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KUNTA TIEDOTTAA 
 
Huom! Kunnanvirasto on suljettuna tois-
taiseksi sisäilmaongelmien vuoksi. 
Asiakaspalvelu hoidetaan puhelimitse, 
sähköpostitse ja kunnanvirastolla erikseen 
sovittaessa. 
 
Pyhärannan kunnan liikuntakysely 
 
Pyhärannan kunnassa alkaa liikuntastrategian 
valmistelu. Osana valmistelua kunta toteuttaa 
liikuntakyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä 
tietoa kuntalaisten liikuntatottumuksista sekä 
saada tietoa siitä, miten kunnan liikuntapalvelut 
toimivat nyt ja millaisia liikuntapalveluita kunta-
laiset haluaisivat tulevaisuudessa. 
 
Kysely on toteutettu Webropol-ohjelman avulla 
ja siihen voi vastata seuraavassa osoitteessa: 
 
https://link.webropolsurveys.com/S/DFB4E7EBA1008D0E 
 
Kysely avautuu myös oheisen QR-koodin avul-
la, kun avaat puhelimen ka-
meran ja näytät koodia kame-
ralle. Mikäli kyselyn täyttämi-
nen sähköisesti ei onnistu, 
voit noutaa paperisen kyselyn 
Pyhärannan kirjastosta tai 
Pyhärannan Salesta.  
Kysely on avoinna 12.9.-30.9.2022. 
 
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 50 €:n 
S-ryhmän lahjakortti. Mikäli haluat osallistua 
arvontaan, täytä yhteystietosi kyselyn lopussa 
olevaan kysymykseen.  
 

 

2.-9.10.2022 vietämme valtakunnallista  
vanhustenviikkoa. Vanhustenviikon teema-
na on tänä vuonna Yhdessä luontoon – joka 
iän oikeus. 
 
Pyhärannan kunta järjestää yhteistyössä 
seurakunnan ja eri vapaaehtoistoimijoiden 
sekä järjestöjen kanssa: 

 

VANHUSTENVIIKON JUHLAN 
6.10.2022 klo: 11-14.30 

 
paikkana seurakuntakoti  

(os. Kirkkopolku 9, Rohdainen) 
 
Juhla sisältää ruokailun, kahvit, erilaisia mu-
siikillisia ohjelmanumeroita, vs. kunnanjohta-

ja Merja Kosken avajaispuheen sekä Esa 
Urhosen luontoaiheisen esitelmän. 

 
ILMOITTAUTUMISET TILAISUUTEEN 

29.9. MENNESSÄ! 
 diakonissa Tiina Mäkinen p. 0440-

684913 (+ mahd. ruoka-aineallergiat, 
kimppakyytitarve ym.) 

TERVETULOA!!! 
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PYHÄRANTALAISTEN IKÄIHMISTEN 
(65V+) PÄIVÄTOIMINTA 
 
Syyskauden toimintapäivät Kaukan kyläkodil-
la (os. Kaukanraitti 24): 
 
3.11. torstai klo: 12-14.30 aiheena ”Muistin 
käyttö arjessa”, vierailijana toimintaterapeutti 
Satu Heikola (ruokana läskisoosi ja peruna-
muusi) 
 
1.12. torstai klo12-14.30 PIKKUJOULUT – 
jouluateria 
 
Osallistumismaksu 10€/hlö laskutetaan jälki-
käteen. Et siis tarvitse tätä varten käteistä 
mukaan. Maksu sisältää ohjelman ja ruokai-
lun. Kuljetuspalvelua paikalle ei järjestetä 
erikseen, kysy tarvittaessa kyytiä kaverilta tai 
vapaaehtoistoimijoilta.  
 
Päivätoimintaa järjestävät kunnassa yhteis-
työssä Nälkkloukan Kyläyhdistys ry., Van-
husneuvosto (koostuu eri järjestöjen toimijois-
ta), SRK ja Pyhärannan sosiaalitoimi.  
 
Lisätiedot: Hanna Piironen p. 044 738 3421 
 
 

 
 
Ikäihmisten teatterimatka Uuteenkaupunkiin 
lauantaina 1.10 klo 13.00. 
Esitys on Tankki Täyteen – maallamuutta-
jat, kesto 2 h. 
 
Kuljetus, teatteri ja kahvitus ovat ilmaisia.  
 
Linja-autokuljetus: 
- Ihoden Asemakahvio klo 11.45 
- Rohdainen kerrostalon piha klo 12.00 
- tarvittaessa pysähdymme Nälkkloukan tien-
haaran pysäkillä rantatiellä. 
 
Sitovat ilmoittautumiset Seppo Punna  
puh. 0400 565039. 
 
Järjestäjä: kunnan vanhusneuvosto Matti, 
Markku ja Salme Laukolan säätiön tukemana. 
 

Haastepyöräily 
 

Haastepyöräilykampanja 
on päättynyt. 
Kampanjaan osallistuneet 
pyhärantalaiset polkivat 
elokuun loppuun mennes-
sä 13572 km. 
 

Kampanja ei tänä saavuttanut edellisten 
vuosien suosiota, mutta kyllähän me ensi 
vuonna taas ollaan mukana Haastepyöräi-
lyssä, eikö? 
Pienten kuntien välisessä kisassa Pyhäran-
nan sijoitus oli 12. Osallistujia tässä luokassa 
oli yhteensä 17. 
 
