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Liiankin monet haasteet ovat varjos-
taneet tekemistämme ja olemistam-
me päättyneen talven aikana. Valon 
lisääntyminen ja erilaiset kevään 
merkit auttavat meitä kuitenkin huo-
maamaan, että elämä jatkuu kaikesta 
myllerryksestä huolimatta. Suomalai-
selle tärkeät asiat, kuten perhe ja ko-
tiseutu, voivat kantaa meidät monien 
ennen kokemattomienkin haasteiden 
yli. 

Eino Leino kirjoitti maaliskuussa 
vuonna 1910, että kotiseutu ei ole 
ainoastaan paikka, maisema tai nä-
köala. Se ei ole ainoastaan kylä, kau-
punki, kukkula tai järvenranta. Suo-
men merkittävimpiin kirjailijoihin 

kuuluva runoilija laski kotiseutuun 
kuuluvaksi luonnon lisäksi paikalli-
set ihmiset ja alueelle ominaiset ta-
vat ilmentää ihmisyyttä.

Kunnissa on nyt pohdinnan paikka, 
millaisen roolin ne ottavat sote- ja pe-
lastuspalvelujen siirtyessä hyvinvoin-
tialueen harteille. Kunnille jää lukui-
sa määrä tärkeitä, kotiseutua ja sen 
elinvoimaisuutta edistäviä tehtäviä. 
Jatkossakin on edistettävä osaamista, 
kulttuuria ja paikallista identiteettiä. 
On myös kehitettävä elinympäristöä 
sekä demokratian toteutumista.

Pöytyällä oman mausteensa tilan-
teeseen tuo mm. sotaa pakenevien 
maahanmuutto, Kyrön sahaa koske-
vat sahatavaratuotannon lopettami-
suutiset sekä maatalouden ahdinko. 
Lisäksi monilla työpaikoilla on jatket-
tu osittain tai jopa kokonaan etätöi-
den tekemistä. Nämä kaikki tuovat 
haasteiden lisäksi maaseutukunnalle 
myös mahdollisuuksia. 

Kunnan roolia mietittäessä, haastei-
siin ja mahdollisuuksiin tartuttaes-
sa, on tärkeää löytää punainen lanka, 
kenelle asioita tehdään ja mitä var-
ten. Kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
tämisen tulee olla suorastaan kirku-
van punainen lanka kaiken tämän 

Katseet kohti kesää ja oman kunnan mansikkapaikkoja!
edellä mainitun tekemisen ja suun-
nittelun keskellä. Tämäkin jokaiseen 
kunnan talouteen jaettava tiedotus-
lehti on täynnä kuntalaisia eri tavoin 
palvelevia tietoja ja tapahtumia. 

Myös jokaisella kuntalaisella on oma 
roolinsa yhteisen kotiseutumme il-
mentämisessä. Voimme valita arjes-
samme monia asioita, jotka edistä-
vät oman hyvinvointimme lisäksi 
myös läheistemme hyvinvointia. Esi-
merkiksi tämän tiedotuslehden esil-
le tuomien toimintojen taustalla on 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden li-
säksi suuri määrä erilaisia vapaaeh-
toisia kotiseutuaktiiveja, joka mah-
dollistavat omalla pyyteettömällä 
työllään eri-ikäisten virkistäytymistä 
ja kehittymistä lukemattomilla erilai-
silla tavoilla lähellä kotia.

Tulevana kesänä voimme valita hei-
jastammeko eteenpäin myllerrykses-
sä olevan maailman tilaa vai kerrom-
meko kotiseutumme erityispiirteistä, 
paikoista ja kauneudesta, myönteisiä 
mielikuvia luoden. Laitammeko ja-
koon valokuvan Aurajoentien mat-
kailutien varrelta tai Pyhäjärven 
rannoilta vai jotain ihan muuta pöy-
tyäläisestä sielunmaisemasta kerto-
vaa?

Oikein virkistävää kevättä ja kesää 
toivotellen,

Sanna Pitkänen
aluevaltuutettuOn tärkeää löytää punainen lanka, 

kenelle asioita tehdään ja mitä varten?

Päääkirjoitus



Pöytyän kunnan 
tiedotuslehti
Pöytyän kunta julkaisee jokaiseen kun-
nan talouteen jaettavaa tiedotuslehteä. 
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yhteystiedot, tapahtumatietoja ja 
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Pöytyän kunta julkaisee vuon-
na 2022 kaksi tiedotuslehteä: 

• Tiedotuslehti 1/2022 
on kesänumero, 
joka on jaossa viikolla 20.

• Tiedotuslehti 2/2022 
on  jaossa viikolla 38-39. 
Materiaalin toimitus 30.8.202 mennessä.

Toimita lehteen tuleva aineisto 
sähköpostilla osoitteeseen:
vapaa.aika@poytya.fi

Varmista, että kuvat ja tekstit eivät ole 
samassa word- tai pdf-tiedostossa, vaan 
toimita ne erillisinä liitteinä. Pöytyän 
kunta pidättää oikeuden lyhentää ja 
muokata lehteen lähetettyjä aineistoja.

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen
taina.myllynen@poytya.fi
p. 050 5607168

TAPAHTUMAKALENTERI JA HARRAS-
TELUKKARI löytyvät Pöytyän kun-
nan kotisivuilta: www.poytya.fi

Otsikon Tapahtumat ja Harrastelukkari 
alta löytyvät > Kaikki tapahtumat >Il-
moita tapahtuma ja >Harrastelukka-
ri. Pääset ilmoittamaan omat tapahtu-
mat täältä ja tarvittaessa kysy lisätietoja 
kulttuurisihteeri Taina Myllyseltä.
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Pöytyän terveyskeskus
Keskus/laboratorion ajanvaraus
puh. 02 486 410

Sairaanhoidon neuvonta 
puh. 02 4864 1270, kiireettömät 
ajanvaraukset mielellään klo 12 jälkeen

Hammashuollon neuvonta 
puh. 02 4864 1330

Tuki- ja liikuntaelinoireiden arviointi, 
neuvonta ja ajanvaraus puh. 02 4864 1360

Arkipäivisin kiireellisissä sairaustapauksissa 
yhteydenotto puh. 02 4864 1270.

Hätätapauksessa soita 112

TYKS AKUUTTI ympärivuorokautinen päivystys 
Keskitetty puhelinnumero 02 313 8800.
Savitehtaankatu 1, Turku
ympärivuorokautinen päivystys 
palvelee virka-ajan jälkeen

Seppälänkatu 15-17, Loimaa
päivystys päivittäin klo 8-20

Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista
Päivystys on tarkoitettu äkillistä ja kiireellistä 
hoitoa tarvitseville potilaille.

HYVÄ TIETÄÄ!
Pöytyän kunnanvirastot 
Vaihde p. (02) 481 000 
klo ma-to 9.00-11.00

Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@poytya.fi

Virastojen aukiolot
ma-to klo 9.00-15.00

Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639
21870 Riihikoski

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11b
21870 Riihikoski

Pöytyän kunnanviraston toimipisteet 
ovat suljettuina 
heinäkuussa 4.-31.7.2022 
joulukuussa 5.12.2022 ja 27.-31.12.2022.

PÖYTYÄN
TERVEYSKESKUS
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Uimakoulut
Vuosina 2009-2016 syntyneiden 
uimakoulut Loimaan Vesihovissa
>> Alkeis- ja alkeisjatkouimakoulu 6.-10.6.
>> Jatkouimakoulu 13.-17.6. Euran urheilutalolla
>> Kaikki ryhmät 13.-17.6.
Uimakouluihin järjestetään kuljetus. 
Uimakoulumaksu 50€/vko. 
Vapaita paikkoja voit kysellä liikunnanohjaajalta.

Kuntosali
Kyrön kuntosali (Kyröntie 75, 21800 Kyrö)
Yleiset vuorot ma, ti ja to klo 18-20 jatkuvat 2.6. asti. Kesä-
aikana salia on mahdollista käyttää omatoimisesti. Ovi-
koodin voit pyytää liikunnanohjaajalta.

Pyöräilyhaaste 31.8. asti
Jokainen 10 km:n pyöräilysuoritus 
oikeuttaa yhteen kirjaukseen. 

Kirjauslaatikot: Auvainen (Auranmaan Taitotaloa vasta-
päätä), Elisenvaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikkö, 
Kalikka, Kyrön maauimala, Luontokapinetti, Myssyfarmi 
(Haverin vanha koulu), Pöytyä kk (seurakuntatalon piha), 
Riihikoski (kunnan perusturvapalveluiden keskus), Uu-
denkartanon VPK:n talo ja Vähä-Ollilan th. Kampanjaan 
osallistuvien kesken arvotaan palkintoja!

Lisätietoja: 
poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta

Liikuntatoimen kesä

Jumpat
Kahvakuula (T:mi Viimi / Mikko Viitanen) 
torstaisin klo 17.00-18.00 Riihikosken urheilukentällä. 
Jumppamaksu 8€.

Ulkoliikuntapaikat, laavut
ja lähiretkikohteet
Kunnan kotisivuilta löytyvät kattavat tiedot kaikkien vapaasti 
käytettävissä olevista ulkoiluliikunta- ja ulkoilukohteista. Ret-
keillessäsi huomio mahdollisesti voimassa olevat metsäpalova-
roitukset.

poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/
laavut-ja-lahiretkikohteet

 
 Kysy lisätiedot Markukselta!

Liikunnanohjaaja Markus Salo
Puh. 0400-547583 
markus.salo@poytya.fi
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Nuorisotoimen kesä

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa arjessa!
Palvelu on tarkoitettu kaikille 15–28-vuotiaille Pöytyän kunnan nuo-
rille. Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä, jos esimerkik-
si toimeentulo-, opiskelu-, päihde- tai työllistymisasiat askarruttavat. 
Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä myös, jos olo on yk-
sinäinen ja kaipaa keskusteluseuraa. Nuoren kanssa suunnitellaan ja 
asetetaan yhdessä elämän tavoitteet ja toteutetaan niitä.  Toiminta 
on luottamuksellista ja nuorelle aina vapaaehtoista.
 
Etsivälle voi joko soittaa tai laittaa viestiä. Meidät tavoittaa myös Ky-
rön toimipisteen Vapaa-aikatoimistosta. 
Lisätietoa löytyy kunnan sivuilta:
poytya.fi > Vapaa-aika ja matkailu > Etsivä nuorisotyö

>> Keskeytyivätkö opintosi?  
>> Etkö keksi mitä seuraavaksi tekisit?  
>> Onko raha-asioissa tai muissa arjen asioissa pulmia?  
>> Haluatko muuttaa omaan asuntoon mutta tarvitset apua? 
>> Haluaisitko jutella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista? 
>> Mietitkö mikä on sun juttu?
>> Mietitään yhdessä!

 
 

Anna Kivilä p. 040 672 2980   
Anna Saastamoinen p. 040 672 2979
etsiva@poytya.fi

         @etsivapoytyajaaura
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Pöytyän nuorisotilat 
Kyrön Nuokkari 
Helalantie 16, Kyrö

Nuorisotila Kasi 
Turuntie 614, Riihikoski

Nuorisotila Kalliola
Haverintie 26, Yläne

Nuokkarit ovat kesätauolla
ja avautuvat jälleen viikolla 35!

Pysy kuulolla nuorisotoimen 
tapahtumista!
 
 
 IG
 @poytyannuorisotoimi
 @nuoriso_ohjaajajere
 @annaleenaranto

Meihin saa ottaa rohkeasti yhteyttä! Asian 
ei tarvitse olla iso, vaan voit ottaa yhteyttä ihan
vaan jutellaksesi.

 WhatsApp 
 Jere Lintula, p. 0400 198 813
 Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646



Kesäpuuhaa koululaisille
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Minikäpälät-päiväleiri 
Liikunnallisella ohjelmalla täytetty päiväleiri Kyrön kou-
lun ja Kisariihen ympäristöissä. Yhdessä tekemistä, as-
kartelua, pelailua ja lasten omien toiveiden mukaista 
ohjelmaa! Leirimaksu 40 € sisältää lounaan, välipalan ja 
ohjelman. Leiri toteutetaan yhteistyössä Pöytyän seura-
kunnan ja eri toimijoiden kanssa. 
Kenelle: Alakoululaisille, 8-10-vuotiaat

LEIRI 1
Paikka: Kyrön koulun ympäristö, Kyröntie 75, Kyrö
Milloin: 6.-10.6.2022, ma-pe klo 10-15.

LEIRI 2
Paikka: Kisariihen  ympäristö, Yläneentie 66, Riihikoski
Milloin: 13.-17.6.2022, ma-pe klo 10-15.

Luontoleiri
Leiri toteutetaan tutkimuksellisella tvistillä! Havainnoi-
daan luonnon tapahtumia ja tutkitaan ympäristöä. Päi-
väleirin osallistumismaksu on 20 €. Omat eväät mukaan. 
Leirin järjestävät Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys, Pöytyän 
seudun luonnonsuojeluyhdistys ja kunnan nuorisopal-
velut.

Kenelle: Alakoululaisille
Paikka: Luontokapinetti, Hovilanmäentie 2, Yläne
Aika: 7.6.-9.6., ti-to klo 10-14.

Mittumaarileiri  
Riemukasta yhdessäoloa ja onnistumisen elämyksiä, ys-
täviä, kädentaitoja ja uintia. Leiri järjestetään päiväleiri-
nä.  Leirimaksu on 50 €, sisarus 45 €, sisältää ohjelman, 
lounaan ja välipalan sekä päivittäin kuljetuksen.  

Reitti: Yläneen tori, Uusikartano, Kisariihi, Pöytyän kir-
kon piha, Kyrön tori, Kakarlampi, aikataulu ilmoitetaan 
leiriläiselle.

