköinen ajanotto, mutta 
ilman ajanottoakin voi suunnistaa. Tapahtu-
miin ilmoittaudutaan paikan päällä ja toimitsi-
joilta saa kysyä neuvoja. Pienet karttamaksut 
peritään. 
 
Ma 4.7. Maanantairastit 
(järj. KodKa ja RaTU), lähdöt klo 17-18.30, 
Kodisjoki, Kaljasjärven sauna, rastimaastoa 
myös Lahdenvainiossa. Opastus Kodisjoentie 
- Ihodentie. Karttamaksu. 
 
Ti 19.7. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhämaa, 
Raulio, rastimaastoa myös Kaukassa. Opas-
tus Uudenkaupungintie – Pyhämaantie. Kart-
tamaksu 5 e, alle 20-v. 0 e, emit-korttivuokra 
1 e. Voi maksaa myös liikuntaseteleillä. 
 

Ti 6.9. Vakka-kuntorastit 
(järj. VaRa), lähdöt klo 17-18.30, Pyhäranta, 
Ylikylä/Rohdainen (Kroope, Markasen uusittu 
karttaosa). Opastus Uudenkaupungintie – 
Ylikyläntie. Karttamaksu. 
 

Lisätietoja suunnistustapahtumista tai Pyhä-
rannan seudun suunnistuskartoista:  
Veijo Viitanen, puh. 040-5584812, 
sähköposti veijo.viitanen(ät)tili-rasti.fi 
 
Puhdas Mannervesi ry 

 
Tervetuloa tutustumaan 
Kaukan kosteikolle ti 28.6. 
klo 17-19. Kuormitus kuriin 
–hankkeessa toteutetut 
kosteikot vähentävät Man-
nerveden kuormitusta ja 

lisäävät luonnon monimuotoisuutta. 
 

La 6.8. Santtion rannassa vesiensuojelu- 
ja ympäristötapahtuma yhteistyössä muiden 

alueen toimijoiden kanssa. Ohjelmassa mm. 
vesiaktiviteetteja ja kulttuuria. Mielellään nä-
emme mukana myös pyhärantalaisia yhdis-
tyksiä tapahtumassamme, ota yhteyttä ja ide-
oidaan lisää. Yhteistyöllä saamme enemmän 
aikaan!  
 
Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan 
sekä tukemaan Mannerveden vesiensuoje-
lua 

● vuosijäsen 10 e/vuosi 
● ainaisjäsen 100 euroa  
 

Tilinumero: FI97 5211 0320 1396 49. Käytä 
viitettä 1009. 
 
Jäsenrekisteriä ja yhteydenpitoa varten 
tarvitaan sähköpostiosoite ja puhelinnu-
mero sekä kotipaikka, jotka voi ilmoittaa 
sähköpostilla puhdasmannerve-
si@gmail.com. Liittyä voit myös nettisi-
vuillamme olevalla lomakkeella 
www.puhdasmannervesi.fi  
 

 

 
Mitä vähemmän jätevesiä syntyy, sitä hel-
pompaa niiden käsittely on. Kompostikäymälä 
ja kantovesi sopivat mökkeilyyn. 
 

 Kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsittelyä 
huomattavasti - puhdistettavaksi jäävät pelkäs-
tään pesuvedet. 

  Kunnosta jätevesijärjestelmäsi ja muista jär-
jestelmän säännöllinen huolto, ylläpito ja oikea 
käyttö.  

 Sijoita jätevesijärjestelmä riittävän etäälle ran-
nasta ja huolehdi, etteivät puhdistetutkaan jä-
tevedet pääse vesistöön.  

 Älä pese mitään vesistössä, vaan imeytä pe-
suvedet maahan. Käytä pesuaineita säästeli-
äästi ja suosi ympäristömerkittyjä ja biohajoa-
via tuotteita. Vähäisistä tiskivesistä aiheutuvat 
haitat ovat kuitenkin vähäisempiä kuin kerta-
käyttöastioiden käyttö.  

 Käymäläjätteiden maahan kaivaminen ei ole 
sallittua. Kompostoi huussin tuotokset huolella 
ja käytä niitä hyödyksesi kasvimaalla, marja-
pensaille tai kukkapenkissä. Erotellun virtsan 
voit käyttää kompostiherätteenä tai laimennet-
tuna lannoitteena. Kompostoivaan huussiin voi 
laittaa myös muuta biojätettä. 



 
Luonnontilainen, kasvillisuuden peittämä ran-
ta pidättää vesistöön kulkeutuvia ravinteita ja 
maa-ainesta paremmin kuin kylvönurmikko. 
 