Onnetar suosi tällä kertaa seuraavia: 
 

1. lahjakortti Pyöränurmi, Reijo Rusanen 
2. lahjakortti Pyöränurmi, Soile Salminen 
3. sukat+Haastepyöräily-kassi, Salme Aro 
4. pyörän lukko, Anne Niemi 
5. sukat, t-paita+kassi, Tuukka Laine 
6. pyörälaukku, Kristiina Ranta 
7. lahjakortti, Timo Kyllönen 
8. pyörän takavalo, Tuula Kangasniemi 
9. pyörän lukko, Seija Sainio 
10. sukat+Haastepyöräily-kassi, Meri-Tuulia 

Seppänen 
11. pyörän takavalo, Oili Alikleemola 
12. kipukoukku, Antti Arola 
13. pyörän lukko, Antero Pesola 
14. kipukoukku, Outi Eeva 
15. pyörän lukko, Marianne Saarnio 

 
Ota yhteyttä Tiia Haltiaan (arkisin 9-15) pal-
kinnon noutamisesta tiia.haltia@pyharanta.fi 
tai 0447383432. 
 
Kiitos kaikille Haastepyöräilyyn osallistuneil-
le! Hyviä ja aurinkoisia pyöräilykelejä syksyl-
le! 
 
 
Kuntopolut 
 
Kuntopolkukausi lähestyy loppuaan! Vielä 
ehdit merkitä suorituksesi kuntopolkuvihkoi-
hin 30.9.2022 asti. 
 
Haukkaa happea ja nuuhki raikasta syysil-
maa. Ota eväät mukaan ja nauti vaikka kah-
vit kivennokassa. Syksyllä ulkoilu on ihan 
parasta! 
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Pyhärannan kunnan tarjoamat syyslii-
kunnat 2022 
Kunnan tarjoamat liikuntapalvelut alkavat 
jälleen Reilassa ja Rohdaisissa 27.9.-
13.12.2022 tiistaisin, koulujen liikuntasaleis-
sa. Rohdaisissa harjoittelua myös kuntosalil-
la. 
Aikataulu: 
Reilan Reipas aamujumppa (liikkeet seisten 
ja lattialla) klo 9.30-10.30 
Rohdaisten puolenpäivän jumppa (liikkeet 
seisten ja lattialla) klo 11.00-12.00  
 
Uutuutena Rohdaisissa matalan kynnyksen 
kunnollinen tuolijumpparyhmä (liikkeet istuen 
ja seisten tuettuna) klo 12.10-13.10. 
Ilmoittautumiset matalan kynnyksen ryh-
mään: 044 738 3432 tai 
tiia.haltia@pyharanta.fi 
 
Ota mukaan jumppa-alusta, vastuskuminau-
ha (pituus 1,5 m.), sisäliikuntakengät ja vesi-
pullo. 
 
Liikuntaryhmien sisältö: 
 
Aikuisten liikuntatunnit sisältävät monipuoli-
sesti eri lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä. 
Lihaskuntoliikkeissä käytetään välineenä 
vastuskuminauhaa. Jokaisella kerralla teh-
dään myös liikkuvuutta ja tasapainoa erilai-
silla harjoitteilla. Kiertoharjoittelua toteute-
taan kunnan kuntosalilla. 
 
Lisätietoja liikuntaryhmistä ja mahdollisista 
aikataulumuutoksista 
www.pyharanta.fi/liikunta sekä kunnan  
Facebook-sivulla. 
 
 
 
Kirjasto 

 
 
Kirjaston aukioloajat muuttu-
vat. Kirjasto on 
mahdollista pitää avoinna 
henkilöstön lisäresurssin 
myötä pidempään 1.9.2022-
31.3.2023, minkä jälkeen pa-
lataan kolmipäiväiseen auki-
oloon. Lauantaita kokeillaan, 
mikäli kävijöitä ei riitä, niin 
lauantai aukiolo poistuu. 

 

Kirjasto on avoinna 1.9.2022-31.3.2023 seu-
raavasti: 

• 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 pide-
tään suljettuna juhlapyhinä. 
 
Lautapelikerho aloittaa jälleen! Tule mukaan 
pelaamaan lautapelejä Pyhärannan kirjastoon 
keskiviikkona 7.9.2022. klo 14–16 ja jatkamme 
pelaamista kerran kuukaudessa kunkin kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko. Päätämme 
yhdessä kerhon sisällöstä. Pelikerho on suun-
nattu alakoululaisille. Sinun ei tarvitse ilmoit-
tautua eikä osallistua joka kerta. 

Satutunnit alkavat jälleen torstaisin 1.9.2022 
klo 9.30.  
 
Vakka-Opisto 
 
Muistattehan ilmoittautua kursseille, vain sel-
laiset kurssit, joille on ilmoittautujia riittävästi 
toteutuvat! 
 
Köysitöitä ja merimiessäkkejä kaipaa ilmoit-
tautujia toteutuakseen!!! Samoin Nypläys 
Santtiolla ja ompelukurssit Reilassa sekä 
Kaukassa! Hathajoogaa tarjolla Reilassa sekä 
Ihodessa!! 
 