Kenelle: 9-13-vuotiaille tytöille
Paikka: Kakarlammen virkistysalue, Parravahantie 255, 
Mellilä
Milloin: 20.-22.6., ma-ke klo 9:30-16:30

KivaKesä Kalikassa
Hauskaa ja jännää kesäistä ohjelmaa 1.-6.-luokkalaisille 
tytöille ja pojille. KivaKesässä vietät aikaa ulkona pelail-
len ja uiden kavereiden kanssa. Osallistumismaksu on 50 
€, sisarus 45 €, sisältää ohjelman, lounaan ja välipalan 
sekä päivittäin kuljetuksen. 

Reitti: Kyrön tori, Pöytyän kirkon piha, Kisariihi, Uusikar-
tano, Yläneen tori, Kalikka, aikataulu ilmoitetaan leiri-
läiselle. 

Kenelle: Alakoululaisille
Paikka: Yläneen Kalikka, Kalikantie 42, 21900 Yläne
Milloin:  28.6.-30.6., ti-to klo 9:30-16:30

LISÄTIEDOT
Anna-Leena Ranto
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 078 0646
anna-leena.ranto@poytya.fi

Jere Lintula
nuoriso-ohjaaja
puh. 040 019 8813
jere.lintula(a) poytya.fi



Keidas keskellä kylää – Kyrön maauimala
Kesällä 2013 syntyi idea perustaa Ky-
rön Seudun Kyläyhdistys palautta-
maan maauimala entiseen loistoon-
sa. Lukemattomien talkootuntien 
jälkeen avajaisia päästiin viettämään 
2016. Maanlaajuisestikin harvinais-
laatuinen „keidas keskellä kylää“ löy-
si heti uinnin ystäviä, ja kuudes toi-
mintavuosi maauimalalla onkin pian 
alkamassa.

Uimalalla on toimintaa ympäri vuo-
den, painottuen tietenkin kesään. 
Maauimala on auki lähes joka päi-
vä. Uimakouluja on järjestetty useina 
vuosina. Kesän kääntyessä syksyyn ja 
vesien viilentyessä kylmäuimarit vas-

ta aloittelevat kauttaan! Läpi talven 
uskolliset hyisten vesien ja lämpimän 
saunan ystävät kauempaakin käyvät 
virkistämässä kehoaan ja mieltään. 
Koronankin keskellä on toimintaa 
pystytty jatkamaan muutamia tal-
vien sulkukausia lukuun ottamatta.

Ympäri vuoden, normaalien aukiolo-
aikojen ulkopuolella, on kenellä ta-
hansa mahdollisuus vuokrata alue 
omaan käyttöön. Maauimalalla on 
mahdollista järjestää pienempiä tai 
suurempiakin juhlia ainutlaatuisessa 
ympäristössä; se on hyvä vaihtoehto 
myös yritysten ja yhdistysten saunail-
loille!

Saat lisätietoja kyläyhdistyksen koti-
sivuilta osoitteesta:
 

Tykkää kyläyhdistyksestä Facebookis-
sa ja ota seurantaan myös Instagra-
missa!

 facebook.com/kyronseudun 
 kylayhdistys

 @kyron_maauimala

kyronseudunkylayhdistys.yhdistysavain.fi
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Virkistysalueet
Ota huomioon koronavirusepidemian aikana mökeillä ja ulkoilualueilla:siivousta ei tulla tehostamaan mökkivuok-
rausten välissä. Jokainen vuokraaja on itse vastuussa hygieniasta ja tietoinen tartuntariskistä koronavirusepidemian 
aikana. Noudata varovaisuutta ja turvavälejä myös retkeily- ja grillipaikoilla. Nauti luonnosta omassa rauhassasi, vältä 
ruuhkaisia reittejä ja lähikontaktia muihin ulkoilijoihin.

Kalikka 
Mökkivuokrauksen kesäsesonkiaika
on 1.5.-30.9.2022
Kalikantie 42, Yläne.
Tänä vuonna pidetään rantasauna 
koko kesäkauden auki  ajalla
 1.6 - 30.9.2022.

Varaukset arkisin klo 9.00-16.00 vä-
lisenä aikana pu . 040 683 0664 tai 
0500 741 145. 
Huom!  
- Haukimökki 40 €/1-6 tuntia vuokra-
us (sis. alv), taksa on käytössä vain ke-
säsesonkiajan ulkopuolella
- Haukimökki 100 €/vrk (sis. alv) Hau-
kimökin viikonloppuhinnasta on luo-
vuttu kokonaan
- Pikkumökit Kiiski ja Kivisimppu 
25€/vrk/mökki (sis. alv)

Kalikan rantasauna on kuntalaisten 
käytettävissä 
1) Parillisina viikkoina  kesä-elo-
kuussa, jolloin yleiset vuorot kunta-
laisille kello 12.00-21.00. Alue on va-
paasti käytössä: voi saunoa, uida ja 
grillata.

2) Parittomina viikkoina  kuntalai-
set voivat käyttää Loimaan Kalikkaa. 
Näin kuntalaisten on mahdollista 
saunoa ja uida kesä-elokuussa jokai-
sena viikkona Pöytyän tai Loimaan 
Kalikassa.

Leiriranta 
Metsäläntie 13, Säkylä.
Mökkit 1, 2 ja 3 ovat käytössä vapusta 
syyskuun loppuun.
Vuokrataan vain kuntalaisille. 
Mökkien varaukset ja hintatiedot 
teknisestä toimistosta:
040 672 2977 ja 040 672 3092

Kakarlammen
virkistysalue
Parravahantie 244, Mellilä. 
Ei yöpymismahdollisuutta. Alueel-
la on vuokrattavana hirsirakentei-
nen sauna-tuparakennus, jossa on 
puu/sähkösauna, tupa, keittiö, kak-
si sisä-WC:tä ja varastotila. Lisäksi 
alueella on grillikatos sekä varasto-
rakennuksia ja lato, joissa on sähköt. 
Varaukset ja hintatiedot: toimisto-
sihteeri Katri Orti, 040 672 2904.

Valasranta 
Yläneen Valasranta on Pyhäjärven 
etelärannalla oleva vapaa-ajanvietto-
paikka, jossa sijaitsee suosittu tanssi-
lava, uimaranta, kioski ja karavaani-
alue. 

Lisätietoja: valasranta.fi.

Tarkista tiedot: 
poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/matkailu/leirintaalueet-ja-mokit
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Tiloja vuokrattavana
AURANMAAN TAITOTALON 
LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 
21860 Auvainen. 
Varaukset: liikunnanohjaaja 
Markus Salo, p. 0400 547 583.

HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 
21870 Riihikoski. 
Varaukset liikunnanohjaaja 
Markus Salo, p. 0400 547 583, 
tai Pöytyän Urheilijoiden 
hiihtojaosto, p. 040 527 8847. 

HEINIJOEN ENTINEN KOULU 
Heinikyläntie 33, 21900 Yläne. 
Heinijoen pvy. 
Varaukset Arja Suominen, 
p. 050 512 5835.  
Touhutupa
viihtyisä tila alle 20:n hengen 
kokoontumisiin.
Varaukset ja lisätietoja:
Tarja Tuominen puh. 0400-866738

KALIKKA
Kalikantie 12, 21900 Yläne. 
Varaukset: arkisin klo 9.00–16.00, 
p. 040 683 0664.

KALLIOPOHJA
Juvankoskentie 819, 21900 Yläne. 
Keihäskosken maamiesseura. 
Varaukset: Esa Hakanpää, 
p. 050 303 5621.

KARINAISTEN KYTTIEN MAJA
Ms. Karinaisten Kytät ry vuokraa 
Majaa kokous- ja juhlatilaisuuksiin.
Uudet, toimivat tilat 60 hengelle. 
Varaukset: Sari Tenhami, 
p. 0400 901 995 
tai sari.tenhami@pp.inet.fi

KISARIIHI
Yläneentie 14, 21870 Riihikoski. 
Varaukset: liikunnanohjaaja 
Markus Salo, p. 0400 547 583. 
 

KURKIGALLERIA
on Elisenvaaran oppimiskeskuksessa, 
Kyrön kirjaston aulassa, oleva näytte-
lytila, jota voi varata erilaisia näytte-
lyjä varten. 
Varaukset ja tiedustelut:
toimistosihteeri Riitta Lehtopohja,
P. 040  672 2941, tai kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen, p. 050 560 7168.

KURKISALI 
on Elisenvaaran oppimiskeskuk-
sen nykyaikainen ja monipuolinen 
suuropetus- ja esiintymistila. Oppi-
miskeskuksen tiloista voi tiedustel-
la virka-aikana joko puhelimitse tai 
sähköpostitse: 
(etunimi.sukunimi@poytya.fi).
Toimistosihteeri Riitta Lehtopohja, 
p. 040 672 2941, 040 672 2942

Käyttövuorohakemuksen voi tehdä 
internetissä tilavarauslomakkeella 
(www.kurkisali.fi). Täytetty lomake 
toimitetaan oppimiskeskukseen joko 
henkilökohtaisesti tai postitse osoit-
teella Elisenvaaran oppimiskeskus, 
Kyröntie 16, 21800 Kyrö.

KYNTÄJÄNTUPA
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä. 
Varaukset Pertti Mäki-Uotila, 
p. 040 841 6099. 

KYRÖN MAAUIMALA
Kokoustila ja/tai 1-2 saunaa sekä allas 
vuokrattavissa yksityis- ja yrityskäyt-
töön ympäri vuoden. Osoite Ollilantie 
12, 21800 Kyrö. Varaukset:
kyronseudunky@gmail.com, 
Lisätietoja:kyronseudunkylayhdistys.
yhdistysavain.fi ja puhelimitse 
044 585 4543.

KYRÖN TYÖVÄENTALO
Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö. 
Varaukset: Matti Hakonen, 
p. 050 556 1156.

LUKONTALO JA POP-AREENA
Lukontie 22, 21820 Kumila. 
Tiedustelut ja vuokraus: 
Paavo Kallio, p. 040 577 5796
tai kallio.paavo@gmail.com. 

LUONTOKAPINETTI
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne. 
Varaukset Minna Lukkala, 
p. 040 737 3243 tai 040 721 9689.

LYSTMETTÄ
Kuusistontie 425, 21930 Uusikartano. 
Uudenkartanon kyläyhdistys. 
Varaukset Pirkko Berg, 
p. 050 917 3773.

METSOLAN MATKAILU
Oripääntie 884, 21900 Yläne. 
Varaukset: Timo Hämäläinen, 
p. 0500 596 486. 

PAIMENENMÄKI
Tourulantie 466, 21900 Yläne. 
Varaukset: Pirjo Lehtonen 
p. 050-535 6122.

RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry 
vuokraa riistatupaa kokous- ja juhla-
tilaisuuksiin. Riistatuvan viihtyisäs-
sä salissa on tilaa 60 hengelle. Ison 
salin vieressä on tilavat keittiötilat. 
Varaukset Seppo Saarinen, p. 0400 
720 722, tai sihteeri Jukka Huhtala, p. 
050 557 3205. Varauskalenteri löytyy 
osoitteesta: riihikoskenmetsastysyh-
distys.net.

YLÄNEEN TYÖVÄENTALO
Yläneen Työväenyhdistys. Varaukset 
Tapio Rastas, p. 050 5188461,   tapio.
rastas@gmail.com tai Matti Aalto, p. 
0400 221 020, matti.aalto@pp1.inet.fi.

VALASRANTA
Valasrannantie 363, 21900 Yläne. 
Yläneen kk:n VPK. 
Lisätietoja ja vuokrattavat kohteet 
löytyvät: valasranta.fi

YLÄNEEN VPK:N TALO
Uudenkartanontie 102, 
21930 Uusikartano. 
Varaukset Rauli Jääoja, 
p. 0400 805 242.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULU
Koulutie 14, 21900 Yläne. 
Varaukset: Salme Mattila, 
p. 040 672 2940, tai 
Markus Takala, p. 050 590 6733.
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Riihikosken kirjasto sai kaipaamansa ompelukoneen
Lionsklubi Pöytyän veljet ja ladyt lah-
joittivat Riihikosken kirjastolle ompe-
lukoneen huhtikuun alussa. Kone on 
jo pitkään ollut kirjaston toivelistalla, 
ja aihe nousi esiin kirjastovirkailija 
Seija Saarisen kanssa käydyssä kes-
kustelussa.

- Ihmisillä saattaa olla satunnaista 
tarvetta ompelukoneelle, mutta ei 
siinä määrin, että sellainen kannat-
taisi hankkia omaksi. Jatkossa kir-
jaston tiloissa voi käydä vaikkapa 
ompelemassa uudet verhot tai lyhen-
tämässä liian pitkät housunlahkeet, 
Seija kertoo.

Konetta ei anneta käyttäjälle kotiin 
vietäväksi, vaan sille on varattu oma 
nurkkauksensa kirjastossa. Kirjaston 
väki myös ohjaa ja neuvoo tarvittaes-
sa koneen käytössä.

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Jorma Pihlava

Pöytyän kirjaston aukioloajat
Kyrön kirjasto
ma 13-18, ti 11-16, ke 9-15, 
to 13-18, pe 11-16 

Riihikosken kirjasto
ma 11-16, ti ja ke 13-18, 
to 11-16, pe 9-15 

Yläneen kirjasto
ma, ti ja to 12-18, pe 10-16, 
keskiviikkona ei palveluaikaa 

Omatoimikirjasto avoinna 
normaalisti
su-to 7-21, pe-la 7-18.