 Suojele rannan monimuotoisuutta: älä harven-
na rantapuustoa ja kasvillisuutta liian rajusti tai 
rakenna liian lähelle vesirajaa. Vältä kaivuutöi-
tä rannassa äläkä kaiva ojia suoraan vesis-
töön, vaan jätä rantaan suojavyöhyke. 

  Säilytä akut, maalit, öljyt ja liuottimet huolelli-
sesti kaukana rannasta ja sateelta suojattuna.  

 Pidä huolta, ettei tuuli, sadevesi tai aallokko 
kuljeta tavaroita vesistöön. Korjaa talteen eri-
tyisesti muovituotteet.  

 Perusta komposti riittävän etäälle rannasta ja 
talousvesikaivosta. 

 

 
Kalastolla on suuri merkitys vesistöjen tilaan. 
Vastuullisesti pyydetty kala on terveellistä ja 
ekologista lähiruokaa. 
 

 Kalasta sen verran kuin itse tarvitset. Suosi 
särkikalojen ja pienten parvikalojen pyyntiä pe-
tokalojen sijaan. Noudata laissa säädettyjä 
alamittoja, rajoituksia ja rauhoitusaikoja. Selvi-
tä paikalliset kalastussäännökset esimerkiksi 
pyydyskalastuksen suhteen.  

 Valikoi ruokapöytääsi sopivan kokoisia saalis-
kaloja. Vapauta pienet yksilöt kasvamaan ja 
suuret yksilöt lisääntymään. 

 Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin. 
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iäl-
tään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai 
pyydyksillä tai ravustaa.  

 Huolehdi veneesi ja moottorisi kunnosta, vältä 
myrkkymaaleja. Käytä soutuvenettä, jos mah-
dollista. Huolehdi veneen jätevedet asianmu-
kaiseen tyhjennyspisteeseen. Jätevesien las-
keminen suoraan vesistöön on kiellettyä 

 

 
Vesistölle luontainen kasvillisuus tarjoaa 
elinympäristön linnuille, kaloille ja monille 
muille vesiekiöille. Kasvillisuus on myös osa 
monimuotoista rantamaisemaa. 
 

 voit poistaa vesikasveja rantasi edustalta, jos 
ne haittaavat rannan käyttöä. Vie leikattu vesi-
kasvimassa heti maalle ja kompostoi se. Vesi-
kasvillisuus kilpailee levien kanssa ravinteista, 
joten poistaminen voi lisätä leväntuotantoa. 
Vältä vesikasvien poistoa ja puiden raivausta 
lintujen pesimäaikaan 15.4.–31.7.  

 Vältä rannan ruoppausta. Jos ruoppaat, ilmoita 
vesilain mukaisesti ruoppauksesta ja kasvilli-
suuden niitosta ELY-keskukselle ja vesialueen 
omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorit-

tamista. Huolehdi, että ruoppausmassat läjite-
tään maalle mahdollisimman kauas rannasta.  

 Tee aina niittoilmoitus koneellisesta vesikas-
vien niitosta 

 

Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet: 
ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus 
 

Pyhärannan Kotiseutuyhdistys 
 

Kesäkauden avaus Helinin Torpalla 19.6.22 
klo 12-15. Puutarhuri Raimo Oksanen tulee 
kertomaan kasveista ja puutarhan hoidosta, 
sekä vastamaan yleisön esittämiin kysymyk-
siin. 
Vihtamestari Helge Sainio opastaa, kuinka 
syntyy hyvää ja oikein tehty vihta, jota ei na-
rulla sidota, vaan luonnon vitsalla. Kisataan 
ketjunheitossa. 
Puffetista grillimakkaraa ja Kotiseutuyhdistys 
tarjoaa avajaiskahvit. 
 

Aikuisten juhannusjuhlat juhannusaattona 
24.6.22 klo 19 alkaen ja kestää niin kauan 
kuin viihdytään. 
Monella aikuisella ei ole paikkaa, mihinkä 
lähteä juhannusta viettämään. Nyt tämä on-
gelma on ratkaistu, sillä Helinin Torpan piha 
on täynnä tuoleja, joissa on mukavaa istua ja 
kuunnella illan ohjelmaa, käydä grillaamassa, 
kahvittelemassa, sammuttamassa janonsa 
kotikaljalla. Mikään ei maksa erikseen, vaan 
kaikki sisältyy10 € pääsymaksuun. 
Monipuolisessa ohjelmassa mm. karaokelau-
lukilpailu. Tervetuloa karaokelaulajat kisaan, 
voittaja palkitaan.  
Musiikista vasta kotiseutuneuvos Jukka 
Vehmas. Mikäli luonto sallii, syttyy jonkinlai-
nen kokkokin juhannusyöhön. 
Mukavaa yhdessä oloa tuttujen ja tuntemat-
tomienkin kanssa, keskikesän Jussin päivän 
juhlassa Wanhan Helinin Torpan pihalla.  
 