Perinteisiä merimiessäkkejä, köysimattoja, 
fendareita ja muita köysitöitä oman kiinnos-
tuksen mukaan. Materiaalimaksu suoraan 
opettajalle, ensimmäisellä kerralla sovitaan 
tarviketilauksesta. Santtion Mainingissa joka 
toinen tiistai 4.10.-13.12.2022 klo 18.15-20.30 
 
Tässä esimakua tulevasta tarjonnasta:  
 
Ateljee tekniikat nuoret ja aikuiset Ihodessa 
keskiviikkoisin 6.9.-29.11.2022 klo 18–20.30.  
Erilaisia piirustus-, maalaus- ja grafiikan tek-
niikoita kuten hiili, pastelli, lino- ja puupiirros, 
karborundum, kuivaneula, öljyväri, vesiväri, 
guassi, akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan 
kuukausittain uuteen tekniikkaan. Lisäksi teh-
dään väriopin harjoituksia ja poimitaan taide-
historiasta esimerkkejä ja ideoita. Voit myös 
halutessasi tehdä omasta aihepiiristäsi omalla 
tekniikalla. Pitkämatkalainen lapsi voi osallis-
tua yhdessä aikuisen kanssa tähän ryhmään. 
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Ota mukaan omat piirustus- ja maalausväli-
neet. Jatkossa voit ottaa mukaan tarvikkeita 
oman kiinnostuksesi mukaan. 
 
Kimapuko spiraalipunonta 
Kun ikiaikainen spiraalipunonta kohtaa urbaa-
nin kierrättäjän, syntyy kimapuko – värikäs ja 
uniikki sisustuskori! Tule oppimaan, miten 
kierrätyskankaat taipuvat katseen- ja pesun-
kestäviksi sisustusesineiksi. Kurssin aikana 
opit lisäksi, miten perinteinen pykäpisto vah-
van puuvillalangan kanssa sitoo kankaat tuke-
vaksi pinnaksi. Lisäksi kuulet, mistä spiraali-
punonta on alun alkaen saanut alkunsa. Kurs-
sin opettajana toimii kimapuko-kurssin kehit-
tänyt Hannele “kierrätyskuningatar” Ruponen. 
Ihoden koululla 1.10.2022 klo 10–14. 
 
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. harjoitel-
laan ääntämistä ja opetellaan numeroita, ter-
vehdyksiä 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 koetel-
leet kovin kourin Pyhärantaa 1800 -luvun lo-
pulta nykypäiviin asti. Perinnepiirissä keskus-
tellaan näistä muutoksista ja niiden vaikutuk-
sista Pyhärannan nykyiseen elämänmenoon. 
Osanottajien henkilökohtaisten muistojen poh-
jalta mielipiteen vaihtoa syntyy kylä- ja piha-
maisemista 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 vuosikym-
menten urheilu- ja kulttuuritoiminta. 
Rohdaisten koululla torstaisin 7.9.-30.11.2022 
klo 18–20.30  
 
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 ve-
täisemällä loputtomasta repertuaaristaan tun-
nelmaan nivoutuvia klassikoita vuosikymmen-
ten varrelta. 

https://www.facebook.com/runoilijakarmala/ 

https://www.facebook.com/kitaristi.paldaniu 

 

 
 

YHDISTYSPALSTA 
 

 
Laitilan-Pyhärannan sydänyhdistys  
 

 
Laitilan-Pyhärannan Sydänyhdistys järjestää 
yhteistyössä Vakka-Suomen Sydänyhdistyk-
sen ja Varsinais-Suomen Sydänpiirin kanssa 
yleisöluennot, aiheina sydänterveys ja hyvin-
vointi: 

• 21.9. klo 16.15-18.00; Eteisvärinä 
ja sen hoito, luennoitsijana Teemu 
Ahola, verkkokatselutilaisuus. 
Paikkana Vakka-Suomen Puheli-
men tila, Pohjoistullintie 11, Uusi-
kaupunki 
Tarjolla kahvit, mukana asiantunti-
jana sairaanhoitaja Merike Kuja-
nen 
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• 19.10. klo 16.15-18.00 Unihäiriöt 
ja sydän, verkkokatselutilaisuute-
na. 
Keskustelua unikorttien avulla, 
kahvitarjoilu. 
Paikkana Vakka-Suomen Puheli-
men tila, Pohjoistullintie 11, Uusi-
kaupunki 

• 29.11. klo 16.15.-18.00 Sydänsai-
rastuneen liikunta 

Paikkana Laitilan kaupungintalon 
kahvio, Keskuskatu 30, Laitila 
Tarjolla kahvit, mukana asiantunti-
jana sairaanhoitaja Merike Kuja-
nen 

 
Sydänpyöräilyn arpajaisten lahjakorttipääpal-
kinnon voitti Mikko Kallio. 
 