Pöytyän kirjastot sosiaalisessa mediassa:

 instagram.com/poytyankirjasto

 facebook.com/poytyankirjasto

Kirjastovirkailija Seija Saarinen hyö-
dynsi uutta ompelukonetta heti tuo-
reeltaan  ja ompeli sille tukevan kul-
jetuskassin. Taustalla lahjoittajien 
edustajat, LC Pöytyän presidentti Mat-
ti Vihurila (vas.),  leidien edustaja Ee-
va-Liisa Uusitalo sylissään Jofiel Uusi-
talo ja klubin sihteeri Heikki Uusitalo.
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Kansalaisopisto kulkee jo kohti koronan jälkeistä valoa
Ilkka Virta, rehtori 
Täällä Pöytyälläkin olemme viimek-
si kuluneiden parin vuoden aikana 
eläneet hyvin poikkeuksellisia aiko-
ja. COVID-19- epidemia on koetellut 
meitä monella tapaa. Vireä seutuo-
pistomme – Auranlaakson kansalai-
sopistokaan – ei ole jäänyt tässä suh-
teessa osattomaksi. Tuskastuttavan 
pitkiä aikoja lähiopetuksemme on 
varsinkin aikuisryhmien osalta ollut 
joko kokonaan tai osittain keskeytyk-
sissä. Myös  opintoryhmien osallis-
tujamääriä on jouduttu alentamaan 
riittävien turvavälien aikaansaami-
seksi, ja monet –  etenkin riskiryh-
miin kuuluvat –  ovat jääneet koko-
naan kursseille ilmoittautumatta. 
Kun vuosittaiset opiskelijamääräm-
me koronaa edeltäneinä vuosina 
olivat olleet suunnilleen suuruus-
luokkaa 4.600, vuosina 2020 ja 2021 
vastaava luku oli 3.823 ja 3.949. 

Verrattain hyvin olemme onnistuneet 
kompensoimaan keskeytyksissä ol-
lutta lähiopetustamme etäopetuksel-
la. Opettajamme ovat nähneet paljon 
vaivaa mukauttaessaan lähiopetuk-
seksi aikomaansa opetusta verkossa 
tapahtuvaksi. Samalla he ovat jou-
tuneet opettelemaan aivan uuden-
laisia pedagogisia toimintatapoja ja 
ottamaan haltuun teknisiä opetus-
välineistöjä. Mahdollisuuksien mu-
kaan olemme itse ja osaksi Pöytyän 
kunnan IT-palvelujen tuella rakenta-
neet ja testanneet etäopetukseen tar-
vittavia oppimisympäristöjämme ja 
perehdyttäneet opettajakuntaamme 
striimien tekemiseen.

Opiston henkilöstölle viimeiset pari 
vuotta ovat olleet kiireistä ja melko 
kuormittavaa aikaa, onhan COVID-19 
on tuonut tullessaan meille runsaas-
ti lisätöitä. Kiitos ammattitaitoisen 
opistosihteerimme ja päätoimisten 
opettajiemme kaikesta on selvitty 
kunnialla.  Pöytyän kunnan korona-
varautumisen johtoryhmältä ja sivis-
tysjohtaja Marianne Mäkelältä saa-
mamme tiedotus suuntaamme on 
ollut johdonmukaista ja tiivistä, mikä 
on osaltaan helpottanut myös mei-
dän opistolaisten työskentelyä. 

Opiskelijoille ei tietenkään ole sama, 
tapahtuuko opetus sähköisten vä-
lineistöjen välityksellä vai lähikon-
takteissa. Monille jokaviikkoiset ope-
tustuokiomme ovat tärkeitä siksikin, 
että niiden aikana voi tavata opiske-
lijatovereitaan ja vaihtaa oppimisen 
lomassa ajankohtaisia kuulumisia.  
Sosiaalisten kontaktien merkitystä 
ei voi väheksyä, kun kyse on kansa-
laisopisto-opetuksesta. Mielestäni 
laaja asiakaskuntamme on todella 
kiitettävästi ymmärtänyt tilanteen 
pakottavuuden ja sopeutuneet sii-
hen. Minkäänlaista purnaamista ei 
ole esiintynyt. Jatkossa tietysti pa-
laamme kaikessa normaaliaikaises-
sa laajuudessaan takaisin lähiope-
tukseen, vaikkakin koronan aikana 
opittuja verkko-opetuksen ja etäko-
koustamisen taitoja tullaan varmas-
ti järkevässä määrin hyödyntämään 
myös tulevina vuosina.
         

Pitkästä näyttää taas kirkas valo ka-
jastavan tunnelin päässä. Maalis- ja 
huhtikuussa opetus luentotoimin-
tamme mukaan lukien on saatu jäl-
leen täysmittaisesti käyntiin. Niin 
ikään lukuvuoden 2022–2023 kurs-
sisuunnittelu on hyvällä mallilla. 
Kansalaisopiston johtokunta päät-
tää tulevan työvuoden kurssipake-
tista kesäkuun alkupuolen kokouk-
sessaan, ja pyrkimyksenä on, että 
ohjelmamme jaetaan elokuun puo-
liväliin mennessä (viikolla 32) kaik-
kiin koteihin Pöytyällä, Aurassa, 
Marttilassa ja Oripäässä. Johtokunta 
asian lopullisesti hyväksyy tai hyl-
kää, mutta meillä opiston sisällä on 
herännyt ajatus nimetä tuleva luku-
vuosi erityiseksi ”Karjalan teemavuo-
deksi”, jolloin karjalaisuus ja karjalai-
nen kulttuuri tulevat monella tapaa 
näkymään kurssitoiminnassamme 
–  oli sitten kysymys kädentaitojen, 
kotitalouden ja taideaineiden ope-
tuksesta tai luennoista ja seminaa-
ritoiminnasta. Tavoitteena on, että 
ensi työkaudella meillä on taas nor-
maali määrä kurssilaisia. Tällöin tääl-
lä Pöytyällä järjestämme kaikkiaan 
lähemmäs kaksisataa kurssia, joiden 
yhteenlaskettu osallistujanmäärä ki-
puaa yli kahteentuhanteen.  Jo vuo-
desta 1969 Auranlaakson kansalai-
sopisto on ollut vahva paikallisen ja 
seudullisen hyvinvoinnin ja osaami-
sen tuottaja.  Sitä se tulee olemaan 
tästä hetkestä eteenpäinkin!       

Opistotalon ovet alkavat kolista taas entiseen malliin. 
Kuva Harri Kemppainen.
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Kunnan työntekijä esittäytyy
Aki Vuorinen, Pöytyän johtava rakennustarkastaja 1.12.2021 alkaen

Marjo Sainio kouluttautui kunnassa uuteen ammattiin
Tulin Pöytyän kunnalle töihin vuon-
na 2003 ensin siivoojan sijaiseksi ja 
sen jälkeen sain vakituisen paikan. 
Työskentelin alkuun Riihikoskella 
kunnantalon ja kirjaston laitoshuolta-
jana. Samalla suoritin työn ohessa lai-
toshuoltajan tutkinnon vuonna 2004. 
Olin töissä puhtauspalveluissa vuo-
teen 2019 asti.

Vuonna 2019 tuli eteen alanvaihto, 
sillä kohdallani siivoustyö kävi liian 
raskaaksi. Pääsin ensin Kevan am-
matillisen kuntoutuksen kautta työ-
kokeiluun toimistotehtäviin kunnan 
tekniseen toimistoon. Hyvän perehdy-
tyksen kautta innostuin opiskelemaan 
merkonomiksi. Koska kunnan eri toi-
mialat ja monet ihmisetkin olivat en-
nestään tuttuja, valinta oli helppo. 

Koulutus toteutettiin Rasekossa op-
pisopimuskoulutuksella ja työskente-
lin opiskeluaikana kunnalla. Haastetta 
lisäsi teorian siirtyminen etäopiske-
luksi. Aloitin opiskelut syksyllä 2019 

ja valmistuin keväällä 2021 merkono-
miksi.
Siirryin vastaamaan ostoreskontras-
ta eli laitan kuntaan tulevat laskut 
eteenpäin tarkastettavaksi sekä teen 
keskushallinnon alaisia laskuja ja 
muita toimistosihteerin tehtäviä.
Olen tottunut tekemään työtä itsenäi-
sesti, joten toimistosihteerin työt so-
veltuvat minulle hyvin ja etätyömah-
dollisuus on ollut korona-aikana hyvä 
asia.

Toimistoni on Kyrössä ja mielestä-
ni meillä on hyvä työyhteisö. Työ on 
välillä haastavaa ja asiat tuntuvat ka-
saantuvan, mutta tuottaa iloa kun saa 
asioita ratkaistuksi.

Olen asunut Pöytyällä koko aikuisikä-
ni, perheeseen kuuluu aviomies ja kol-
me kotoa muuttanutta aikuista lasta. 
Talovahteina löytyy kaksi kissaa. 

Harrastuksistani sen verran, että sisä-
liikunta on vaihtunut ulkoliikunnaksi. 

Olen myös aina pitänyt leipomisesta, 
varsinkin hapanjuurileivonta tuli jo-
kunen vuosi sitten sydäntä lähelle. 

Kunnankin puolesta on hienoa, että 
voidaan tarjota uudenlaisia työpol-
kuja. Marjo kouluttautui uudelleen 
oppisopimuksella merkonomiksi.  
Kunnan taloushallinnossa vapautui 
toimistosihteerin tehtävä, johon Mar-
jo sitten valmistuttuaan valittiin vaki-
tuiseksi.   Hyöty on kaikin puolin iso 
sekä työntekijälle että työnantajalle. 
Näin saatiin myös sitoutunut työnte-
kijä kunnalle, kertoo hallintojohtaja 
Paula Pekkola.

Kunnan työntekijä vaihtoi alaa

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 14

Kerrotko hieman itsestäsi? Virt-
taalta kotoisin oleva oripääläistynyt 
keski-ikäinen könsikäs. Kaljuuntunut 
pitkätukkahevari ja varsinkin turhan 
nippelitiedon multiosaaja.
 
Millainen työhistoria sinulla on?   
Aloitin teininä isäni rakennusyrityk-
sessä rakennusmiehenä, josta sitten 
pikkuhiljaa etenin oman pienen ra-
kennusalan yrityksen toimitusjoh-
tajaksi. Kunta-alan orientoitumisen 
hankin Oripään rakennusmestarina 
ennen siirtymistäni nykyiseen pes-
tiin. Väliin mahtuu myös pari kuu-
kautta Nauticatilla 2000-luvun alus-
sa.
 
Mikä sai sinut hakemaan tätä työ-
tä?   Mahdollisuus päästä tekemään 
työtä ydinosaamisensa parissa. Työ-
matkakin on sopivan lyhyt ja kuiten-
kin sen verta pitkä, ettei tarvitse töi-
tä kotiin tuoda.

Mitä työhösi kuuluu? Rakennus-
hankkeiden käsittely, tarkastus ja val-
vonta, jotta työt tehdään lain ja ase-
tusten mukaisesti.
 
Miltä työn aloitus on tuntunut? Hy-
vältä. Meillä on pieni, dynaaminen, 
nuorekas ja hyvähenkinen porukka, 
jonka kyytiin oli hyvä hypätä.
 
Mitkä ovat vahvuutesi?  Sopivassa 
suhteessa  jääräpäistä byrokraattia ja 
reilua maalaisjärkeä. Ongelmanrat-
kaisukyky on myös vahva osa-alue.
 
Mikä kannustaa sinua tekemään 
tätä työtä? Se, että homma toimii ja 
saadaan palautetta. Pelisäännöt on 
kaikilla samat ja puhalletaan yhteen 
hiileen.
 
Mitä harrastat?  Tällä hetkellä vähän 
vähemmän mitään erityistä, mutta sa-
lilla tulee käytyä noin joka kolmas päi-
vä. Tämän kesän projektina on pärrä-
lisä ajokorttiin.

Aki Vuorinen
Puh. 050 590 6720
aki.vuorinen@poytya.fi



Pöytyän digipojat
Pöytyän hallinto- ja talouspalveluissa työskentelevät digipäällikkö Mika Rantala, Atk-vastaava Joni Reivonen ja järjes-
telmäasiantuntija Jussi-Pekka Suominen. Pöytyän kunnan ICT-tiimi eli digipojat kehittävät, ylläpitävät ja hoitavat tu-
kitehtäviä digipalveluiden osalta, asiakkainaan kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Teemme digiasioissa yhteis-
työtä Auran kunnan ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa.  

Mika Rantala
Pöytyän kunnalla digipäällikön vi-
rassa aloitin maaliskuussa 2021. Di-
gipäällikön paikka vaikutti mielen-
kiintoiselta ja taustani huomioiden 
sopivalta, joten päätin kaverin vin-
kistä lähettää hakemuksen virkaan. 
Työnantajana kunta oli tuttu jo 
useamman vuoden ajalta opettaessa-
ni tieto- ja viestintätekniikan kursseil-
la Auranlaakson kansalaisopistossa. 
Työuraa digitalisaation, tietoteknii-
kan ja -liikenteen parissa on kertynyt 
90-luvun puolivälistä lähtien muun 
muassa Loimaan Ammatti-instituu-
tissa, Loimaan Seudun Puhelimella 
sekä TeliaSoneralla erilaisissa päällik-
kö- ja asiantuntijatehtävissä. 

Digipäällikkönä minua motivoi muun 
muassa monipuolinen työnkuva. 
Pääasiallisena tehtävänäni on vasta-
ta kunnan tieto- ja viestintätekniikan 
toimivuudesta sekä digitalisaation 
kehittämisestä. Päivittäinen teke-
minen vaihtelee suuresti. Toisinaan 
osallistun IT-tuen tehtäviin, toisena 
hetkenä hyvinvointialueen suunnit-
teluun ja tietopyyntöihin, sitten esi-
merkiksi uusia tulevia digipalveluita 
edistäen. Nykyinen tilannekuva maa-
ilmalla ja kyberturvallisuuden haas-
teet tuovat oman mielenkiintoisen 
lisän. Lempisanontani ICT-alalla työs-
kentelystä, eli ”vierivä kivi ei samma-
loidu”, pitää tässäkin hyvin paikkan-
sa. Pitää pysyä hereillä ja ajan tasalla 
niin oman tietämyksen kuin tietojär-
jestelmien turvallisuuden osalta.  

