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Virasto avoinna:
ma klo 9-17
ti-to klo 9-15
pe klo 9-14

KUNTA TIEDOTTAA
TILAVUOROJEN HAKU
Koulujen liikuntasalien ja muiden kunnan
omistamien kiinteistöjen säännöllisten käyttövuorojen haku on käynnissä.
Kunnan tilojen vuokrauslomake löytyy kunnan nettisivuilta
https://www.pyharanta.fi/vapaa-aika-jahyvinvointi/liikunta/liikuntapaikat/ Kunnan
tilojen vuokraushakemus.
Hakemukset tulee toimittaa 4.9.2022 mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai
kunnanvirastoon.
Lisätiedot olli.lahtonen@pyharanta.fi
p.0447383417 tai tiia.haltia@pyharanta.fi
p. 0447383432.
HAASTEPYÖRÄILY
2022
Kampanjan loppusuora häämöttää!
Pyöräilykampanja on
voimassa elokuun
loppuun saakka.
Vielä ehtii pyörälenkille!
Kampanjan päätyttyä arvomme kivoja palkintoja osallistujien kesken. Arvonnan tulokset
julkaistaan syyskuun UutisAnkkurissa.
Kirjaa pyöräilykilometrit Haastepyöräilysovellukseen 1.9.2022 mennessä.
Lisätiedot:
tiia.haltia@pyharanta.fi
tai puh 044 7383 432.

Pyhärantalaisille ikäihmisille apua pihatöihin
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
Rohdaisten nuokkari
Rohdaisten nuokkari auki maanantaisin klo
15-18, 11-13v. ja klo 18-21, 14v. ja sitä vanhemmat (ma 22.8. alkaen). 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.
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

Rantatie 166:n kohdalla olevasta
auringonkukkapellosta saa poimia
auringonkukkia rajattomasti.
Kannattaa ottaa puukko tai veitsi
mukaan, joka edesauttaa varsien
katkaisua.
Hyvää ja aurinkoista syksyä
toivottaen kukkapellon kylväjä.

Kirjasto
Kirjaston aukioloajat muuttuvat. Kirjasto on mahdollista
pitää avoinna henkilöstön
lisäresurssin myötä pidempään 1.9.2022-31.3.2023,
minkä jälkeen palataan kolmipäiväiseen aukioloon.
Kirjasto on avoinna 1.9.202231.3.2023
seuraavasti:
• maanantaisin klo 10-15
• tiistaisin suljettu
• keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-18
• perjantaisin klo 9-15
• lauantaisin klo 11-14.
Aattopäivinä kirjasto suljetaan klo 15 ja pidetään suljettuna juhlapyhinä
Lautapelikerho aloittaa jälleen! Tule mukaan
pelaamaan lautapelejä Pyhärannan kirjastoon
keskiviikkona 7.9.2022. klo 14-16 ja jatkamme pelaamista kerran kuukaudessa kunkin
kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Päätämme yhdessä kerhon sisällöstä. Pelikerho
on suunnattu alakoululaisille. Sinun ei tarvitse
ilmoittautua eikä osallistua joka kerta.
Satutunnit alkavat jälleen torstaisin 1.9.2022
klo 9.30.
Kirjastolla on runsaasti uusia kirjoja. Tule tutustumaan!