Sydänkerho järjestää matkan Porin teatteriin 
Evita suurmusikaalia katsomaan to 27.10 klo 
13.00 alkavaan näytökseen. Näytöksen 
jälkeen menemme ruokailemaa Klubille. Hinta. 
75 €. Sisältää ruokailun, pääsylipun ja 
kuljetuksen Laitilasta. Tied. ja ilm. 25.9 
mennessä Ritva 050 5301720 
 
Pyhärannan Maa- ja Kotitalousnai-
set 
 

 
 
Hallituksemme kiittää kaikkia, jotka mahdollis-
tivat upeat 70-vuotisjuhlamme! 
 
Loppuvuoden tapahtumia: 
 
 Tarjoamme kirkkokahvit su 18.9., klo 13 

alkavan jumalanpalveluksen jälkeen. Ter-
vetuloa kahville! 
 

 Lauantaina 15.10. UKIN TEATTERISSA: 
Tankki täyteen – maalla muuttajat. Esi-
tys alkaa klo 13, jonka jälkeen ruokai-
lemme Hotelli Aquariuksessa. Hinta yh-
teensä 40 €, joka maksetaan yhdistyksen 
tilille FI46 4358 1140 0037 63 viite nro 
70108.  

Ilmoittautumiset Sirkalle 044 3222922 
ke 21.9 mennessä. 
 

 HALLITUKSEN KOKOUS 20.10.klo18 
Saaristolantie 104 Ihode 
 

 VARSINAINEN KOKOUS 3.11 klo 18 
(paikka vielä avoin) 

 
 PUUROJUHLA Ihoden-Vermuntilan met-

sästysmajalla la 19.11. klo 14 
 

KAUNISTA JA SATOISAA SYKSYÄ 2022 
TOIVOTTAA HALLITUKSEN NAISET 
 

 
70 v juhlaa vietettiin Yli-Laurilan tilalla 20.8.  
Tervetuliaispuheen piti vpj. Riitta-Liisa Valpola. 
Kuva Kari Kesäläinen 
 
Pyhärannan Martat ry 
 
 
 
MUOTINÄYTÖS torstaina 29.9 klo 18.00 
Nälkloukkan kyläkodissa. 
 
Muotinäytöksessä mukana olevat liikkeet: 

• Putiikki SikSak 
• Vaateliike Reinholm 
• Putiikki Elina 
• Studio 25  
• SisustusUlpukka 
• Kenkäkauppa Alina 

 
Arvontaa.  Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 
 
Lokakuu on Marttojen puurokuu. 
Martat valmistavat ja tarjoilevat puuroja  
sunnuntaina 2.10 seurakuntakodilla heti 
jumalanpalveluksen jälkeen. 
 
Tarjolla ruismarjapuuroa, ohrapuuroa, helmi-
puuroa ja marjakeittoa. 
 
Tervetuloa puurolle! 



Eläkeliiton Pyhärannan yhdistys 
 

 
 
 
 
 
 

~  
BOCCIA ~ 

Boccian pelaajat: aloitamme keskiviikkona 
14.09. Ihodessa klo 15:30-17:30 

sekä perjantaina 16.09. Rohdaisissa klo 
15:30-17:00. 

Uudet pelaajat mukaan! 
 

~ ÄIJÄVIRTA ~ 
Keskiviikkona 21.09.2022 Äijät kokoontuvat 

saunailtaan klo 18:00  
Ihoden-Vermuntilan Metsästysmajalla. 
Mukana maailmanparannusta entiseen  

malliin sekä muut kujeet. 
Omat juomat, makkarat tulevat talon puolesta. 

 
~ KYLÄTORILLA TAVATAAN ~ 
Olemme mukana Ihoden Kylätori-

tapahtumassa lauantaina 
 24.09.2022 klo 10:00-13:00. 

Myymme siellä soppatykissä keittämäämme 
herkullista hernekeittoa paikanpäällä syötä-

väksi sekä kotiin vietäväksi. 
Lisäksi myymme tilaisuudessa arpoja. 

 
Apuja kaivataan telttaa pystyttämään ja myyn-

tihommiin. 
Arpajaispalkintoja voi jokainen toimittaa, mie-
luiten jo etukäteen Valpolan Riitta-Liisalle tai 

Ruoholan Sirpalle. 
Puhalletaan porukalla yhteen hiileen. 
Kaikki mukaan viimeistään Kylätorille. 

 
~ KÄDENTAITOPIIRI ~ 

Kokoonnumme kerhohuoneella maanantaina 
26.09.2022 klo 13:00 eteenpäin. 

Tehdään kartongista onnitteluun sopivia seteli-
taskuja ja koteloita. 

Tarvikkeet saat paikan päältä. 
Ota omat sakset mukaan. 

Seurustellaan kahvikupposen äärellä ja suun-
nitellaan syksyn ja 

kevään tapaamisia sekä aiheita. 
Yhdessä tehden on mukavaa, tule sinäkin 

mukaan rentoon porukkaamme! 
 
 
 

~ TEATTERIA ~ 
Teemme teatterireissun Luvian Tasalan talvi-

teatteriin: Kirka-musikaali ”Hetki lyö”. 
 

 
 

Esitys on sunnuntaina 06.11.2022, näytös al-
kaa klo 14:00. 

Hinta on 40,00 € sisältäen väliaikatarjoilun. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 

16.10.2022 
Hanne-Maarit Anttilalle 0400 769 701. 

 
~ 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 
 

 
 

Kuulakkaan kirpeän kivaa Syksyä ! 
 