Pöytyän kunnan digipäällikkö on 
noin viisikymppinen paljasjalkai-
nen alastarolainen. Perheeseen kuu-
luvat vaimon lisäksi kaksi aikuis-
ta lasta. Harrastuksiin luettakoon 
itsensä liikuttamisen sekä työksikin 
laskettavan tietotekniikan kanssa 
touhuamisen lisäksi vapaaehtois- ja 
yhdistystoiminta sekä valokuvaus. 
Kamera kulkee usein mukana ja het-
kiä tulee ikuistettua välillä useam-
min, välillä vähän harvemmin. Di-
gipäällikön valokuvia on nähtävillä 
touko-kesäkuussa Alastaron kirjastos-
sa. Vapaa-aikaa kuluu perheen lisäksi 
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
sekä lions-toiminnan parissa.

Joni Reivonen
Aloitin työt Pöytyällä vuonna 2006 
vuorotteluvapaan sijaisena. Aluksi 
pesti oli vain kuusi kuukautta, mut-
ta se on venynyt pikkuhiljaa pidem-
mäksi ja vuosiksi. Kiinnostava työ-
paikka sopivaan ajankohtaan sai 
minut hakemaan Pöytyälle. Olen ne-
likymppinen Pöytyäläistyny Laitlalai-
ne kaffetrat. 

Armeijan jälkeen olin lasitehtaalla 
eri tuotantotehtävissä sekä opiske-
luaikana pariin otteeseen Porin pri-
kaatin it-osastolla, valmistuttuani 
Pöytyä oli ensimmäinen työpaikkani. 
Työkuvaani kuuluvat keskushallin-
non ja Sote-puolen IT-tehtävät.

Olen viihtynyt Pöytyällä, koska työ-
ympäristö on hyvä ja  meillä on täällä 
mukavat työkaverit ja mielekäs työn-
kuva. Harrastan kalastusta ja ilmake-
hän ilmiöiden tarkkailua visuaalises-
ti sekä kameran linssin läpi.
 
 

Jussi-Pekka Suominen
Kunnalle haettiin järjestelmäasian-
tuntijaa ja aloitin työt maaliskuussa 
2020 Pöytyän kunnassa. 

Olen viisikymppinen ja asun perhee-
ni kanssa Alastarolla. Perheeseeni 
kuuluvat vaimo ja 18- ja 11-vuotiaat 
pojat.

Olen tehnyt koko työurani tietoko-
neiden parissa; aloitin Vammalan 
Kirjapainossa 1998, viisi vuotta olin 
Loimaan Kirjapainon atk-vastaava-
na sekä seitsemäntoista vuotta Lou-
nais-Suomen koulutuskuntayhtymäs-
sä atk-suunnittelijana.

Hain Pöytyälle, koska työ vaikut-
ti mielenkiintoiselta ja haastavalta. 
Työtehtävät ovat moninaisia, joten 
työ on motivoivaa. Pöytyällä olen 
kunnan it-tuki pääsääntöisesti sivis-
tyspuolella ja tarvittaessa muualla-
kin kunnassa. Vahvuutenani on pit-
käjänteisyys ja hyvä asiakaspalvelu, 
jota tarvitaan. Tässä työssä kannusta-
vat hyvät työkaverit ja erilaiset työt 
laidasta laitaan.

Digipojat vasemmalta: Jussi-Pekka Suominen, Mika Rantala ja Joni Reivonen
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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
Pöytyän kunnan lapsi- ja perheneu-
vosto on kunnan, sen alueella asu-
vien ja toimivien lasten, heidän 
perheidensä, järjestöjensä ja mui-
den tahojen yhteistyöelin. Neuvos-
ton tarkoituksena on seurata lasten 
ja heidän perheidensä hyvinvointia, 
lapsiperheiden palveluja ja harras-
tusmahdollisuuksia sekä tehdä ehdo-
tuksia kunnan viranhaltijoille, lauta-
kunnille sekä muille toimielimille ja 
tahoille toimintojen kehittämiseksi. 
Pöytyän kunnassa ollaan esimerkik-
si ottamassa käyttöön lapsi- ja per-
hevaikutusten arviointimallia, jon-
ka eteen lapsi- ja perheneuvosto on 
tehnyt pitkäjänteisesti työtä. Tämä 
on yksi keino saada lasten ja nuorten 
ääntä kuulumaan paremmin päätök-
senteossa.

Lapsi- ja perheneuvosto tekee yhteis-
työtä kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa. Toteuttaa yhteistyössä ta-
pahtumia ja keskusteluiltoja lapsille, 
vanhemmille ja perheille. Tilaisuuk-
sien toteutuspaikkoina kokeillaan 

mm. päiväkoteja ja kouluja - tiloja, 
joissa lapset muutenkin viettävät ai-
kaansa.

Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksis-
ta on nostettavissa esiin kolme huo-
lenaihetta: ahdistuneisuus, yksinäi-
syys, nettikiusaaminen. Lapsi- ja 
perheneuvoston toimintasuunnitel-
ma vuodelle 2022 rakentuu kyseisten 
teemojen ympärille ja toiminnassa 
korostuvat seuraavat aihe-alueet:

• Maahanmuuttajien osallisuuden 
parantaminen
• Nuorten matalan kynnyksen 
tekeminen ja tapahtumat
• Yhteisen pinnan löytäminen soten, 
varhaiskasvatuksen ja koulun 
oppilaitoksen kanssa.
• Mediakasvatusta lapsille
• Vertaistuki-iltoja vanhemmille
• Ennaltaehkäisevä päihdetyö
• Kesätoiminta lapsille (leirit)
• Liikennekasvatus
• Kulttuurikasvatus

Seuraa Lapsi- ja perheneuvos-
toa Facebookissa (www.facebook.
com/poytyanlapsijaperheneuvos-
to), niin saat ajankohtaisesti tie-
toa tulevista tapahtumista.

Tervetuloa tekemään yhdessä 
perheiden Pöytyää!

Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto
Vanhus-ja vammaisneuvosto on la-
kisääteinen kunnanhallituksen ni-
mittämä vaikuttaja ja asiantuntija 
yhteistyöelin. Vanhus- ja vammais-
neuvostoon kuuluu edustajia eläke-
läis- ja vammaisjärjestöistä, kunnasta, 
seurakunnasta sekä kuntayhtymästä. 

Neuvoston tärkeimmät tehtävät ovat: 
Osallistua ikääntyneen ja vammai-
sen henkilön hyvinvointia koskevien 
suunnitelmien valmisteluun sekä 
riittävyyden ja laadun arviointiin. 
• Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä an-
taa lausuntoja ikääntyviä ja vammai-
sia kuntalaisia koskevissa asioissa. 
• Seurata kunnan alueella vanhusten 
ja vammaisten henkilöiden tarpeita 
sekä edistää palvelujen kehittymis-
tä ja kunnan päätöksentekoa erityi-
sesti ikäihmisille ja vammaisille tar-
koitettujen palvelujen, tukitoimien 
ja muiden etuuksien järjestämiseksi 
sekä niiden vaikuttavuuden paranta-
miseksi. 

Näiden tehtävien hoitoa helpottaa 
nykyisellä valtuustokaudella ensiker-
taa käyttöön otettu käytäntö, jossa 
neuvostolla on edustaja kunnanval-
tuuston ja eri lautakuntien kokouk-
sissa. Asioihin vaikuttaminen on aina 
helpompaa ja hedelmällisempää 
mitä aikaisemmassa vaiheessa niihin 
pystyy tuomaan neuvoston kannan. 
Lisäksi ensiarvoisen tärkeää on, että 
kuntalaiset ottavat yhteyttä neuvos-
ton jäseniin, kun havaitsevat epäkoh-
tia joihin tulisi puuttua. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 
jäsenet 2021-2025 :

puheenjohtaja Timo Jytilä
sihteeri Tiina Vesanto
Minna Majuri-Kiiski
Merja Männikkö
Tapani Kaukovalta
Jaakko Mäkelä
Marja-Liisa Virtanen
Heimo Pohjanpalo
Simo Rantanen
Touko Verho
Leena Niemi
Seija Lempiäinen
Sinikka Hutko
Lauri Ojala
Anneli Rantanen
Matti Kaurila

Ota yhteyttä suoraan jäseniin.

Yhteystiedot ja varajäsenet löytyvät 
kunnan kotisivuilta: poytya.fi
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Voimaa vanhuuteen
Pöytyä on mukana Ikäinstituutin 
koordinoimassa Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmassa 2022-2024. Tavoitteena 
on lisätä ja kehittää iäkkäiden liikun-
taneuvontaa, lihasvoima- ja tasapai-
nosisältöistä ohjattua liikuntaa sekä 
arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ul-
koilua. Kohderyhmänä ovat etenkin 
kotona itsenäisesti asuvat ja toimin-
takyvyltään heikentyneet ikäihmiset 
(75+)

Neuvontaa ikäihmisten 
liikkumisen tueksi

On tärkeää, että terveytensä kannal-
ta liian vähän liikkuvat ikäihmiset 
tavoitetaan ja ohjataan neuvontaan, 
jossa he saavat tukea ja kannustusta 
liikkumisen lisäämiseksi. Tarvitaan 
sujuva liikuntapalveluketju ja tiivis-
tä yhteistyötä sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä liikuntatoimen ja järjes-
töjen kesken.

Voimaa, tasapainoa ja 
ulkoilumahdollisuuksia

Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat 
tärkeitä liikkumiskyvyn kannalta. 
Voimaa tarvitaan esimerkiksi tuolista 
seisomaan noustessa ja portaissa kä-
vellessä. Tasapainoa tarvitaan asen-
non säilyttämiseksi niin paikallaan 
seistessä kuin liikkuessakin. Voima 

ja tasapaino heikkenevät iän myötä, 
mutta sopivalla harjoittelulla näitä 
ominaisuuksia voidaan ylläpitää sekä 
kehittää. Voima- ja tasapainoharjoit-
telu on keskeinen keino kaatumisten 
ehkäisyssä. 

Ulkoilu virkistää ja rentouttaa mieltä 
sekä parantaa liikkumisvarmuutta. 
Ulkoilu saattaa kuitenkin jää vähäi-
seksi liikkumisvaikeuksien tai seuran 
puutteen vuoksi. 

Kolmen vuoden aikana Pöytyällä ke-
hitetään ikäihmisten
• kuntosaliharjoittelua
• vertaisohjattuja liikuntaryhmiä
• etäjumppaa
• ulkoiluystävätoimintaa
• ulkoiluryhmiä
• liikuntaneuvontaa

Toimintaa kehitetään poikkisekto-
risella yhteistyöllä. Tule mukaan 
verkostoon!
Järjestöjen edustaja! Tule kuule-
maan, miten voitte olla mukana voi-
maa vanhuuteen ohjelmassa. 

Tilaisuudessa kartoitetaan halukkaat 
järjestöt yhteistyöhön. Tilaisuudet 
ovat saman sisältöisiä.

• Maanantai 30.5.22 klo 17.30-18.30 
Yläne, Luontokapinetti, 
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne

• Tiistai 31.5.22 klo 17.30-18.30 
Kyrö valtuustosali, 
Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

• Keskiviikko 1.6.22 klo 17.30-18.30  
Riihikosken toimipiste, 
Turuntie 369, 21870 Riihikoski

Yhteyshenkilö: Sari Rantanen 
p. 040 6723025 
sari.rantanen@poytya.fi

Seuraa Voimaa vanhuuteen tiedot-
tamista kunnan nettisivuilla, some 
kanavilla, viikkolehdessä ja ilmoi-
tustauluilla. Lisätietoa Voimaa van-
huuteen -ohjelmasta: 

voimaavanhuuteen.fi
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Velmeri Männikkö teki harrastuksesta unelmatyön
Legot veivät mennessään

Kun Velmeri Männiköltä (16) kysy-
tään, miten muu perhe suhtautuu 
hänen Lego-harrastukseensa, nau-
rahtaa hän ja toteaa ”Hyvin suhtau-
tuvat – tämähän on meidän koko per-
heen yhteinen harrastus”.

Männikön harrastus on vienyt hänet 
paitsi mennessään, myös pitkälle. 
Hänet valittiin mukaan Lego Masters 
Suomi –kilpailuun, jonka myötä ky-
röläisestä lukiolaisesta tuli hetkessä 
koko Suomen tuntema Lego-taituri. 
”Huikea kokemus oli ja opin ohjel-
man teon yhteydessä hurjasti” Män-
nikkö kertoo. ”Meidän kilpailijoiden 
tiimistä hioutui pitkien kuvauspäi-

vien aikana kaveriporukka ja pidäm-
me yhteyttä näin kuvausten jälkeen-
kin” hän iloitsee.

Legoja Männikkö on harrastanut 
pienestä pitäen, mutta varsinaisesti 
”käsistä” homma lähti 2-3 vuotta sit-
ten. ”Ostin ison sekalaisen laatikon 
lego-palikoita ja siitä se sitten lähti 
kunnolla” hän muistelee. ”Lopulta 
kotona oli liikaa Legoja ja piti alkaa 
miettiä, mihin niitä saataisiin säi-
löön”. Ja näin syntyi Vanha-Palikka, 
nuoren miehen oma 4H-yritys, joka 
tarjoaa Legonäyttelyn lisäksi kahvila-
palveluita kesäisin. Vanha-Palikkakin 
tosin tarvitsee pian lisää tilaa, sillä 

harrastus on jatkunut ja Männikkö-
jen koti täyttynyt taas kerran lego pa-
likoista.