Sunnuntaina10.7.22 klo 12-15, monitoimi-
mies Seppo Lehtonen näyttää ja opastaa, 
kuinka kaloja fileoidaan ja käsitellään. Mah-
dollisesti kalojen myyntiä. Kotiseutuyhdistyk-
sen puheenjohtajien ja lahjoittajien muotoku-
vien paljastus. Kisataan ketjunheitossa. Puf-
fetista grillimakkaraa, kahvia ja nisusta. 
 

Yhteislaulutilaisuus 21.7.22 klo18. Laulatta-
jana entinen Polttilan poika Rainer Lehti. Ko-
tiseutuyhdistys tarjoaa iltakahvit.  
 



Työnäytös, maalinkeittoa Helinin Torpan pi-
halla 24.7.22 klo 12-15. 
Ennen vanhaan kun taloja maalattiin, maalit 
keitettiin talon pihalla. Nyt maalia keitetään 
Helinin pihalla, jolla myöhemmin torppa maa-
lataan. Keittomestarina toimii Jukka Vehmas 
ja kun säestäjä on paikalla, niin keiton lomas-
sa yhteislaulua. 
Kisataan ketjunheitossa. Puffetista grillimak-
karaa, kahvia ja nisusta.  
 

Perinteinen lauantai-illan ehtookellot/ eh-
toohartaus 13.8.22 klo 18. 
Omistettu polttilalaisen Kustaa Valtasen 
muistolle. Hän oli tahtomattaan rukoilevais-
liikkeen johtohahmo ja laajalti tunnettu ja ar-
vostettu seurapuhuja. 
Aluksi kuullaan kasetilta Valtasen laulamana 
”Peura jonoissansa”, jonka jälkeen muistopu-
he. Vierailevana puhujana rovasti Hannu 
Palmu, sekä oma kirkkoherra Riitta Komu. 
Kanttorina Kari Kesäläinen, yksinlaulua Soile 
Kujala.  
 

Elokuun lopussa, joista tarkemmin seuraa-
vassa UutisAnkkurissa: 
Opastetaan riuku-aidan tekoa, sekä työnäy-
tös, mitenkä kattopäreitä valmistetaan, mikäli 
jostakin löytyy pärehöylä. (Jos jollakin tällai-
nen on ja haluaa sitä lainata, niin ota yhteys 
0500 723939.) Vietetään venetsialaisiltaa 
27.8.2022. 
 

TERVETULOA KESÄN 2022 TAPAHTUMIIN 
 
 
 
 

Santtioseura 
 

Juhannusaattona 24.6.2022 klo 18 perintei-
nen lipunnosto ja juhannussalon pystytys se-
kä lauluhetki Mainingin pihalla. Kahvio auki. 
 

Torstaina 23.6.22 klo 17 kukkien keruuta sa-
lon koristelua varten, kokoonnutaan Mainin-
gin pihalla. 
 

Perjantaina 24.6.22 klo 9 alkaen kukkien si-
dontaa ja salon muuta koristelua sekä muuta 
valmistelua iltaa varten Mainingin pihalla. 
Tervetuloa uudet ja vanhat sitojat. 
Juhannussunnuntaina 26.6.22 klo 13 saaris-
tolaisjumalanpalvelus Ilmin rannassa.  
Santtioseura tarjoaa kirkkokahvit. 
 

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/ 
 
Jumalanpalvelukset (Pyhärannan kirkko, 
kirkkopolku 9) 
 