 

 
Ihoden Seutuyhdistys ry 
 
SYYSKOKOUS 

Päivä: su 25.9.  
Aika: klo 15.00 
Paikka: Kylä-Salvin 
talo 
 
Käsitellään syyskokousasiat kera kahvikuppo-
sen ja suunnitellaan tulevaisuuden suunnitel-
mia! Tarvitsemme ja etsimme joukkoomme 
juuri Sinua, tervetuloa!  
 



Su 18.9. klo 10 Puistokatoksen HARJAKAI-
SET; kaikille käsipareille riittää tekemistä. Ota 
mukaan vasara, työhanskat ja iloinen mieli; 
luodaan yhdessä hyvä talkoohenki! 
Talkoolaisille ruokaa ja juomaa. 
 
SPR Pyhäranta 
 
SPR Pyhärannan osasto 

 

 
 
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, partiolaiset ja 
vapaaehtoiset keräävät viikolla 38 ovelta ovel-
le keräystä Pyhärannan eri kylissä.  
Mahdollisuus lahjoittaa myös MobilePay- so-
velluksella 29890 
Katastrofirahastoon kerätyt sitomattomat ke-
räysvarat mahdollistavat Suomen Punaisen 
Ristin nopean avustustyön kaikkialla maail-
massa, myös Suomessa. 
Keräystietoja antaa keräysjohtaja Kirsti Kallio 
p. 044 5180 600 
 
Terveyspiste  
 

 
 
Terveyspisteen syyskauden aukiolot  
Paikka: Mattilanpuisto, Ristentie 15, Roh-
dainen. 
 
Palvelu on maksuton ja avoin kaikille ilman 
ajanvarausta. 
Martat tarjoavat kahvin! 
 
Aukiolopäivät kuukauden toinen tiistai kerran 
kuussa klo 15-17: 13.9. 11.10. 8.11. ja 13.12.  

Terveyspiste on osa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisvoimin toteutettavaa terveydenhoitotyötä 
ja kotimaan toimintaa. Sen tavoitteena on tu-
kea ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvointin-
sa ylläpitämisessä sekä arkielämässä selviy-
tymisessä. Terveyspisteessä voi mittauttaa 
verenpaineen ja verensokerin. 
Lisäksi on teematuokioita  
Terveyspisteen vastuuhenkilöinä toimii ter-
veydenhuoltoalan ammattilaiset. 
 

 
 
Osastomme juhli 70-vuotistaivaltaan iloisissa 
merkeissä alkukesästä Nälk`loukkan kyläko-
dissa. 
Sydämelliset kiitokset osastoamme muista-
neet yhteistyökumppanit, yhteisöt, järjestöt, 
yksityishenkilöt sekä jäsenet. 
Tukenne auttaa meitä ylläpitämään ja kehit-
tämään vapaaehtoistoimintaa. 
 

 
 

 Nälkloukkan kyläyhdistys  

 
 

 
Yhteislaulutilaisuus kyläkodilla perjantaina 
7.10. klo 18, esilaulajana Päivi ja säestäjänä 
Lasse haitareineen. Tervetuloa laulamaan! 
 



Vuokrattavana yksiö 29 m2, Kaukan 
kyläkodissa, Kaukanraitti 24, Pyhäranta. 
Vuokra 300 €/kk + vesi 10 €/hlö/kk. Sähkö 
sisältyy vuokraan. Kunnostetut, siistit sauna-, 
takkahuone- ja pesutupatilat alakerrassa. Heti 
vapaa, lemmikit OK, mukavat ulkoilumaastot. 
Tiedustelut Ilkka Karru puh. 0400 123024. 
 
Muistathan, että kyläkodilla on kattava 
omatoimikirjasto, jota voi käyttää, kun ovet 
ovat auki. 
 
Lions Club Pyhäranta 
 

 
Lions Club Pyhäranta 
 
Kylätori järjestetään Ihoden 
koululla 24.09.2022 klo 10:00-
13:00. 

 
AUTOPAIKOITUS teiden varsille ja erikseen 
ohjattaviin paikoituspisteisiin. 
TORIALUEELLA tarjolla perinteiseen tapaan: 
 
 Hernekeittoa soppatykistä (annos/oma 

astia) 
 Paloautoesittely ja VPK-telttamyyntiä 
 Savukalaa, kalaa (säävaraus), säilykkeitä 
 Leivonnaisia, vihanneksia, ruokatarvikkei-

ta 
 Pensasmustikoita ja kauden muuta satoa 
 Hunajaa, kananmunia, pikkelssejä  
 Kotijuustoa, leipää 
 Käsitöitä, tekstiilejä ja koruja  
 Kynttilöitä, mattoja  
 Muurinpohjalettuja, grillimakkaraa 
 Arpamyyntiä ja Pyhäranta-viirejä 
 SPR-myyntipiste ja nälkäpäiväkeräys 
 Kirpparituotteita ja paljon muuta… 

VIRVELI-kahvila nyt Ihoden seutuyhdistyksel-
lä. 
 Kahvia, uunimunkkeja, pullaa ja pizzaa 
 Karkkeja ja leivonnaismyyntiä (vanh. yhd.) 
 Myös gluteenittomina tuotteina 

VIRVELISSÄ LAPSILLE 
 Temppurata voimistelusalissa  

 Kurki origami-taittelupiste 
 Piirustusta (sekä paloautoesittely torialu-

eella) 

HÄTÄENSIAPUKOULUTUS  
 Vakka-Suomen Sydänpiiristä henkilöt  

kouluttamassa Defibrillaattorin käyttöä 
 

PYHÄRANNAN KIRJASTO 
 Avoinna klo 11:00 -14:00. Tervetuloa ha-

kemaan lukemista, elokuvia, levyjä tai pe-
laamaan klassisia lautapelejä. 