Kesällä 2022 Pöytyän Kyrössä Le-
go-näyttelyä pääsee ihastelemaan 
Lego-kahvila Vanhassa-Palikassa Ky-
röntie 75 tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin sekä tilauksesta muulloin-
kin. Nuoren yrityksen aukioloajat, 
ajankohtaiset asiat ja kuulumiset löy-
tyvät ajantasaisesti yrityksen Face-
book-sivuilta.

           Vanha-Palikka

”Ostin ison sekalaisen laatikon Lego-palikoita 
ja siitä se sitten lähti.”
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www.poytyanteatteri.net

 Käsikirjoitus Markku Hyvönen 

Ohjaus Mona Lehtola

Näytökset klo 19.00  
10.6. / 12.6. / 14.6. / 15.6. / 16.6. / 19.6. / 21.6. / 22.6. / 1.8. / 2.8. / 3.8.

Yönäytökset klo 21.00  5.8. / 6.8.

Pääsyliput aikuinen 20 € / lapsi (7–15-v.) 10 €. 
Ryhmäliput (yli 15 henk.) aikuinen 17 € / lapsi (7–15-v.) 5 €
info@poytyanteatteri.net / puh. 040 719 0301 
(ma-to klo 16.00-18.00) 
Maksuvälineinä käyvät kortti ja käteinen
Kaikki oikeudet pidätetään

Pöytyän Teatteri esittää kesällä 2022 
musiikkinäytelmän



LAVATANSSIT JÄRVIMAISEMISSA
”Ihmisten kohtaaminen, ilo ja välit-
tömyys” vastaa Valasrannan ohjelma-
vastaava Laura Toivonen kysyttäessä, 
miksi hän ja 60 muuta vapaaehtois-
ta viettää kesänsä tarjoten tanssi-
elämyksiä. Valasrannan tanssit ovat 
Yläneen Kirkonkylän VPK:n ansio-
ta. Ensimmäiset tanssit tanssittiin jo 
1955 eli eilisen teeren poikia tässä ei 
olla. Nykyään KK VPK:ssa toimii viiti-
senkymmentä aktiivista tekijää. Toi-
vonen on toiminut ohjelmavastaava-
na ja huvitoimikunnan jäsenenä jo 
kymmenisen vuotta. 

Valasranta on valittu Vuoden tans-
silavaksi neljänä vuonna peräkkäin. 
Upea miljöö Pyhäjärven rannalla, 
lasipalatsiksikin tituleerattu lava ja 

ystävällinen palvelu tekevät Valas-
rannasta maamme parhaan. ”Pyrim-
me pitämään kaikista hyvää huolta. 
Paikat ovat siistit ja kunnossa, artistit 
otetaan vastaan hymyssä suin ja asi-
akkaille palvelu on laadukasta” Toi-
vonen kertoo. 

Kesä 2022 tarjoilee parastaan; 23 
tanssit maamme ykkösartistien säes-
tämänä. ”Tanssia ei tarvitse osata, 
kannattaa tulla nauttimaan tunnel-
masta” Toivonen muistuttaa. ”Uutta 
verta tanssilavakulttuuriin kaivataan 
ja sen vuoksi artistikattaukseen on 
panostettu tänä vuonna isosti” hän 
kertoo. Valaksella pääseekin tanssi-
maan niin Vesterisen, J.Karjalaisen 
kuin Matin ja Teponkin tahtiin. 

Kahden vuoden hiljaiselon jälkeen tanssitaan taas

Valasrannan tanssit keräävät Pöy-
tyän Yläneelle kuutisensataa tanssi-
jaa joka viikonloppu. Tanssileiri tuo 
kunnan alueelle jopa 20 000 kävijää 
viikon aikana. Laatu ja ilo on siis kii-
rinyt paitsi Suomen, myös koko Eu-
roopan puskaradioihin. Eikä ihme. 
Kuvittele auringonlasku, tyyni järvi, 
lavatanssien äänet ja ihana suoma-
lainen kesäyö. 

Ohjelma, muut lisätietodot ja Valas-
rannan vuokrattavat kohteet löytyvät 
kotisivuilta:  

www.valasranta.fi

Nähdäänhän Valaksella?
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yläne

valasranta

La 7.5.
Kari Hirvonen
Sinitaivas

La 14.5.
A. Aallon 
rytmiorkesteri
J.A.L.O

La 21.5.
Antti Ahopelto  
& Etiketti
Kinojake

To 26.5.
Tanssin Viemää -tanssileiri

Teemu Roivainen  
& Energia

Pe 27.5.
Tanssin Viemää -tanssileiri

Hurma

La 28.5.
Neitoset
Tomi Markkola

Valasrannalla 
tanssitaan 
huippuesiintyjien  
tahtiin lauantaisin  
klo 20-01

Viihtyisä terassi, 
ravintola ja grillikioski.

La 4.6.
FBI-Beat
Anneli Mattila  
& Recados

La 11.6.
Vesterinen
Uusi Rakkaus

La 2.7.
Antti Ketonen
Jarkko Honkanen  
& Taiga

La 9.7.
Hurma
Nina Åkerman  
& ManTra

La 18.6.
Matti ja Teppo  
& Horizone
Heidi Pakarinen  
& Karavaani

JuhannusaaTTo  
Pe 24.6. klo 20-02

Komiat

Taikakuu

JuhannusPäiVä  
La 25.6. klo 20-02

Kyösti Mäkimattila  
& Varjokuva

Eija Kantola  
& Omega

La 27.8 
Vanhasuora  
& Esa Nummela
Tommi Soidinmäki  
& Vastakaiku

La 3.9. 
Markku Aro  
& Diesel
Yölintu

La 10.9. 
Komiat
Saija Tuupanen 
& eXmiehet

La 17.9. 
Finlanders
Kari Hirvonen

La 24.9. 
Eija Kantola  
& Omega
Neitoset

To 28.7.
Vili Mustalampi

La 30.7.
Kinojake
Mikko 
Mäkeläinen  
& Myrskylyhty

La 6.8.
Antti Ahopelto  
& Etiketti
Maria Tyyster

La 13.8.
J. Karjalainen

La 20.8.
Kake Randelin  
& Company
Suvi Karjula  
& In The Mood

Pe 22.7.
Jyrki Nurminen  
& Sävel

La 23.7.
Kaiho
SMORK-voittaja 
2022

Ma 25.7.
Neitoset

Ti 26.7.
Kyösti 
Mäkimattila  
& Varjokuva

Ke 27.7.
Reeta & Lumo

La 16.7.
Charles Plogman  
& MiSiO
Weranta

22.-31.7.2022 Yläne
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KESÄTORIT

KYRÖN TORI
Toriaika on keskiviikkoisin 
klo 8.00 - 13.00.
os. Kyröntie 29, 21800 Kyrö.

RIIHIKOSKI 
Perjantaisin klo 15:00-18:00 
Vanhan Vehnämyllyn piha
Myllykuja 6
21870 Riihikoski

Kesätorin tunnelma, haitarimusiikkeineen ja lettukojuineen on meille ihanan tavallista. Torille pääsee Pöytyällä kolme 
kertaa viikossa ja myytävät tuotteet vaihtelevat. Kesäisin kannattaa maistaa mansikat, hankkia kesäkukat ja tervehtiä 
tuttavat vaikka joka viikko.

 YLÄNEEN TORI
Tori on avoinna huhtikuun 
alusta syyskuun loppuun.
Toriaika on lauantaisin 
klo 8.00 - 13.00.
os. Kuntolantie 3, 21900 Yläne.
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Vuoden 2021 sykähdyttävin urheilutapahtuma. Sellaiseksi Pöytyän urheilijoiden naisten pesäpallojoukkueen 
nousu Superpesikseen tituleerattiin Varsinais-Suomen Urheilugaalassa. Ja sellainen se onkin. 

Pöytyän urheilijat tarjoilevat pesishuumaa tulevana kesänä

Ei ole itsestään selvyys, että pieni 
seura pärjää Suomen kovimmalla ta-
solla. Pöytyän urheilijoita kohti me-
nestystä on johdattanut paitsi vahva 
yhteisöllisyys, myös kukoistava seu-
ratyö ja laadukkaasti valmennettu ja 
sitoutunut joukkue. ”Kun kaikki ovat 
mukana koko sydämestään, ei lop-
putulos voi olla huono” Pöytyän ur-
heilijoiden puheenjohtaja Paavo Kal-
lio muistuttaa. ”Tämä nousu tehtiin 
yhdessä ja nyt näytetään miten otte-
lutapahtumia tehdään yhdessä” hän 
jatkaa. 

Kesällä 2022 Suomen naisten pääsar-
jan pesäpalloa on tarjolla Pöytyällä, 
oman kylän kentällä Kymppi-Aree-
nalla. Ottelutapahtuma tulee uudis-
tumaan ansaitsemalleen tasolle ja 
puitteiden on oltava kunnossa. Lu-
vassa on niin uudistuneet katsomot 
kuin VIP-tilatkin. Joukkue puolestaan 
koostuu nousujoukkueen pelaajista 
ja yli puolet harjoitusringin pelaajis-
ta on Pöytyän omia kasvatteja. 

Kysyttäessä tulevan kauden tavoit-
teista, ei Kallion pitkään tarvit-
se vastausta miettiä; ”Haas-
tamaan lähdemme. Kova 
hinku on pienellä pai-
nia isojen joukossa, 
ketään ei tarvetta läh-
teä nöyristelemään” 
hän kertoo.  ”Keski-
kasti olisi meille sel-
lainen, johon olisi 
hienoa päästä. Kah-
deksan sakkiin tekee 
mieli ja ihan oikeita 
”playoffeja” pelaamaan” 
hän maalailee. 

Superpesis on iso osa seuran te-
kemistä tulevana kesänä, mutta yhtä 
tärkeää on tulevaisuuden tähtien te-
keminen. Tämän vuoksi luvassa on 
myös Hippo Superjunnu-palloiluker-
ho ala-asteikäisille. Kerhon toimin-
nasta ja treenipaikoista lisätietoa 
seuran verkkosivuilta. 

Naisten superpesistä on tarjolla 
14.5.2022 alkaen. Kauden avausottelu 
pelataan lauantaina 14.5.2022 ja otte-
lun isäntänä toimii Pöytyän kunta. 

”Kun kaikki ovat mukana koko sydämestään, 
ei lopputulos voi olla huono.”

Naisten superpesiksen uusin koti on Pöytyä
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Paljasjalkapolku Kyrön Killanmäellä 
Osoite: Kyröntie 412, 21800 Kyrö

Paljasjalkapolku kutsuu sinut tunte-
maan luonnon monimuotoisuuden. 
Ota kengät pois ja kulje paljain jaloin 
tai tule muuten vain kokemaan elä-
mys. Fiilistele kesää ja paljain jaloin 
kävelyä polun monipuolisilla alus-
toilla. Tassuttele metsän sylissä n. 2 
kilometrin pituisella polulla Kyrössä 
Killanmäellä. Polun puolivälissä on 
laavu, jossa voit nauttia eväistä.  

Paljasjalkapolku toteutettiin talkoo-
voimin ulkoilu- ja liikuntayhdistys 
Auranmaan Latu ja Polku ry:n toi-
mesta kesällä 2021. Olemassa ole-
va polku merkittiin paljasjalkakyl-
teillä, haravoitiin, raivattiin oksista 
sekä kuljetettiin erilaisia maa-ainek-
sia vahvistamaan elämystä. Alueella 
sijaitsee urheilujärjestö Karinaisten 
Kunto ry:n rakentama laavu sekä si-
sällissodan aikainen näyttösuoja, jon-
ka kunnostusmahdollisuutta selvitel-
lään.  

Paljain jaloin kävelystä on tutkimus-
ten mukaan lukuisia erilaisia terve-
yshyötyjä. Kävely voi parantaa ve-
renkiertoa, mielialaa, tasapainoa, 
voimistaa jalkojen lihaksia, lisätä ni-
velten joustavuutta, joka puolestaan 
vähentää polvi-, lonkka-, ja selkäki-
puja. On todettu myös, että jalkojen 
hikoilu voi vähentyä ja jalkaterien 
alueella olevien ihotautien oireet lie-
venevät. 

Tule kokemaan paljasjalkapolku! 
 
Lisätietoja: Auranmaan Latu ja Polku 
Instagramissa ja Facebookissa: Au-
ranmaan Latu ja Polku ry 

#paljasjalkapolku 
#auranmaanlatujapolku 
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LA 2.7.2022
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Laadukas, kotimainen, valkoisesta 
polyesteristä (155 g/m2) valmistettu 
isännän viiri.
Pituus 4,5 m.

Viirissä on Pöytyän vaakuna ja sini-
risti Suomen lipun sinisenä

Isännän viiri on helppo liputustuo-
te, sillä sitä ei tarvitse ottaa tangosta 
kuin virallisena liputuspäivänä, kun 
tankoon nostetaan Suomen lippu.
Näin lippusalkosi ei ole koskaan tyh-
jillään, vaan ilahduttaa värikkäällä ja 
liehuvalla viirillään jokaisena päivä-
nä. Viiri on kätevä tuote myös kesä-
mökille.

Isännänviirin pituudesta ei ole viral-
lista sääntöä, mutta suositeltava pi-
tuus on noin puolet lipputangon kor-
keudesta.
Hinta: 60 euroa.

Viireistä saatu tuotto käytetään Pöy-
tyän lasten ja nuorten harrastustoi-
minnan tukemiseen.