Vakka-Opisto
Vakka-opiston lukuvuoden 2022-2023 opetusohjelma julkaistaan torstaina 11.8., jolloin
se jaetaan Postin mukana jokaiseen toimialueen talouteen. Kurssit julkaistaan opiston nettisivuilla viikon 31 aikana, pe 5.8. mennessä
(www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen).
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 17.8. klo 17.00, ensisijaisesti netissä osoitteessa
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.
Myös opiston toimistossa on puhelinpäivystys
ke 17.8. klo 17.00-18.30, tällöin voi ilmoittautua myös puhelimitse. Torstaista 18.8. lähtien
ilmoittautumiset puhelimitse opiston toimistoihin niiden normaaleina aukioloaikoina.
Kurssitoiminta käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa, aikuisten normaalikurssien osalta
syyskuun alkupuolella.
Huomaa, että opistossakin vietetään syyslomaa peruskoulujen ja lukioiden tapaan viikolla 42 (17.-23.10.), opiston kurssit eivät pääsääntöisesti kokoonnu syyslomaviikolla.
Tässä esimakua tulevasta tarjonnasta:
Aamujumppa Ihodessa maanantaisin 4.9.27.11.2022 klo 07-07.45, sekä Aamujumppa
Santtion Mainingissa, opintoseteli torstaisin
7.9.-30.11.2022.klo 09.00-10.00
Ateljee Kuvataiteen Tekniikat Nuoret ja
aikuiset Ihodessa keskiviikkoisin 6.9.–
29.11.2022 klo 18–20.30.
Erilaisia piirustus-, maalaus- ja grafiikan tekniikoita kuten hiili, pastelli, lino- ja puupiirros,
karborundum, kuivaneula, öljyväri, vesiväri,
guassi, akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan
kuukausittain uuteen tekniikkaan. Lisäksi tehdään väriopin harjoituksia ja poimitaan taidehistoriasta esimerkkejä ja ideoita. Voit myös
halutessasi tehdä omasta aihepiiristäsi omalla tekniikalla. Pitkämatkalainen lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa tähän ryhmään. Ota mukaan omat piirustus- ja maalausvälineet. Jatkossa voit ottaa mukaan tarvikkeita oman kiinnostuksesi mukaan.
Kimapuko spiraalipunonta
Kun ikiaikainen spiraalipunonta kohtaa urbaanin kierrättäjän, syntyy kimapuko - värikäs
ja uniikki sisustuskori! Tule oppimaan, miten

kierrätyskankaat taipuvat katseen- ja pesunkestäviksi sisustusesineiksi. Kurssin aikana
opit lisäksi, miten perinteinen pykäpisto vahvan puuvillalangan kanssa sitoo kankaat tukevaksi pinnaksi. Lisäksi kuulet, mistä spiraalipunonta on alun alkaen saanut alkunsa.
Kurssin opettajana toimii kimapuko-kurssin
kehittänyt Hannele “kierrätyskuningatar”
Ruponen.
Ihoden koululla 30.9.2022 klo 10–12.
Ovi auki Ranskaan
Haluaisitko oppia vähän
ranskaa? Tai edes tietää
miten ranskankieliset nimet
sanotaan? Tällä kurssilla
tutustutaan ranskan kieleen ja käydään läpi ihan
perusasioita, mm. harjoitellaan ääntämistä ja
opetellaan numeroita, tervehdyksiä ja tavallisimpia fraaseja. Kurssille voidaan kevätpuolella järjestää myös jatkoa, mikäli kiinnostuneita on. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.
Rohdaisten koululla torstaisin 14.9.-9.11.2022
klo 16.45-18.15.
Perinnepiiri
Maatalouden rakennemuutokset ovat koetelleet kovin kourin Pyhärantaa 1800 -luvun lopulta nykypäiviin asti. Perinnepiirissä keskustellaan näistä muutoksista ja niiden vaikutuksista Pyhärannan nykyiseen elämänmenoon.
Osanottajien henkilökohtaisten muistojen
pohjalta mielipiteen vaihtoa syntyy kylä- ja
pihamaisemista ja asuinrakennuksista sekä
maa- ja metsätalouden töihin liittyvistä aiheista. Myös liikenne-, kauppa- ja pankkitoiminta
ovat kiintoisia muistelualueita. Lasten kasvatus ja opetus ovat muistelijoiden omakohtaisinta aluetta. Sitä on myös menneiden vuosikymmenten urheilu- ja kulttuuritoiminta.
Rohdaisten koululla torstaisin 7.9.-30.11.2022
klo 18-20.30
Viinikurssi: Ranskalaista
joulupöytään
Perinteinen suomalainen joulupöytä on vakiintuneesti saanut kylkeensä mallasjuomia,
eikä ihme, onhan pöytä viininnauttijalle joskus melkoinen
esterata. Vuosien vieriessä
joulun kattaus on kuitenkin muuttunut, ja aina
kelpo viinillä on paikkansa - jos ei aterialla,

niin aterian päätteeksi. Kurssilla tutustutaan
ranskalaisiin viineihin - niin punaisiin kuin valkoisiin. Maistelumaksu 20 € maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. Santtion Mainingissa perjantaina 24.11.2022 klo 18-20.
Köysitöitä ja merimiessäkkejä
Perinteisiä merimiessäkkejä, köysimattoja,
fendareita ja muita köysitöitä oman kiinnostuksen mukaan. Materiaalimaksu suoraan
opettajalle, ensimmäisellä kerralla sovitaan
tarviketilauksesta. Santtion Mainingissa 4.10.13.12.2022, joka toinen tiistai klo 18.1520.30.