19.6. klo 10 sanajp "Katoavat ja katoamatto-
mat aarteet" 
25.6. klo 10 messu Juhannuspäivä "Tien rai-
vaaja". Pyhärannan kotiseutuyhdistus kukit-
taa ja tuo perinteiset juhannuskoivut. 
26.6. klo 13 Saaristolaisjumalanpalvelus 
SANTTIONRANNASSA (Santtionranta 16.) 
"Kutsu Jumalan valtakuntaan". Santtioseura 
kukittaa ja kahvittaa. 
3.7. klo 10 konfirmaatiomessu. "Kadonnut ja 
jälleen löytynyt". Salme Aro kukittaa. 
10.7. klo 10 messu " Armahtakaa". 
Nälkloukan kyläyhdistys kukittaa ja kahvittaa 
17.7. klo 13 sanajp " Herran palveluksessa". 
Pyhärannan SPR kukittaa. Laitilan srk hoitaa. 
24.7. klo13 sanajp RIHTNIEMEN leirimaja 
(Varvinpolku 13). " Rakkauden laki". 
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys  kukittaa ja 
kahvittaa. 
31.7. klo 10 messu "Kirkastettu Kristus". 
7.8. klo 10 sanajp ”Vaeltajan kirkko Totuus ja 
harha". Viestipyhiinvaelluksen matkaan 
lähettäminen kohti Kalannin kirkkoa (Kalannin 
kirkossa klo 14 messu) 
14.8. klo 10 messu " Uskollisuus Jumalan 
lahjojen hoitamisessa”. Mukana 
riemurippikoululaisia 50-vuoden takaa. 
21.8. klo 13 sanajp  "Etsikkoaikoja". Laitilan 
srk hoitaa. 
 
27.7. klo 18 Iltahartaus Varhokylällä  Vesa 
ja Salme Laineen pihalla. (Varhonkyläntie 
120). 
13.8. klo 18 Lauantain ehtookellot ja 
hartaus Helinin torpalla (Vanha Turuntie 
182) 
 



VIESTIPYHIINVAELLUS 6-7.8.2022. 
Tervetuloa kaikki mukaan pyöräillen tai 
vaikka autolla viemään viestikapulaa. 
 

6.8.2022: 
-Viestikapulan vastaanotto Ihoden nuokkarilla n 
klo 12. 
-Reissu/Kyläkahvila auki klo 12-15 (Ihoden kylätie 
27) (Diakoniaryhmä) 
-Ihoden Kiri lähtee viemään viestiä pyörillä n. klo 
13. Poikkeamme Helinin perinnetorpalle. 
-Seuriksen soppapäivällinen 
(kasvisose/jauhenliha) klo 15-18.30. 8€ 
(Kirkkopolku 9) (Martat) Ilm 28.7 mennessä 
kirkkoherran virastoon ti ja to klo 9-12 p. 02 
8258085 tai Riitalle 0440684903 
-Partiolaisten iltanuotio klo 19 (Kirkon 
ranta)(Pyhärannan partiolippukunta Korpiankkurit) 
 

7.8.2022: 
-Seuriksella aamupala klo 8-9.30 5 € 
(Kirkkopolku 9) (Diakoniaryhmä) Ilm 28.7 
mennessä  kirkkoherranvirastoon ti ja to klo 9-12 
p. 02 8258085 tai Riitalle  p.  0440684903. 
-Jumalanpalvelus Vaeltajan kirkko klo 10 ja 
matkaan siunaaminen. (Pyhärannan kirkko 
Kirkkopolku 9.)  
-Pyhärannan Myrsky lähtee viemään viestiä 
pyörillä n. klo 11.15 Kalannin kirkkoon. 
-Kalannin kirkon pihalla tarjolla pientä suolapalaa 
ja juotavaa. 
-Kalannin kirkossa Pyhiinvaellusmessu klo 14 
(Pyhän Olavin tie 6), jossa luovutamme alussa 
viestikapulan (puhdasta vettä) juhlallisesti 
 
Diakoniatyö: 
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 Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi 
Viime kesänä mukavan suosion saanut 
kesäkahvila kiertää tänäkin kesänä. Helinin 
torpalla jo aloitettiin 8.6. 
Tule tapaamaan toisia, vaihtamaan kuulumi-
sia 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, vapaa-
ehtoisia ja muutama isonen myös leikittämäs-
sä lapsia. Tervetuloa mukaan kaikenikäiset 
pyhärantalaiset! 
 
Keskiviikko 22.6. klo 14 – 16 Santtion 
Maininkitalo, Palokuja 6. Santtioseura 
kahvittaa. 
Torstai 30.6. klo 14 – 16 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.  
 
Haluatko tulla avuksi järjestämään 
kahvitusta? Rihtniemen kerralle 13.7. ei ole 
vielä ketään ilmoittautunut. Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä diakonissaan puh. 0440 684 913. 
 
VARHAISKASVATUS: 
 
 4 v synttärit: 

• 4-vuotta täyttävien oma juhla tuokio 
Rihtniemen leirikeskuksella Lauantaina 
2.7.2022. 

• Ilmoittautumisaika 13.-28.6.2022 
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. 