TERVETULOA 
 
Pyhärannan MLL 
 
Tule liikkumaan viikoittaisten sunnuntai-
salivuorojemme parissa (seuraavat liikkarit su 
18.9.): 
 

• Ihode; alakoululaisliikkari klo 15-16 
• Rohdainen; lasten ja nuorten liikkari klo 

15-17 
• Reila; perheliikkari klo 17-18 

 
Jos olet kiinnostunut toteuttamaan MLL-
toimintaa, lähetä viestiä  
pyharannanmll@gmail.com tai tule syysko-
koukseemme ideoimaan uusia ajatuksia toteu-
tettavaksi! 
 
TAPAHTUMAT: 
 
Su 2.10. TuaViä -tapahtuma klo 12-15 Kau-
kan kyläkodin juhlasali (Kaukanraitti 24). Tuo 
tarpeettomat vaatteet, lelut ja tavarat kiertoon 
ja pengo tilalle tarpeellista. Paikalla minibuffet-
ti. 
 
Syksyn ennakkotieto: Pyhärannan kulttuuri-
toimi ja MLL Pyhäranta toteuttavat yhteistyös-
sä loka-marraskuussa leffa- ja teatterivierai-
lun, seuraathan ilmoitteluamme! 
 
Pyhärannan seurakunta 
 
Kirkkoherranvirasto 
Ristentie 15           
23950 Pyhäranta  
 
Seurakunnan virallinen  
sähköposti:  
pyharannan.seurakunta(at)evl.fi 
Puh: 02-8258085 
Kirkkoherranvirasto avoinna tiistaina ja torstaina 
klo 9-12.  https://pyharannanseurakunta.fi 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pyharannanseurakunta/ 
 
Jumalanpalveluksia: 
18.9. klo 13 sanajp "Kiitollisuus" Maa- ja koti-
talousnaiset kukittaa ja kahvittaa. Laitilan srk 
hoitaa. 

mailto:pyharannanmll@gmail.com
https://pyharannanseurakunta.fi/
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25.9. klo 10 sanajp "Jumalan huolenpito". Lau-
letaan partiolauluja. Mukana mm. partiolaisia. 
2.10. klo 10 "Mikkelin-enkelien-päivä" Suku-
polvien kirkko. Mukana mm. rippikoululaisia. 
Rippikoululaisten info jp:n jälkeen. Mukana 
mm. lapsia ja perheitä. Ota kamera mukaan, 
mahdollisuus kuvata lapsestasi tai itsestäsi 
ihan oma suojelusenkelitaulu. Martat tarjoaa 
uutispuuroa: ruismarjapuuro, ohraryynipuuro, 
helmipuuro ja mehukeitto. Puurolla kirkkoher-
ran haastatteluhetki syksystä tai mitä tulee 
mieleen. 
9.10. klo 13 messu "Kristityn vapaus" Laitilan 
srk hoitaa 
16.10. klo 10 Kansanlaulumessu: Ämpärporin 
pelimannit "Rakkauden kaksoiskäsky". 
 
Tasauspäivän "Yhteinen pöytä" seurakuntata-
lolla pe 14.10 klo 18. Tarjolla Kaljavelliä ja vet-
tä, muuten nyyttäriperiaatteella: tuo oman har-
kintasi mukaan mitä haluat tuoda. Suomen 
lähetysseura kehottaa Tasauspäivän tiimoilta 
rakentamaan ympäri maailmaa parempaa tu-
levaisuutta, tule tasaamaan hyvinvointia, että 
sitä riittää kaikille. Lauletaan hyvien asioiden 
lauluja. Mukana mm. Lähetystoimintaryhmä. 
 
Naisten saunailta 30.9 klo 18.30 Rihtniemes-
sä. Pieni toiminnallinen hetki. Sauna, Iltapala. 
Iltahartaus. 
 
Diakoniatyö: 
Kohtauspaikka Kahvila alkaa tiistaina 20.9. 
klo 15-17 Marttalassa (Rohdaisten 
Mattilanpuistossa). Diakoniatyön juhlavuoden 
kunniaksi syykauden ajan vapaaehtoisten 
pyörittämä kohtauspaikka on auki tiistaisin klo 
15-17. Vapaaehtoinen kahviraha. Tule 
juomaan päiväkahvit ja vaihtamaan kuulumisia 
toisten kanssa! (Huom! Kuukauden toisena 
tiistaina on SPR:n Terveyspiste, sama aika ja 
paikka, lisänä ohjelmaa ja palvelua SPR:ltä ja 
Marttojen tarjoamat kahvit).  
 