Kulttuuri
Santtion Mainingissa 6.10.2022 klo 18-19.30.
Pyhärannan kulttuuritoimi.
Ihmisenkokoisten ja suurempienkin tunteiden
liikutusta Pauli Karmalan runoilla ja Tomi Paldaniuksen fingerstyle-kitaroinnilla. Karmala
lukee runojaan ja Paldanius imeyttää aatokset vielä syvemmälle kuulijain tajuntaan vetäisemällä loputtomasta repertuaaristaan tunnelmaan nivoutuvia klassikoita vuosikymmenten varrelta.
https://www.facebook.com/runoilijakarmala/
https://www.facebook.com/kitaristi.paldaniu

YHDISTYSPALSTA

Ihoden Seutuyhdistys
Ihoden Seutuyhdistys Ry
SYYSKOKOUS
Päivä: su 25.9.
Aika: klo 15.00
Paikka: Kylä-Salvin talo
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat
kera kahvikupposen; seuraathan kokousilmoittelua Facebook-sivuiltamme, kiitos!
Tervetuloa!
On aika julkistaa kesällä yhdistyksemme toteuttaman puiston nimikilpailun voittaja. Monien loistavien nimiehdotusten joukosta valitsimme puistolle nimeksi Salvinpuisto. Kiitos
kaikille kilpailuun osallistuneille ja onnea valitun nimiehdotuksen antajalle Elli Koskiselle!
Värikkäitä syyshetkiä kaikille ja turvallista
koulun alkua pienille ja isoille koululaisille!

Tarjoamme siellä soppatykissä keittämäämme herkullista hernekeittoa paikan päällä syötäväksi sekä kotiin vietäväksi.
Lisäksi myymme tilaisuudessa arpoja.
Apuja kaivataan telttaa pystyttämään
ja myyntihommiin.
Arpajaispalkintoja voi jokainen toimittaa,
mieluiten jo etukäteen
Valpolan Riitta-Liisalle tai Ruoholan Sirpalle.
Puhalletaan porukalla yhteen hiileen.
Kaikki mukaan viimeistään Kylätorille.
~ ÄIJÄVIRTA ~
Saunailta Varvinrannan saunalla tiistaina
30.08.2022 klo 18:00.
Ota mukaan omat eväät ja rento mieli.
~ JUHLATELTTA VUOKRATTAVANA ~
Juhlateltta vuokrattavissa kaikenlaisiin tapahtumiinne. Huolehdimme niin pystytyksen kuin
purkamisenkin.
Kysy Jarmolta puh. 044 325 9105
Seuraa toimintaamme netissä:
www.elakeliitto.fi/yhdistykset/pyharanta
Hyvää Aurinkoista loppukesää kaikille!

Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys
Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys

~ KIITOS ~
30-vuotisjuhlassamme ilo täytti juhlahuoneiston, saimme taas olla yhdessä isolla joukolla.
Te kaikki mukana olleet ja meitä muistaneet,
yhteistyökumppanit, ystävät, jäsenkunta:
Sydämellinen Kiitos Teille Kaikille!
Kiitos suurenmoinen talkooporukka, joka
mahdollistitte tämän kaiken.
Yhdessä eteenpäin uudelle vuosikymmenelle!
~ KYLÄTORILLA TAVATAAN ~
Olemme mukana
Ihoden Kylätori-tapahtumassa
lauantaina 24.09.2022 klo 10:00-13:00.