Tilaukset:
LC Pöytyä: 
Esko Tuuppa 
p. 050 564 4437
sähköposti: tuuppa@pp.inet.fi

Pöytyä-viiri kotiin tai mökille



Su 26.6. Klo 19 ensi-ilta
Ti 28.6. Klo 19
To 30.6. Klo 19
Su 3.7.  Klo 13 ja 18
Ti 5.7.  Klo 19
To 7.7.  Klo 19
Pe 8.7.  Klo 19
Su 10.7. Klo 13 ja 18
Ke 10.8. Klo 19

Yönäytökset
Pe 12.8. Klo 22
La 13.8. Klo 22

Lippuvaraukset

puh. 0400 798 740

arkisin klo 19–20 ja 

viikonloppuisin klo 10-15

liput 20 € / 10€, ryhmät 18€

sis. pullakahvin väliajalla

Esitykset osoitteessa

Kuusistontie 425,

21930 Uusikartano, Yläne (Pöytyä)

Hella Wuolijoki ja Bertolt Brecht / Ohjaus Heidi Tuomola

Yhteistyössä Uudenkartanon kyläyhdistys ry ja Auranlaakson kansalaisopiston kanssa.



YHDISTYKSET Ikäihmiset
Auranmaan Seniorit
Kokoonnumme pari kertaa kuukau-
dessa välillä nauttien tiskittömästä 
tiistaista, välillä tutustuen mielen-
kiintoisiin kohteisiin tai kuunnellen 
asiantuntijoita. 

Jo pitkään suunniteltu saaristoretki 
avaa kesäkauden. Kesän mittaan oh-
jelmassa on mm. puutarhavierailu 
sekä perinteinen iltahartaus kirkon-
mäellä.

Lisätietoja toiminnasta pj Tapani Kau-
kovalta 050 3382 122 ja sihteeri Jarmo 
Sinisalo 050 5780373 sekä  www.au-
ranmaanseniorit.fi.

Ilmoittelemme toiminnasta Auran-
maan Viikkolehden seuratoiminta-
palstalla, nettisivuilla sekä FB:ssa. 

auranmaa.senioriyhdistys.fi
FB: Auranmaan seniorit

Eläkeliiton 
Pöytyän yhdistys
Riihikosken kerho joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 13.00 Riihi-
kosken seurakuntatalolla. Kerhos-
sa vierailee asiantuntija kertomassa 
ajankohtaisista aiheista. Aloitetaan 
jälleen syksyllä 6.9,  4.10. ja 1.11.2022

Boccia Kisariihessä, joka viikon per-
jantai klo 15-17 . Käytössä kahdet pal-
lot, joten pelaajia mahtuu mukaan. 
Toukokuussa 6. 13. 20 ja 27.5. kesätau-
ko ja syyskuussa jatketaan.

Aamulenkki (sauvakävely) Riihikos-
ken  seurakuntatalolta  yhteistyössä 
seurakunnan kanssa, joka kuukau-
den toinen tiistai klo 10.00. Jatketaan 
13.9. 11.10. 8.11. ja 13.12.

Luovan toiminnan kerho (sketsiker-
ho) Riihikoskella. Valmistellaan ohjel-
mia tapahtumiin. Alkamisesta syksyl-
lä Ilmoitetaan erikseen.

Muita tapahtumia:
27.5. Liikuntapäivä Haukkavuoressa
19.-23.5. Kylpylämatka Kivitippuun 
Lappajärvelle
15.6. Musiikkiteatteri Ypäjällä 
“Vuonna 85”
30.6. Kesäretki Anne Mattilan taide-
kahvilaan (Ilmoittautuminenn alkaa 
1.6.2022 aamulla, 66 mahtuu mu-
kaan)
28.7. Varsinais-Suomen piirin 
kesäteatteri Tampereella, 
“Suomen hevonen”

Rantapäivä heinäkuussa
Sokkomatka elokuussa

Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan 
Viikkolehdessä, Turun Sanomien yh-
distyspalstalla maanantaisin ja al-
kuvuoden jäsenkirjeessä. Eläkeliiton 
kotisivuilta löytyy myös tapahtuma-
kalenteri. Olemme Facebookissa.

elakeliitto.fi/yhdistykset/poytya
FB: Eläkeliiton Pöytyän yhdistys

Matkoja voi kysellä ja niille ilmottau-
tua: Marja-Liisa 0400-764477 
ja Pirkko 044-5460503. 

Eläkeliiton 
Yläneen yhdistys
To 9.6.  EL:n Varsinais-Suomen pii-
rin kulttuuripäivä, Hirvihovi, Loimaa.
La 18.6.  Vuonna 85, Ypäjän musiikki-
teatteri.
La 2.7  Säpinät, Yläneen tori.
Heinäkuussa rantapäivä Kalikassa.
To 28.7.  Piirin kesäteatterimatka
Tampereelle, Pyynikki:  
”Suomen hevonen.”
To 4.8.  Perinteiset Vanhanajan 
iltamat, Valasranta.
Elokuussa kotiseuturetki.
La 3.9.  Toripäivä, Yläne.
To 8.9. Torstaikerhojen aloitus, jat-
kuen joka toinen torstai, parillisella 
viikolla.

Lauluryhmät:
Illantähdet ja Kloppikööri kokoontu-
vat laulamaan maanantaisin kello 13-
15 OP:n kerhohuoneeseen, yhdistyk-
sen pelimannit säestävät.
Tiedot: Terttu Pelto-Uotila, 040-
5016647, Ari-Matti Auranen, 040-
7280149.

Mölkky ja boccia:
Mölkkypelit koulun yläkentällä ke-
sä-elokuun ajan ma ja to kello 16-18.
Tiedot: Heimo Pohjanpalo, 
050-3224329.

Boccia koulun juhlasalissa talvikau-
della ma kello 15-17.
Tiedot: Ari-Matti Auranen.

Keilailu ja uintiretket:
Euran urheilutalolle keskiviikkoisin 
4 vk:n välein syyskuusta alkaen. Läh-
tö kello 12.15 torilta, yhteiskuljetus. 
Ilmoittaudu retkipäivää edeltävänä 
sunnuntaina!
Tiedot: Osmo Lempinen, 045-2573025.

Onnittelukortteja 2€ ja suruadresse-
ja 10€ saatavana Aila Einoselta ja Eija 
Turtalta.

Ilmoitukset: TS, AVL, Alasatakunta, 
kunnan tiedotuslehti, koti- ja FB-si-
vut.

elakeliitto.fi/yhdistykset/ylane
FB: Eläkeliiton Yläneen yhdistys ry

Tiedustelut: 
Pj. Risto Ristolainen 
puh. 0400-406191
Sihteeri Eija Turta
puh. 040-5219204
Matkavastaava Merja Rouvali
puh. 050-3288354.
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YHDISTYKSET Kulttuuritapahtumat
Aurajoentien 
matkailutie
Aurajoentie.fi
Kulttuuriralli 27.-28.8.2022

Enkelipuisto
avoinna touko-elokuun kuukau-
den viimeinen sunnuntai kello 
12-15. Huomioi koronatilanne! Var-
mista aukiolo ennen kuin menet 
paikalle.

Sunnuntaina 31.7. Juha Simola,
Torsti Hellström & Riihihanurit.

Lisätietoja ITE-taitelija Kyösti Iitti 
p. 040 510 8437.

Kuvassa teos: 
”Suomen suojelusenkelikotka”

Kulttuuriyhdistykset
Pöytyän 
Kotiseutuyhdistys
Museopappilan kesänäyttely 
”Tunnelmia ajassa” avautuu 
12.6.2022 klo 13-16. Paikalla historial-
lisia hahmoja rakennuksen olemassa-
oloajalta 1800-luvulta alkaen.
Pihalla toimii Pöytyän Pöllöjen 
puffetti.

”Reppuniemi soi” - yhteislauluilta 
maanantaina 13.6.2022 klo 18 Rep-
puniemen ulkomuseoalueella. Lau-
lattamassa Elina Ukkonen, Hannu 
Ali-Raatikainen ja Jouni Haapaniemi. 
Pääsymaksu 5€ sisältää yhteislaulu-
vihon ja väliaikakahvit. Järjestää Ko-
tiseutuyhdistys ja Pöytyän Lions yh-
teistyökumppaneineen.

Kulttuurirallin aikaan 27.-28.8.22 
Museopappila auki ja Pöytyän Pöllö-
jen puffetti paikalla.

Museopappila avoinna
Kesäsunnuntaisin klo 13-16
Heinäkuussa myös ti-la klo 12-16
Aikuiset 4 €, alle 15v.ilmaiseksi.
  
Reppuniemen museorakennuksia 
avoinna kesäsunnuntaisin klo 13-16.
Vapaa pääsy!
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YHDISTYKSET Kulttuuriyhdistykset

Museo on auki 1.6. – 14.8.2022. 
• Maanantaisin museo on suljettu 
Huom. Helyjä ja heinäseipäitä -myyn-
tinäyttelyn ajan ”Teinilä” on auki 
joka päivä klo 11-17. Myyntinäyttely 
28.6. – 7.8.
• Tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai 
klo 12.00 – 17.00 
• Lauantai, sunnuntai 
klo 12.00 – 15.00 

Museo on suljettu 
juhannuksena 24.6 – 27.6. 

Muina aikoina museo 
on auki tilauksesta.  

Opastus- ja tarjoiluhinnat 
Pääsymaksu on 2 € / henkilö 
Opastus ryhmille 2 € / henkilö, 
sis. sisäänpääsyn

Lisähinta museopuutarhan asian-
tuntijaopastuksesta: 20 €/ryhmä 
(enintään 20 henkilöä). Asiantuntija-
opastuksesta sovittava hyvissä ajoin 
ennen opastustarvetta. 

Kahvitarjoilu ryhmille: 4 € / henkilö. 

Yleisötapahtumat
4.6. Puutarhan jakotaimitori 
klo 9 - 12
15.7. Hiljan Soitto klo 18 
(pelimannimusiikkia, kahvia)
24.7. Kansanmusiikkijumalanpalve-
lus klo 10 (Pöytyän srk, Yläneen pe-
limannit, Yläneen ksy, kahvimyynti)
30.7. Reissu-Veikon sottiisi, 
10-vuotisjuhlasottiisi klo 14

5.8. Elokuun ilta klo 18 (monipuolis-
ta ohjelmaa, kahvia yms. myynnissä)
7.8. Avoimet puutarhat klo 12-17 ja 
Pelargonipäivä klo 14-15  (luento, ko-
kemuksia). Kahvimyynti.
28.8. Varsinais-Suomen museopäivä 
klo 12 - 15

Lisätietoja: museoylane.fi

-Oikeudet muutoksiin pidätetään -

KÄSITYÖLÄISTEN  
MYYNTINÄYTTELY
YLÄNEEN KOTISEUTUMUSEOLLA 
Liisantie 13, 21900 Yläne 
28.6. - 7.8.  JOKA PÄIVÄ KLO 11-17

Yläneen Kotiseutuyhdistys ry
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YHDISTYKSET 
Yhdistys edistää luonnon- ja muun 
ympäristön suojelua ja hoitoa sekä 
luontoharrastusta Pöytyän, Oripään 
ja Auran kuntien alueella. Yhdistys 
toimii luonnosta ja ympäristönsuo-
jelusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä 
ja järjestää tapahtumia, retkiä ja tal-
koita.

Retkireput lainattavissa kirjastoista
Yläneen ja Riihikosken kirjastoista on 
lainattavissa luontoretkille retkirep-
pu, joka sisältää Kuhankuonon ret-
keilyreitistön kartan, kasvi-, hyönteis- 
ja lintuopaskirjat, kiikarit sekä muuta 
retkillä hyödyllistä. Repun lainaami-
nen tapahtuu normaalisti kirjasto-
kortilla. Lisätietoa repun lainaami-
sesta saat em. kirjastoista.

Luonnonkukkien päivä 19.6.2022
Yhteispohjoismaisen luonnonkukki-
en päivän tavoitteena on kasvitunte-
muksen ja -harrastuksen edistäminen 
sekä yhteisten luontokokemusten tar-
joaminen suomalaisille. Teemalajina 
tänä vuonna on mäkitervakko eli ter-
vakukka (Viscaria vulgaris). Pöytyän 
seudulla järjestetään luonnonkukki-
en päivän retki/retkiä, joiden kohteet 
ilmoitetaan myöhemmin osoitteessa:
sll.fi/luonnonkukkien-paiva

Tule mukaan toimintaan!
Luonto tarvitsee puolustajia! Ihmi-
sen toiminta muuttaa luontoa myös 
Pöytyän seudulla. Luonnon moni-
muotoisuutta uhkaavat muun muas-
sa maankäyttö sekä ilmastonmuutos. 
Suomen luonnonsuojeluliiton jäsene-
nä tuet kansallista ja paikallista luon-
nonsuojelutyötä. Lähde vaikkapa 
kanssamme retkelle tai tule mukaan 
yhdistyksen hallitustyöhön rentoon 
porukkaan! Liity jäseneksi osoittees-
sa: sll.fi/tule-mukaan/liity 

Yhdistys somessa sekä 
muut yhteystiedot
Somessa yhdistys julkaisee ajankoh-
taista tietoa luonnonilmiöistä ja tee-
mapäivistä sekä mm. Suomen Luon-
nonsuojeluliiton tapahtumista ja 
kampanjoista. 