Palvelupäivä torstaina 22.9. klo 12-14.30 
Seurakuntakodilla. Ruokailu 8 €, käteismaksu 
paikan päällä. Pientä ohjelmaa, yhteislaulua, 
hartaus, ilmaiset hyvän mielen arpajaiset, 
joihin voi halutessaan tuoda pienen arpavoiton 
ja lopuksi kahvit. Ilmoittautuminen 
diakonissalle puh. 0440 684 913. Lokakuun 
Palvelupäivä to 20.10.  
 
Ihoden Kultaisen iän kerho keskiviikkona 
28.9. klo 13 Tyyneläntie 5:n kerhotilassa.  

Rohdaisten Kultaisen iän kerho torstaina 
29.9. klo 13 Retkentie 9:n kerhotilassa.  
Kultaisen iän kerhoissa pidetään lyhyt hartaus, 
lauletaan yhdessä tuttuja virsiä, juodaan 
päiväkahvit ja vaihdetaan kuulumisia. 
Tervetuloa mukaan piristymään yhdessäolosta 
keskellä arkipäivää!  
 
Valtakunnallisen vanhustenviikon juhla 
Seurakuntakodilla torstaina 6.10. klo 11-
14.30. Ilmoittautuminen diakonissalle 29.9. 
mennessä puh. 0440 684 913. Järjestetään 
yhteistyössä kunnan, seurakunnan, järjestöjen 
ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Osallistujille 
maksuton. Lisätietoa erillisessä ilmoituksessa.  
 
Sukkapiiri maanantaina 10.10. Klo 14 
Seurakuntakodilla. Neulotaan sukkia ja 
muutakin diakoniatyön kautta toisille iloksi ja 
lämmikkeeksi. Samalla vaihdetaan kuulumisia 
ja juodaan kahvit yhdessä. Voi tehdä myös 
omaa käsityötä.  
 
PERHEKERHOT:  
Alkavat viikolla 37 Ihoden koulun 
Nuokkarilla keskiviikkoisin klo 10-12 ja 
Rohdaisissa Seurakuntakodilla torstaisin 
klo 10-12.  
Seurakunnan työntekijä mukana kerran 
kuukaudessa seuraavina päivinä: 14. ja 
15.9.,12. ja 13.10., 9. ja 10.11. sekä 14. ja 
15.12. Näillä kerroilla on srk:n tarjoama 
välipala ja yhteinen hiljentymishetki.  
 
Päiväkerhot ovat aloittaneet toiminnan. 
Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella 
Marikalta, 044-0684916 
 
VARHAISNUORISOTYÖ: 
 
Varhaisnuorten kerhot käynnistyvät: 
Viikolla 37 
Ihode: Tiistaina 13.9. klo 18.00–19.00 Kunnan 
nuorisotila  
Rohdainen: Torstaina 15.9. klo 18.00–19.00 
Seurakuntakoti 
Reila: Odottaa vielä ohjaajia 
 
Aamunavaukset ja koululaiskirkko syksy 
2022: (Aamunavaukset joko kouluilla tai vide-
oina, katsotaan tilanteen mukaan) 
 
Perjantai 30.9. 
Klo 9.15  Reila 



Klo 10.00 Ihode 
Klo 10.30 Rohdainen 
 
Perjantai 4.11. 
Klo 9.15 Reila 
Klo 10.00 Ihode 
Klo 10.30 Rohdainen 
 
Perjantai 25.11. 
Klo 9.15 Reila 
Klo 10.00 Ihode 
Klo 10.30 Rohdainen 
 
Tiistai 20.12. 
Klo 9.45 Koululaiskirkko 
 
Koulupäivystykset syksy 2022: 
Reila: torstait 8.9., 6.10., 24.11. ja 1.12. 
Rohdainen: torstait 15.9., 13.10., 10.11. ja 
8.12. 
Ihode: torstait 22.9., 27.10., 17.11. ja 15.12. 
 
NUORISOTYÖ: 
 
Kerhonohjaajakoulutus: 
La 1.10. klo 13.00-19.00 Seurakuntakodilla 
Koulutuksesta saat valmiudet toimia kou-
luikäisten kerhonohjaajana. Koulutukseen voi 
osallistua myös, vaikka ei aloittaisikaan ker-
hon ohjaamista. 
Ilmoittautumiset Marikalle viim. ke 28.9. (Il-
moita myös mahdolliset ruoka-allergiat) 
 
Isoskoulutus: 
La 1.10. klo 10.00–12.30 Seurakuntakodilla 
sekä su 2.10. klo 10.00-12.00 (Kirkko) 
Muut koulutuspäivät selviävät ensimmäisellä 
koulutuskerralla. 
Ilmoittautumiset Marikale viim. ke 28.9. 
 
Nuortenillat syksy -22 
Klo 18.00-20.00 
Torstai 13.10. Reilan nuorisotila 
Torstai 10.11. Ihoden nuorisotila 
Torstai 8.12. Seurakuntakoti (mu-
kaan pieni n. 2€ arvoinen paketti) 
 
Nuortenilta aloitetaan hartaudella, jonka jäl-
keen paikasta riippuen joko ohjattua toimintaa 
tai vapaata oleskelua. Nuorteniltoihin ovat ter-
vetulleita kaikki yläkouluikäiset ja heitä van-
hemmat nuoret. 
 