Terveysliikuntaa, hyvää oloa ja osallistu arvontaan. Pyöräilytapahtuma keskiviikkona
24.8 klo 18.00 alkaen. Pyöräilijä valitsee pyöräilymatkan ja -reitin kuntonsa mukaisesti.
Poikkea mehupisteelle, anna yhteystietosi,
niin osallistut arvontaan. Hyviä palkintoja!
Mehupisteet: Rohdainen Marttalan piha, Ristentie 15 ja Ihoden kirjaston piha.
Laitilassa: Valkojärven ympäripyöräily

Pyhärannan Maa- ja Kotitalousnaiset
❖ Yhdistyksemme on toiminut jo yli 70
vuotta. Palaamme juurillemme YliLaurilan tilan pihapiiriin viettämään juhlaamme lauantaina 20.8.2022 klo 13.
❖ Tarjoamme kirkkokahvit su 18.9., klo
13 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen. Tervetuloa kahville!
❖ Lauantaina 15.10. Ukin teatterissa
Tankki täyteen – maalla muuttajat. Esitys alkaa klo 13, jonka jälkeen ruokailemme Hotelli Aquariuksessa. Hinta
yhteensä 40€, joka maksetaan yhdistyksen tilille FI46 4358 1140 0037 63
viitenro 70108. Ilmoittautumiset Sirkalle 044 3222922 ke 21.9 mennessä.
AURINKOISTA SYKSYÄ TOIVOTTAA
HALLITUKSEN NAISET!

Nälkloukkan kyläkodissa on hyvät kokoustilat isommallekin porukalle. Sovittaessa
käytettävissä on myös videotykki ja
valkokangas. Salin vuokra on vain 20 e / 3
tuntia tai jos haluat kokouskahvit keittää, salin
+ keittiön vuokra on 30 e / 3 tuntia
(sis.kahvinkeiton, kupit, pesun). Ylimenevältä
ajalta 5 € / tunti.
Varaukset ottaa vastaan Ilkka Karru puh.
0400 123024.

Nälkloukkan kyläyhdistys

Tervetuloa tunnelmalliseen elokuun iltaan
tanssimaan Yliskallion lavalle kauden
päättäjäistansseihin 20.8., orkesterina
tanssiyleisön suosikki Sakke Kotilainen ja
Focus. Tanssit alkavat klo 19.30 ja päättyvät
klo 24.00.
Vuokrattavana asuntoja Kaukan
kyläkodissa, Kaukanraitti 24, Pyhäranta:
• Yksiö 29 m2, vuokra 300 €/kk + vesi
10 €/hlö/kk
• 3 h ja keittiö 88 m2, vuokra 580 €/kk +
10 €/hlö/kk
Sähkö sisältyy vuokraan. Kunnostetut, siistit
sauna-, takkahuone- ja pesutupatilat
alakerrassa. Heti vapaat, lemmikit OK,
mukavat ulkoilumaastot. Tiedustelut Ilkka
Karru puh. 0400 123024.

Pyhärannan MLL
MLL Pyhärannan paikallisyhdistys toivottaa värikästä alkavaa syksyä
kaikille ja reipasta sekä
turvallista lukuvuoden
alkua koululaisille!
Kerho- ja salivuorotoimintamme pyrkii pyörähtämään käyntiin syyskuussa, seuraathan
ilmoitteluamme asiantiimoilta. Jos olet kiinnostunut toteuttamaan MLL-toimintaa, niin
lähetä viestiä pyharannanmll@gmail.com tai
tule syyskokoukseemme ideoimaan uusia
ajatuksia toteutettavaksi!

TAPAHTUMAT:

LA 20.8. Kesänpäätös Suojalassa klo 1519; lapsille uintia, saunaa ja ohjelmaa. Aikuiset saavat jatkaa illanviettoa sen jälkeen.
Muutama nukkumapaikkakin löytyy
Tapahtuma on kaikille avoin. Grillikin on
kuuma, eli pientä ruokaa ja juomaa tiedossa
myös! Tule mukaan!
TI 6.9. SYYSKOKOUS klo 18; käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat.
Osoite: Ihoden kylätie 40. Tervetuloa!
SU 9.10. TuaViä -tapahtuma 10-16; paikka
vahvistuu syyskuussa. Tervetuloa suosittuun
Tuo tullessas, vie mennessäs ilmaistapahtumaamme tuomaan ja viemään
vaatteita, leluja ja tavaraa!