FB: Pöytyän seudun luonnonsuojelu-
yhdistys
facebook.com/poytyanseutu

IG: sllpoytyanseutu
instagram.com/sllpoytyanseutu/

Sähköposti: poytyanseutu@sll.fi
Puhelin: 0407484358 / puheenjohtaja 
Riikka Susi

Kuva: Minna Lukkala

Pöytyän seudun luonnonsuojeluyhdistys
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YHDISTYKSET Lapset ja nuoret

MLL Karinainen
Perhekahvila 
MLL Karinaisten perhekahvila on 
kaikille pienten lasten kanssa koto-
na oleville vanhemmille suunnat-
tu kokoontumispaikka. Perhekahvi-
lan kokoontumiset kerhohuoneella 
keskiviikkoisin klo 10- 12 (Kroopin-
rinteentie 5, sisäänkäynti talon ros-
kakatoksen puoleisesta päädystä). 
Kesäisin tapaamiset jatkuvat koko-
perheen toimintapuistossa, Ollilantie 
8 Kyrö. Seuraa viestintää yhdistyksen 
facebook sivuilta.  Tervetuloa! 

Vuokraustoiminta 
Vuokraamme edullisesti lapsiperheil-
le hyödyllisiä välineitä, mm kantolii-
noja, matkasänkyä, pomppulinnaa, 
rintapumppua. Lisätietoja yhdistyk-
sen kotisivuilta tai Krista Wikström 
0400763216

Tulevia tapahtumia 
Tapahtumista ja toiminnasta ilmoi-
tellaan yhdistyksen facebook sivuilla, 
kannattaa ottaa seurantaan. 

Lisätiedot toiminnastamme yhdistyk-
sen fb-sivuilta MLL Karinainen, 
kotisivuiltamme karinainen.mll.fi 

Yhteydenotot s.postiin: 
mllkarinainen@gmail.com 

MLL Yläne
Perhekahvila
torstaisin klo 9.30-11.30 Yläneen Kant-
torilassa (Haaviontie 4, Yläne).
Iltaperhekahvila kuun viimeinen 
maanantai klo 17.30-19. Perhekahvi-
lat pidetään yhteistyössä seurakun-
nan kanssa. Kesäaikaan kokoontumi-
nen Rantapappilassa. Tiedoitamme 
aikatauluista tarkemmin kevään ai-
kana somessa sekä nettisivuillam-
me https://ylane.mll.fi

Peuhu 
perjantaisin Yläneen yhtenäiskoulun 
juhlasalissa klo 18-19.
Vapaata leikkiä ja liikkumista aikui-
sen kanssa 5-vuotiaille ja sitä nuo-
remmille.

Puistotreffit Alvarintien leikkipuis-
tossa perjantaisin klo 9.30-11.00 1.4. 
alkaen. 

MLL järjestää discon eskarilaisille 
sekä 1.-3. luokkalaisille 6.5.2022 klo 
17.30-19 Yläneen Yhtenäiskoululla.

Leikkirieha -päivä 21.5.2022 Yläneen 
yhtenäiskoululla. Tänä vuonna tee-
mana on Leikkien pallon puolesta. 
Luvassa on siis vaihtokirppistä sekä 
ympäristö- ja kierrätysaiheisia leikke-
jä ja tekemistä.

Perinteinen Unikeon tori 23.7.2022.
Juhlistamme samalla yhdistyksemme 
70v. päiviä. Luvassa ohjelmaa koko 
perheelle.

Meitä voit seurata somekanavillam-
me Facebookissa MLL Yläneen yhdis-
tys ry ja instagramissa @mllylane

Härkätien 4H - 
yhdistys ry
Härkätie 773
21490 Marttila 
Puh. 050 588 7693
harkatie@4h.fi
www.harkatie.4h.fi
Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski 
Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvas-
joki. 
Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi 
Korpiaho ja toiminnanjohtaja/sihtee-
ri Tuovi Löytynoja.
 
Kesäleirit

RUOKAKOULU -päiväleiri 6.-10.kesä-
kuuta 8-12-vuotiaille Tarvasjoen kou-
lulla.

Jokaiseen leiripäivään kuuluu lasten 
itsensä valmistamat ruoat (ohjelmas-
ta riippuen aamupala, lounas, väli-
pala, päivällinen), liikuntaa sekä op-
pimistuokioita hyvän ravitsemuksen 
ja liikunnan merkityksestä. Lisäksi 
leirin ohjelmaan kuuluu tervetuliai-
saamiainen leirin alkaessa maanan-
taina, maatilavierailu perjantaina  ja 
perhepäivällinen  leiriviikon torstai-
na. Perhepäivällisille  leiriläisten per-
heenjäsenet ovat tervetulleita.

Ruokakoulussa lapselle tulee tutuk-
si koko ruokaketju tilalta ruokapöy-
tään.

Lisätietoja ruokakoulusta verkkosi-
vuilta: www.ruokakoulu.fi  
(=Härkätien ruokakoulu)
Ilmoittautuminen on avattu - varaa 
paikkasi nopeasti.  Max 16 lasta ote-
taan mukaan. Leirin hinta 50 e/4H-jä-
senille ja muille 85 e.

Haitat Haltuun  -yöleiri
27.-39. kesäkuuta
Liparin Maja, Koski Tl

Leiri alkaa ma 27.6. klo 12 ja päättyy 
ke 30.6. klo 16.Alakouluikäisille suun-
nattu luontoleiri, jonka teemana ovat 
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luonnon antimet ja niiden käyttö. 
Leirillä on myös kädentaitoja ja luon-
non moninaiseen virkistyskäyttöön 
liityyviä aktiviteetteja ja toimintaa. 
Majoitus teltoissa. Leiriruokailuista 
20 euron leirimaksu. Järjestäjänä Hai-
tat Haltuun -hanke.

Lisätietoja ja leiriohjelma lähetetään 
1-2 viikkoa ennen leiriä osallistujille.
Ilmoittautuminen on avattu 1.4. - va-
raa paikkasi pian. 
https://harkatie.4h.fi/kesaleirit-2022/
ilmoittautuminen-kesaleireille-2/ 
Max 16 lasta voidaan ottaa mukaan.

Kepparileiri -yöleirinä 
25.-27.heinäkuuta Kettulinna, Aura 
Leiri alkaa ma 25.7. klo 12 ja päät-
tyy ke 27.7. klo 18. Leirin alaikäraja 
on 11v. Leirillä valmistetaan taidokas 
keppihevonen käsityönä. Lisäksi lei-
rillä on keppihevosteluun liittyvää 
retkitoimintaa ja kisoja. Eli varaa si-
nulla jo  olemassa oleva oma keppi-
hevonen leirille mukaasi. Leiriä oh-
jaavat 4H-yhdistyksen nuoret Jessica 
Nieminen, Roosa ja Reetta Korpiaho 
ja vapaaehtoisväki. Leirille otetaan 
max 15 nuorta. Leirikirje lähetetään 
1-2 viikkoa ennen leiriä ilmoittautu-
neille. Leirimaksu sisältää ohjelman, 
tarvikkeet uuteen keppihevoseen ja 
ruokailut on 95 e/henkilö,4H-jäsenille 
hinta 60 e. Ilmoittautumiset https://
harkatie.4h.fi/kesaleirit-2022/ilmoit-
tautuminen-kesaleireille-2/

4H-digitaalinen työnvälityspalvelu 
Appin avulla työtä etsivät nuoret ja 
työn tilaaja voivat sopia työn teke-
misestä. Työn tilaaja suorittaa työs-
tä aiheutuneen laskun. Myöhemmin 
myös tilauksen maksaminen onnis-
tuu mobiilisovelluksen avulla. Nuor-
ten työnantajana toimii 4H-yhdistys. 
Työreserviin voivat 14 v täyttäneet 
nuoret ilmoittautua kotisivujemme 
kautta. Työtilauksia tarjoavat voivat 
ilmoittaa työkohteestaan myös puh. 
050 588 7693 tai kotisivujemme kaut-
ta.                                                                                  

HAITAT HALTUUN -hanke 
1.3.2021 -31.12.2022
Hankkeen tarkoituksena on tarjo-
ta lapsille, nuorille ja perheille käy-
tännön keinoja torjua ilmaston-

muutosta. Tavoitteena on vähentää 
ilmastoahdistusta ilman syyllistävää 
näkökulmaa
Leader-rahoitteinen hanke Loimaan 
4H-yhdistyksen kanssa yhdessä. 
Hankkeessa nuoret kokoavat ope-
tusmateriaaleja etä- ja lähikoulutuk-
siin ilmastonmuutokseen liittyvistä 
asioista mm.  ympäristöasioista ja 
kierrätyksestä. 

Hankkeen tapahtumat:
- luontoaiheiset leirit
- teemapäivät kouluilla 
- teemapajat vapaa-aikana
- asiantuntijaluennot
- tiedottaminen erilaisista tietopor-
taaleista; esim. vieraslajit.fi
- aihealueita: oman sisällön tuotta-
minen (mm. opetusvideot), kasvien 
tunnistus ja hyötykäyttö, haitalliset 
vieraslajit, kierrätyspajat, minä ku-
luttajana.

Digitaalisten palvelujen ja työmuo-
tojen kehittäminen 2021-2022  
Aluehallintoviraston rahoittama 
2-vuotinen hanke edistää lasten ja 
nuorten valmiuksia hyödyntää digi-
taalista mediaa ja teknologiaa itse-
näisesti, aktiivisesti ja luovasti.

Kehittämistyö kohdentuu 4H-yrittäjy-
den ja nuorten työllistymisen edistä-
miseen.

4h-yritysinfot 
4H-yritysinfot on suunnattu niille 
nuorille, joilla on jo oma 4H-yritys.
Infot toteutetaan etänä Teamsin
kautta.
Ti 7.6.  klo 17-18.30  
Myyntipaikat omille tuotteille/palve-
lulle ja asiakaspalvelu.

Ilmoittautumiset: Tuovi Löytynoja
puh. 050 588 7693 viim. 3 pv ennen 
infoa linkin saamiseksi . Myös nuoren 
huoltajat voivat olla linjoilla. 

4H-yrityskurssi 
verkkokoulutuksena
-omatoimiseen opiskeluun
https://4h-akatemia.fi/koultus/4h-yri-
tyskoulutus-verkossa-1-op/

Yritys -yhteisö-kotitalous – kaipaat-
ko työntekijää ?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä il-
moita työpaikasta kotivisujemme 
kautta tai soita 4H-toimistoomme. 
Helppi Appin avulla tilauksen voi 
tehdä digitaalisesti. Työnantajana 
toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa nuo-
ren työnantajavelvoitteet  – sinä/
yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain 
4H-yhdistyksen lähettämän laskun. 
Nuoren työhön opastamisessa tue-
taan työn teettäjää. 

Nuori 13v – 28 v. Jos olet työtä vailla, 
ilmoittaudu työntekijäreserviimme 
kotisivujemme kautta
https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyollis-
taminen/haen-toita-lomake-2022/

Kasvatuskilpailuna jättikurpitsa  
-kisa 1.5.-10.10.2022
Kilpailussa on yksi sarja 6-17 -vuotiail-
le nuorille.

Kasvatuskortin lisäksi tulee lähettää 
valokuva osallistujasta ja jättikurpit-
sasta yhdessä puhelimitse puh. 050 
588 7693/Tuovi Löytynoja,  s-postitse 
harkatie@4h.fi tai  paperitulosteena 
postitse Härkätien 4H-yhdistys, Här-
kätie 773, 21490 Marttila 

Lisätietoja kilpailusta 
ja kasvatuskortti tule-
vat kotisivuillamme. 
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Lannoitesäkkikeräys 23.6.2022 asti
Tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan 
valmiiksi pakattuna ja tue samalla 
4H-kerhoja.

Keräyspaikat:
Aura Tortinmäki:   Iso-Mattila 16, 
21380 AURA
yhteyshenkilöt: Matti Holppi 
puh 050 034 0979
Pöytyän Karinainen: Suutarlantie 53, 
21800 Kyrö
yhteyshenkilö Heikki Arola, 
puh. 0400 256 244
Marttila: Rekoistentie 131 A, 
21480 Prunkila
yhdyshenkilö Maarit ja Kalle Kraappa 
puh. 044 0828495

Keräykseen kelpaavat muovista val-
mistetut 
- Yaran suursäkit, myös metsälan-
noitesäkit (painatus Yara, Kemira 
GrowHow, Kemira Agro tai Kemira) 
- Yaran säkit BeFert -painatuksella 
- Lantmännen Agron luo-
mulannoitesäkit
- A-Rehun lannoitesäkit
- Hankkijan siemensuursäkit
- Tilasiemenen siemensuursäkit
- Peltosiemenen siemensuursäkit
- Hankkijan rehusuur- ja 
piensäkit (muovi)
- Lantmännen Agron rehu-
suur- ja piensäkit (muovi)
- A-Rehun rehusuur- ja 
piensäkit (muovi).

Mitään muuta muovia, muita 
suursäkkejä tai muuta jätettä ei kerä-
ykseen saa tuoda. Ei  esim. Belor Ar-
gon säkkejä! Lannoitesäkkejä ei tar-
vitse puhdistaa niihin tarttuneesta 
liasta, hiekasta tms. vaan ne kelpaa-
vat keräykseen sellaisenaan.

Säkkien pakkausohje: 40 kg säkit 50 
kpl:n nippuun -49 säkkiä niputetaan 
pujotetaan yhteen säkkiin.

Lavahuppujen pakkaus: - 3-6 kpl lava-
huppua sivulta auki leikattuun pien-
säkkiin

Suursäkkien pakkaus: 5 säkkiä napa-
kasti yhteen käärien ja kiinni paali-
langan pätkällä tai vain kantokah-
voista napakasti yhteen sitoen.
Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa 
toisistaan.

Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata 
maatalouden pyöröpaalaimella. Jos 
olet kiinnostunut tästä vaihtoehdos-
ta kysy lisätietoja Suomen 4H-liitosta: 
Patrik Lindfors
p. 040 569 1126, 
patrik.lindfors@4h.fi
Merkitse keräyspaikan listaan tuoma-
si säkkimäärät !