VARHAISNUORISOTYÖ: 
 
Kesätoimintaa: 

• Koululaisten toimintapäivä  
Torstaina 7.7. klo 10.00-
15.00 Rihtniemen leirikeskuksella. 

• Ilmoittautumisaika: 20.6.–3.7. 
nettisivuilta löytyvällä 
lomakkeella. 

• 10-leiri 
Rihtniemen leirikeskuksella lauan-
taina 20.-sunnuntaina 21.8., vuon-
na 2012 syntyneille. 

• Ilmoittautumisaika 1.-14.8.2022. 
nettisivuilta löytyvällä 
lomakkeella. 

• Ikäluokkaan kuuluville saapuu 
leiristä postia kesän aikana.  

 

 
 
 
 
 



RIPPIKOULUTYÖ 
 

13.–19.6. Rippileiri 
Ke 29.6. klo 17.00 konfirmaatioharjoitus 
Pyhärannan kirkossa 
Su 3.7. klo 10.00 Konfirmaatio 
Jumalanpalvelus 
 

 
 
Rippikouluun ilmoittautuminen: 
Vuoden 2023 rippikouluun (2008 syntyneet) 
ilmoittautuminen 25.7.–14.8. välisenä aikana 
seurakunnan nettisivuilta löytyvällä 
lomakkeella. Ikäluokkaan kuuluville tulossa 
postia kesän aikana. 
 

SAUNAILLAT: 
 
Rihtniemen leirikeskuksella klo 18.00 
Hinta 4€, sisältää saunomisen ja tarjoilun. 
 

Keskiviikko 6.7. 
Keskiviikko 13.7. 
Keskiviikko 10.8. 
Keskiviikko 17.8. 
 

Olisitko kiinnostunut tulemaan työntekijän 
kaveriksi vastaamaan saunailloista? Voit tulla 
kerran, tai vaikka useamminkin. Jos olet 
kiinnostunut, niin ilmianna itsesi Marikalle, 044-
0684916 
 
Marika on lomalla 
20.-28.6. 
18.7.-7.8. 
22.-28.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMOITUKSET 
 
 

Reilan vesialueiden kalastusluvat myynnis-
sä!  Anna Stolt, Varvinmäentie 45,  
puh. 050-5605350  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahtava valikoima kesäkukkia, 
amppeleita ja yrttejä! 

 
 

Avoinna joka päivä klo 9-19. 
(juhannuksena klo 9-15) 

 
 

 
 

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



 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

-Kotimaista luonnonkosmetiikkaa mm. 
palasaippuoita ja shampoita. -Tekstiilejä 

esim. saunaan. 
-Ekologisia pesuaineita 

-Käsintehtyjä koruja 
-Pieniä käsitöitä mm. saippua-alustoja ja 

pannunalusia 
-Teetä, marmeladeja ja suklaata 

-Monenlaista käyttö- ja lahjatavaraa 
 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

www.sydamenilo.fi 
 

Kettulantie 7, 27340 Reila 
p. 041 318 1920 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
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) 

 
Riinan kauneusaitta 

 

Ristentie 15 as. 4 
(käynti kirkonpuoleisesta päädystä) 

23950 Pyhäranta 
 

Instagram/Facebook: riinankauneusaitta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apua arkeen  
yksilöllisesti juuri sinulle. 
Niin kotona kuin muualla.  

 

Esimerkkejä 

• kotiapua tukevat palvelut  
- mökki-, puu- ja pihatyöt 

• henkilökohtainen avustaminen 
- kauppapalvelut, siivous, retket 

• lapsiarjessa auttaminen  
- pyykkihuolto, tiskaus, kantoliinailu  

• ikäihmisten auttaminen  
- seura, saunotus, lukeminen  

• virikkeellinen yhdessä tekeminen  
- käsityöt, ulkoilu 

• ruokien teko  
- valmiiksi tai yhdessä 

• lemmikkieläinten hoito  
- ruokinta-, ulkoilutus- ja siistintätyöt 

Hinta määräytyy työn mukaan,  
alkaen 30 € / h sis. ALV.  
Kotitalousvähennys – 60 % 

TARU RANTANEN 
044 039 51 51 
taru@kotiavustus.fi 
www.kotiavustus.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 
 
 

 

 
 

 
 

Hyvää juhannusta 2022 
ja 

mukavia kesähetkiä 
toivottaa kunnanviraston 

väki! 
 

UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
17.8.2022.  
AINEISTO MA 8.8..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 6-7/2022 kokoaja: Nina Kuusinen 