SPR Pyhärannan osasto

Terveyspiste
Osaston Terveyspiste avataan kesätauon
jälkeen
tiistaina 13.syyskuuta klo 15-17.
Paikka: Mattilanpuisto, Ristentie 15, Rohdainen.
Palvelu on maksuton ja avoin kaikille ilman
ajanvarausta. Martat tarjoavat kahvin!
Aukiolopäivät kuukauden toinen tiistai kerran
kuussa 11.10. 8.11. 13.12.
Terveyspiste on osa Punaisen Ristin vapaaehtoisvoimin toteutettavaa terveydenhoitotyötä ja kotimaan toimintaa. Sen tavoitteena on
tukea ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämisessä sekä arkielämässä selviytymisessä. Terveyspisteessä voi mittauttaa
verenpaineen ja verensokerin.
Lisäksi on teematuokioita
Terveyspisteen vastuuhenkilöinä toimii terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Puhdas Mannervesi ry
Operaatio Nälkäpäivä 22.-24.9.2022
Torstaina 22.9. ja lauantaina 24.9. myydään
Nälkäpäiväleipää sekä possumunkkeja
Rohdaisissa Sale-kaupan edessä klo 9 alkaen niin kauan kuin myytävää riittää.
Lipaskeräys on myyntipaikalla, kerääjiä liikkuu myös Pyhärannan eri kylissä.
Mahdollisuus lahjoittaa myös MobilePay- sovelluksella.
Katastrofirahastoon kerätyt sitomattomat keräysvarat mahdollistavat Suomen Punaisen
Ristin nopean avustustyön kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Haluamme kiittää kaikkia
Santtionrantaan paikalle tulleita
osallistujia sekä kaikkia tahoja,
jotka auttoivat tekemään tapahtumasta onnistuneen!
Kiitos yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa kohti
puhtaampaa Mannervettä.
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
Myynnissä on myös uusia postikortteja,
joiden tilausohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

Pyhärannan Martat ry
Retki Uuteenkaupunkiin maanantaina
29.8.2022
Lähtö Marttalasta klo 11.00.
Mennään kimppakyydein.
Ohjelma:
• Tupsula - tuhansien tupsujen näyttely
• Lounas Lounaskahvila Rosamunda
10,70/hlö
• Taidetalo Pilvilinna, pääsymaksu 8,/hlö
Ilmoittautuminen Hilpalle puh. 040-5824184
tai hilppa.karru@gmail.com
Tervetuloa retkelle.
MUOTINÄYTÖS torstaina 29.9. klo 18.00
Nälkloukkan kyläkodissa.

Pyhärannan Kokoomus

KESÄPÄIVÄ
Vuoden 2022 kesäpäivää vietetään syyskuun
11. päivä, sunnuntaina kello 14 alkaen Rithniemen leirikeskuksessa osoitteessa Varvinpolku 13, 27340 Reila.
Ohjelmassa on kansanedustajien Matias
Marttinen ja Ville Valkonen keskustelutilaisuudet. Tarkempi ohjelma lähempänä ajankohtaa Pyhärannan Kokoomus ry Facebook sivulla. Jäsenille laitamme kutsut sähköpostiin.

Tilaisuus on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa iloiseen kesäpäivään keskustelemaan
ajankohtaisista asioista!

Lions Club Pyhäranta

Lions Club Pyhäranta
Kylätori järjestetään Ihoden koululla
24.09.2022 klo 10:00-13:00.
Torialueella tarjolla perinteiseen tapaan
paljon erilaisia myyntituotteita.
Hernekeittoa, kalaa, vihanneksia ym.
Kahvilan pito nyt Ihoden seutuyhdistyksellä.
Tervetuloa.