 
 

RIPPIKOULUTYÖ: 
 

• Aloitustilaisuus su 2.10. klo 10.00 
Pyhärannan kirkossa. Jonka jälkeen 
infotilaisuus rippikoululaisille ja heidän 
vanhemmilleen. 

• Oppitunnit: 
 La 19.11.22 klo 9.00–13.00 

Seurakuntakodilla 
 La 14.1.23 klo 9.00–13.00 

Seurakuntakodilla 
 La 11.2.23 klo 9.00–13.00 

Seurakuntakodilla 
 La 11.3.23 klo 9.00–13.00 

Seurakuntakodilla 
 La 6.5.23 klo 9.00-13.00 

Seurakuntakodilla 
• Muut tärkeät päivämäärät: 

 Su 20.11.22 klo 10.00 Yhdessä 
suunniteltu ja toteutettu 
Jumalanpalvelus 

 To 6.4.23 klo 18.00 Kiirastorstain 
kirkko 

 To 11.5.23 klo 18.00 Ennalta 
määrätty nuortenilta 

 
Jos sinulla herää kysyttävää kasvatuksen 
(päiväkerhot, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, 
rippikoulu) toiminnasta, niin ole rohkeasti 
yhteydessä lapsi- ja nuorisotyönohjaajaan 
Marikaan 044-0684916,  marika.pietila@evl.fi 
 
KIRKKOMUSIIKKITYÖ: 
 
Kiitos 35-vuotisesta yhteistyöstä Pyhärannan 
seurakunnassa! 
   
 Kanttori kiittää ja kuittaa.  
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ILMOITUKSET 
 

KELA-Taksi tilaukset Pyhärannassa. 

Puh. 0400-834094 

Vuolan Taksit 

 
 

Parturi ja kampaamo 
palvelut koko per-
heelle!  
Hiusten leikkaukset, 
värjäykset, per-

manentit, kampauk-
set ja peruukkipalvelut. 

 

Hepokarinpolku 19, 23960 Santtio/Pyhäranta 
 

Ajanvaraus puh. 050 491 0806 tai  
varaa.timma.fi/rantahius 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avoinna ma-la klo 9-17 
 

Tervetuloa! 
 

Tomaattia, kanervia ja 
Siikli -perunaa 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
 

LOKAKUUN LEIPÄLAUANTAIT!  
Tehdään yhdessä hyvää leipää!  

 
Haluaisitko oppia tekemään juurileipää 

itse, mutta aloittaminen tuntuu vaikealta?  
Tul mukkaa ja tehdään yhdessä! 

 
Lokakuussa leivotaan yhdessä, jutellaan 

leivästä ja leipomisesta ja kotiin 
viemiseksi sinulla on eväät jatkaa 

juurileivontaa, sekä itse tekemäsi leipä, 
jonka paistat seuraavana päivänä kotona.  

 
Leipälauantait Kallionkolossa la 15.10  

ja 22.10 klo.12-n.18  
Mukaan molempiin iltoihin mahtuu 5 

ensimmäistä ilmoittautunutta.  
Sitovat ilmoittautumiset: info@kallionkolo.fi  

 
Leipälauantain hinta 42,-€ sis. leipä-aineet ja 

ohjeet, kahvi/tee+pieni kaffeleipä. 
 

Mankel-huoneen B&B majoitus varattavissa 
syyskuun loppuun asti. Varaukset nettisivujen 

kautta: www.kallionkolo.fi 
 

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 
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Hyvää oloa päästä varpaisiin! 

 

      
Kärsitkö purentalihas ongelmista kuten 
narskuttelu, erilaiset kasvo- ja pääsäryt, 

leukanivelen lonksuna... 
Nyt apua tähänkin ongelmaan! 

Apua turvotukseen Lymfasta ja peitinkalvojen 
sekä triggereiden käsittelyä 

unohtamatta klassista- ja hermoratahierontaa 
Syksyn kylmetessä myös lämpöhieronta 

kuumakivillä on rentouttava kokemus 
 Jalkahoidolla jalat kuntoon   

  
Parturi-kampaamo palveluilla mieli vireäksi! 

 
Maarit Imppu 

Haantie 4, 23960 Santtio 
puh. 0443258628    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UutisAnkkurin oma nurkkaus 
 

SEURAAVA UUTISANKKURI ILMESTYY 
19.10.2022.  
AINEISTO MA 10.10.2022 KLO 17 MEN-
NESSÄ OSOITTEELLA  
kunta@pyharanta.fi  
Aineisto toimitetaan sähköpostin liitetiedos-
tona. 
Tekstin tulee olla muotoilematonta ja ARIAL –
kirjasintyypillä kokoa 12. 
Aineistoa ei voida ottaa vastaan puhelimit-
se. 
UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi 

 

UutisAnkkuri 9/2022 kokoaja: Nina Kuusinen 
 
 
 
 
 

 

mailto:kunta@pyharanta.fi
http://www.pyharanta.fi/

	UutisAnkkuri myös netissä www.pyharanta.fi
	UutisAnkkuri 9/2022 kokoaja: Nina Kuusinen