Pyhärannan seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Ristentie 15
23950 Pyhäranta
Seurakunnan virallinen
sähköposti:
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi
Puh: 02-8258085
Kirkkoherranvirasto avoinna: tiistaina ja torstaina klo 912 https://pyharannanseurakunta.fi
Facebook:
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/

JUMALANPALVELUKSET:
21.8. klo 13 sanajp "Etsikkoaikoja". Laitilan
srk hoitaa. Salme Aro kukittaa.
28.8. klo 10 sanajp "Itsensä tutkiminen"
4.9. klo 10 messu. " Jeesus parantajamme".
Kari-kanttorin ja Nina-talouspäällikön läksiäiset. Salme Aro kukittaa. Soppalounas.
11.9. klo 10 messu "Lähimmäinen". Diakonian juhlajumalanpalvelus. Diakoniatoimintaryhmä kukittaa ja tarjoaa kahvit. Kysy Tiinalta
mahdollista kyytiä.
18.9. klo 13 sanajp "Kiitollisuus" Laitilan seurakunta hoitaa. Maa- ja kotitalousnaiset kukittavat ja kahvittavat.
25.9. klo 10 sanajp " Jumalan huolenpito"
Partiomessun sanoilla. Mehutarjoilu.
Ikoninäyttely kirkossa 15.8-4.9
"Maria, Herran äiti". Porilaisen ikonimaalarin
Ritva Nummisen maalaamia ikoneja on näytteillä Pyhärannan kirkossa sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä tai sen jälkeen
klo 12-14. Muuna aikana pyynnöstä.

8.9. klo 14.30 Raamattupiiri srk-talo
LÄHETYSTYÖ:
ke 24.8. klo 10 Lähetystoimintaryhmän palaveri srk-koti
Pe 02.09. Lähetyksen syystorille piirakan
leipomistalkoot klo 9 alkaen srk-kodilla.
La 03.09. Lähetystori Uudenkaupungin torilla
klo 10-14.
DIAKONIATYÖ:
Tiistaina 6.9. klo 18 Rihtniemen leirikeskuksessa Kävele Naiselle Ammatti ulkoilutapahtuma. Vapaaehtoinen osallistumismaksu kehitysmaiden naisten koulutuksen
hyväksi Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten
Pankin kautta. Kahvia, teetä, mehua ja pientä
purtavaa sekä saunomismahdollisuus.
Sunnuntaina 11.9. klo 10 messu kirkossa sekä kirkkokahvit ja ohjelmaa Seurakuntakodilla
diakoniatyön juhlavuoden merkeissä. Kyydeistä lisätietoa diakonissalta.
Torstaina 22.9. klo 12-14.30 syyskauden ensimmäinen Palvelupäivä Seurakuntakodilla.
Ruokailu, kahvit ja ohjelmaa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja diakonissalta puh. 0440 684
913.
KASVATUS:
Päiväkerhot aloittavat toimintansa syyskuun
alussa. Kerhoihin ilmoitetuille saapuu postia
elokuun aikana.
Varhaisnuorten kerhot käynnistyvät, jahka
ohjaajat ja kerhoajat saadaan sovittua.
Kerhonohjaamisesta kiinnostuneet nuoret,
ottakaa Marikaan yhteyttä viimeistään 28.8.,
jotta saadaan sovittua tarkemmin kerhojen
aloituksesta.
Kerhonohjaajakoulutuksesta tai isoskoulutuksesta kiinnostuneet, ilmoittautumiset
Marikalle su 4.9. mennessä.
Nuortenillat starttaavat syksyn aikana. Seuraa ilmoittelua.
Rippikoulun aloitustilaisuus su 2.10. klo
10.00 Pyhärannan kirkossa.
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen
(päiväkerhot, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö,
rippikoulu) toiminnasta, niin ole rohkeasti yh-

teydessä lapsi- ja nuorisotyönohjaajaan Marikaan
044-0684916, marika.pietila@evl.fi
KIRKKOMUSIIKKITYÖ:
Pyhärannan kirkkokuoron kotailta Rihtniemen
leirimajalla ke 24.8. klo17:00.
Pyhärannan kirkkokuoron syyskokous Reini
ja Mikko Laineella ke 31.8. klo18:30.
SEURAKUNTAVAALIT, KUULUTUKSET
Ehdokasasettelua koskeva kuulutus
Pyhärannan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi
valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

1) joka on konfirmoitu viimeistään
15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 20.11.2022
2) joka on kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu,
3) joka ei ole vajaavaltainen
4) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
5) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa
oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Pyhärannan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ko. päivänä 15.9.2022 klo 9.0016.00.Kirkkoherranviraston osoite on:
Ristentie 15, 23950 Pyhäranta.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja
liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.
Pyhärannassa, 15.6.2022
Pyhärannan seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta
Puheenjohtaja Jorma Perhe

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta
Pyhärannan seurakunnassa toimitetaan
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan
jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10-14 ja maanantaina
5.9.2022 kello 15-19 Pyhärannan kirkkoherranvirastossa, osoite Ristentie 15, 23950
Pyhäranta.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi
on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022
16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on
oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on
luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä
Pyhärannan kirkkoherranvirastoon,
osoite Ristentie 15, 23950 Pyhäranta.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia
3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.
Pyhärannassa 15.6.2022
Pyhärannan seurakunnan vaalilautakunnan
puolesta
Puheenjohtaja Jorma Perhe

ILMOITUKSET
Tervetuloa hemmotteluun Riinan
kauneusaittaan!
Kasvohoidot
Ripsi- ja kulmapalvelut
Jalkahoidot
Käsihoidot
Shellac-kestolakkaukset
Sokeroinnit
Aromahieronta
Saatavilla myös lahjakortit.
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

Avoinna ma-la
klo 9.00-17.00
Tomaattia, kurkkua
Siikli -perunaa

Tervetuloa!

ANNISKELUKAFFELA, PUOTI ja B&B
Tervetuloa kaffelle ja herkuille!
Kaffela ja puoti avoinna
la-su klo.11-18 elokuun loppuun asti.
Lisäksi ainakin lähiruokapäivänä
10.9 klo.12-18
(Seuraa somesta myös muita mahdollisia
pop-up aukioloaikoja)
Voit myös tehdä leipä- ja herkkutilauksia
suoraan Jennille, puh. 040 3503831
Mankel-huoneen B&B majoitus myös
varattavissa.
Varaukset joko nettisivujen kautta:
www.kallionkolo.fi
tai soittamalla: 040 3503831/Jenni
Lisäksi koulutetun hierojan palvelut
varattavissa:
varaa.timma.fi/koulutettuhierojaveetikallio
Jos netistä ei löydy sopivaa hieronta-aikaa,
voit varata myös numerosta :
044 5052666 tai 040 3503831
Hieronnan voi maksaa myös Epassilla tai
Smartumilla!!
Seuraa meitä somessa:

TERVETULOA!
Pajulankuja 2, Hirslahti
kallionkolo.f

SANTTIOKALUSTE
UUDISTAA KOTIASI
•
•
•

Uudet mittatilausovet,
laatikot, tasot, altaat
Liukuovet eteiseen ja makuuhuoneeseen
Vanhojen väliovien pinnoitus
SOITA JA SOVI KOTIESITTELY!
SANTTIOKALUSTE E. HAARTE
SANTTIO

Puh. 0400 723 262

Ekohoitolan palvelut:
Kansanparantajan käsittelyä vaivoihin
Kokonaisvaltaiset hoidot jaloille, kasvoille
ja käsille luonnonmukaisin tuottein
Kasviväreillä tehdyt värjäykset kulmiin ja
ripsiin
Rentouttavat Hyvän olon -hoidot
Luonnollisen meikin opastusta ja meikkauspalvelua
Hyvän olon -tilaisuuksia ryhmille

UutisAnkkurin oma nurkkaus
SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY
14.9.2022.
AINEISTO MA 5.9.2022 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 8/2022 kokoaja: Nina Kuusinen

Ekopuodin puolelta löytyy mm.:
Luonnonmukaisia tuotteita itsensä hoitamiseen päästä varpaisiin
Ekologisia tuotteita kodin puhtaanapitoon
Ravintolisiä kehon hyvinvointiin
Eteerisiä öljyjä mielen virkistykseen
Ekopuodin valikoima nähtävissä ja tilattavissa
myös verkkokaupasta: www.ekopuotinorah.fi
Lämpimästi tervetuloa!
Ekohoitola ja Ekopuoti Norah
Ihoden Kylätie 86, Ihode
p. 0505059779
hoitolanorah2015@gmail.com
www.ekohoitolanorah.fi