4H-nuorille maksetaan keräystyöstä 
pieni keräyspalkkio, muuta kerääjät 
kannattavat keräystuotolla 4H-yh-
distyksen kerhotyötä. Jos tilallasi on 
säkkivuori, mutta ei pakkaajaa, ota 
yhteyttä Härkätien 4H-yhdistykseen 
puh. 050 588 7693/Tuovi Löytynoja – 
pyrimme etsimään  nuoria pakkausa-
vuksesi

4h-yhdistys on mukana seuraavissa 
4h-järjestön hankkeissa

Helppi = digitaalinen työnvälityspal-
velu

YSIT TÖIHIN- työtilaisuuksia ja 
Ajokortti työelämään 
-koulutusta 9.-luokkalaisille 

METSÄKULJETUKSET – Suomen Met-
säsäätiön tuella koululaisryhmiä voi-
daan kuljettaa metsätaloutta käsit-
televiin kohteisiin. Kuljetuksiin on 
vuodelle 2022 myönnetty rahoitus 
3-4 bussille.

Visiomme
”Härkätien 4H-yhdistys on alueelli-
sesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja 
nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä 
tukeva nuorisoyhdistys sekä merkit-
tävä nuorisopalvelujen tuottaja”

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 33



LUONTOKAPINETTI

4H-Yritys
Oletko 13-28-vuotias nuori ja kiin-
nostunut perustamaan oman yrityk-
sen? 4H-yritys on toimintamalli, joka 
mahdollistaa yrityksen perustamisen 
turvallisesti ja ohjatusti. Ota yhteyt-
tä, jos kiinnostuit! Huomioi Pöytyän 
kunnan kesäyrittäjyystuki!

Luontokapinetti etsii jälleen 4H-yrit-
täjää pyörittämään kesäkahvilaa! 
Tarjoamme tilat käyttöön.

Luontoleiri
Luontokapinetissa alakouluikäisille 
on 7.6. – 9.6. klo 10.00 – 14.00. Leiri 
alkaa aina aamupuurolla, muuten 
omat eväät mukaan. 

Leirin hinta 20 €. 
Leiri toteutetaan yhteistyössä Pöy-
tyän lsy, Pöytyän kunta ja 4H. 

Ilmoittautuminen kunnan 
linkin kautta: poytya.fi
Lisätietoja saa Minnalta 
(yhteystiedot alla). 

Pyhien poikien patikka
Su 5.6. Pyhien poikien patikka yhteis-
työssä Pöytyän srk:n kanssa. Tarkemmat 
tiedot myöhemmin.

Luonnonkukkapäivä
Su 19.6. Luonnonkukkapäivän opastus, 
teemakasvina mäkitervakko. Oppaana 
biologi Mika Lehto. Lähtö Luontokapine-
tin pihasta klo 10.00 ja paluu klo 12.00. 
Tutkitaan kasveja lähiympäristössä.

Luontokapinetti täyttää tänä vuonna 20 vuotta!
Kapinetti kertoo kävijälleen maasta, maata peittävistä metsistä ja soista, nii-
den eläimistä ja kasveista sekä kaikkea tätä ympäröivästä ilmakehästä aina 
avaruuteen asti. Madoista maailmankaikkeuteen, ihmislajin puuhista luon-
non suureen ihmeeseen. Tervetuloa tutustumaan näyttelyymme!

Kapinetti Kallerian avajaiset 
Ma 6.6.2022 klo 18.00
Kalleria avataan Kyösti ja Antti Mäkimattilan yhteisnäyttelyllä. 
Avajaiset juontaa runoilija Heli Laaksonen.

Näyttelyt
Ma 27.6. runoilija Heli Laaksonen avaa oman taidenäyttelynsä ja ma 19.7. al-
kaen vuorossa ovat tarinankertoja Riikka Palosen työt. Riikalla esillä ryijyä 
ja maalauksia myyteistä ja aamun hämäristä hetkistä. Elokuun Kalleria sisäl-
löstä vastaa Galleria Havu ja teemana silloin mosaiikkityöt.

Luontokapinetin ajantasaiset aukioloajat näet parhaiten 
osoitteesta: 

 
Yhteystiedot
Puh.  040 721 9689 tai 040 737 3243 
minna.lukkala@4h.fi

YHDISTYKSET Luontokapinetti ja Pöytyä-Oripää 4H
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YHDISTYKSET Naisjärjestöt
Karinaisten Martat 
Karinaisten Martat Ry:n perustami-
sesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 
jo upeat 100 vuotta! Juhlavuotena ha-
luamme erityisesti kiittää jäseniäm-
me ja kuunnella toiveita toiminnan 
suhteen. 

Hallituksemme on viime vuosina 
käynyt läpi sukupolven vaihdosta ja 
olemmekin saaneet hallitukseen pal-
jon uutta virtaa ja huimasti uusia 
ideoita, vanhoja perinteitä unohta-
matta. Toivotammekin sinut terve-
tulleeksi mukaan yhdistyksen tapah-
tumiin ja toimintaan. 

Tulevia tapahtumia 
Kesäkuussa perinteinen kimppa-
martta-tapahtuma Katjan taimipihal-
la, tänä vuonna järjestelyistä huoleh-
tii Kyrön Martat. 

Heinäkuussa kokoperheen rantail-
ta, viime vuonna suureen suosioon 
noussut perheuinti Yläneen ranta-
pappilassa aiotaan järjestää tänä ke-
sänä uudelleen, ajankohta tarkentuu 
myöhemmin. 

Marraskuussa toteutetaan jo kolman-
nen kerran havukranssikurssi, tar-
kemmat tiedot tapahtumasta selviää 
myöhemmin. 

Lisäksi suunnittelun alla mm. ompe-
lulanit, turvesauna, säännöllisesti ko-
koontuvat kässämartat, kesäpäivänb-
runssi. 

Toimintamme on avointa niin mart-
tajäsenille, kuin kaikille muillekin 
toiminnastamme kiinnostuneille. 

Lisätiedot toiminnastamme 
ja tulevista tapahtumista: 
Facebook: Karinaisten Martat 
Instagram: karinaistenmartat
 
Yhteydenotot sähköpostiin: 
karinaistenmartat@gmail.com

Keihäskosken Martat
toimii ja kutsuu mukaan tapahtu-
miin, retkiin ja tempauksiin!
 
Olemme päässeet jo hyvään vauhtiin 
vuoden 2022 toiminnassa. Keihäskos-
ken Marttojen hallitus kokoontuu vä-
hintään kuukausittain miettimään, 
miten jo suunnitellut tapahtumat ja 
kurssit toteutetaan. Samalla mieti-
tään myös uusien pop up-ideoiden 
toteuttamista. Sehän on tuttua, että 
meidän Martat kyllä keksii vaikka 
mitä sekä tarttuu tarvittaessa haas-
teisiin, kun joku uusia idea, ehdotus 
tai tarve tulee esille. 

Tässä kevään, kesän ja syksyn tarjon-
taa. Kaikki toiminta on avointa kaikil-
le mahdollisuuksien mukaan. Osallis-
tumishinnoissa sitten näkyy jäsenyys 
eli Martta-jäsenet saavat reissuja ja 
kursseja edullisemmin, joten Mart-
ta-jäsenmaksulla (40 €/v.) saat kyllä 
varmasti katetta, kun osallistut toi-
mintaan aktiivisesti. 

Keihäskosken Martat hankkii tou-
kokuussa Yläneen päiväkodin pi-
halle viljelylaatikot, joihin yhdessä 
päiväkodin henkilökunnan ja asiak-
kaiden kanssa istutetaan pieni hyöty-
puutarha kukkien kera. Tätä lapsille 
suunnattua viljelyprojektia saa myös 
tukea lahjoituksin, jos on pienille so-
pivia puutarhavälineitä kotona tar-
peettomina, niin otamme ne vastaan 
ja toimitamme eteenpäin. 

Osallistumme Turussa Lounais-Suo-
men Marttojen ”Tervetuloa mukaan 
erilaiseen Martta-päivään” - tapah-
tumaan, joka järjestetään Turun Ku-
pittaan puistossa to 19.5.2022 klo 17–
20. Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, 
jossa on Martta-yhdistysten järjestä-
mien toiminnan ja harrastusten esit-
telyä yms. Siellä siis voi tavata myös 
meidän Marttojamme kertomassa, 
mitä kaikkea voimmekaan yhdessä 
tehdä, miksi kannattaa kuulua Mart-
toihin. Kannattaa siis vinkata kave-
reille ja tulla vaikka tutustumaan 
marttailuun muutoinkin. 

Lauantaina 28.5.2022 tehdään Kei-
häskosken Marttojen puutarharetki-
Mynämäkeen. Lähtö Yläneen torilta 
klo 9:00. Retkellä Mynämäessä tu-
tustutaan Kotipellon puutarhan Mi-
mis-tuotteisiin eli syötäviin kukkiin ja 
yrtteihin. Sitten jatketaan monipuoli-
sesta toiminnastaan ja aktiivisuudes-
taan tunnettujen Wirmon Martto-
jen vieraaksi ja tutustutaan heidän 
ainutlaatuiseen yhteisötila Tuukiin, 
jossa myös nautitaan lounasta. Lo-
puksi vieraillaan Sundellin puutar-
hassa, jossa voi tehdä myös taimi- ja 
kukkaostoksia. Iltapäivällä palataan 
takaisin Yläneelle. Retken hinta tulee 
olemaan jäsenille noin 20-30 €/ hlö, 
riippuen kuljetuksesta – otetaanko 
yhteinen bussi tai mennäänkö kimp-
pakyydeillä. Seuraa siis ilmoittelua 
Facebookissa ja kotisivuillamme. Il-
moittautua voi retkelle 20.5.2022 
mennessä meidän keihaskoskenmar-
tat@gmail.com – osoitteessa. 

Kesä- ja heinäkuussa pyöräillään yh-
dessä – ainakin Tour de Keihäskoski 
toteutetaan taas porukalla. Treena-
taan myös yhdessä tuleviin pyöräi-
lykoitoksiin ja kuntotapahtumiin. 
Martanpäivänä eli 26.7.2022 järjeste-
tään Pyhäjärviviikon kunniaksi myös 
Keihäskosken Marttojen pyöräilyret-
ki mahdollisesti ympäri Pyhäjärven 
– siitä tiedotetaan lähempänä tar-
kemmin. Martanpäivänä on myös va-
rattuna Kalikasta Haukimökki ja nau-
titaan kesäpäivästä yhdessä – joko 
pyöräilyn kera tai muuten nauttien. 
Sauna on lämmin ja pientä tarjoilua 
luvassa klo 16 alkaen. 

Elo-syyskuun aikana järjestetään 
tutustumisretki Yläneen Uudessa-
kartanossa sijaitsevalle viinitilalle. 
Tutustumme suomalaisten viiniköyn-
nösten kasvattamiseen Esa ja Kir-
si Tervon tilalla. Seuraa ilmoittelua 
meidän kotisivuiltamme ja Faceboo-
kista, niin tiedotamme siellä tarkem-
man päivämäärän. 
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Valtakunnallinen Marttojen sieniviik-
ko on 28.8.-4.9.2022 ja siihen liittyen 
on metsäsienistä jotain ohjelmaa tu-
lossa. Lauantaina 10.9.2022 Martoil-
la on Yläneen torilla kahvitusvuoro, 
jolloin tarjolla on varmasti jotain sie-
nipitoista tarjottavaa kahvin kans-
sa sekä muita leivonnaisia, lettuja ja 
arpoja myynnissä. Syyskuussa myös 
järjestetään Keihäskosken Marttojen 
puolimaraton-päivä, jolloin hölkä-
tään, kävellään tai pyöräillään Ori-
päässä puolimaratonin verran yh-
dessä. Tarkemmat tiedot lähempänä 
tapahtumaa kotisivuilta ja Faceboo-
kista. 

Loka-marraskuussa on tulossa ruoka-
kurssia, jossa on mahdollisesti enem-
män tietoa hyvinvoinnista, kasvisruo-
asta sekä tarjolla on myös vegaanisen 
ruoanlaiton vinkkejä. Samoin pidäm-
me havu- ja pajukranssikurssin lo-
kakuun aikana, jos riittävästi löytyy 
osallistujia. Lokakuun lopulla järjes-
tettävään Ville Jotokseen osallistum-
me järjestämällä Martta-rastin tehtä-
vineen. 

Vuokrattavana Keihäskosken Martoil-
la on toriteltta pöytineen ja tuolei-
neen sekä ruoka- ja kahviastiastot vii-
nilaseineen ja pöytäliinoineen aina 
100 hlölle asti. Niistä tarkemmat hin-
tatiedot kotisivuilta. Vuokrausta hoi-
taa puheenjohtaja. 

Meiltä voi myös tilata kahvituksia 
pienille ryhmille ja mielellään jär-
jestämme niitä Paimenenmäessä. 
Olemme myös perustamassa Paime-
nenmäen kylätalolle omaa ”Martta-
la”-tilaa, jossa voisi harrastaa kaiken-
laista marttailua omaan tahtiin tai 
kurssien mukana. Seuratkaa siis koti-
sivua www.keihaskoskenmartat.com 
sekä Facebookista / Instagramista 
löytyy lisätietoja ja mainoksia tapah-
tumista. Yhteinen sähköpostimme 
on osoitteessa keihaskoskenmartat@
gmail.com.

YHDISTYKSET
Pöytyän 
Omakotiyhdistys ry
Omakotiyhdistys järjestää tapah-
tumia ja retkiä jäsenilleen sekä 
muille kuntalaisille. Jokavuotisiin 
perinteisiin kuuluvat esim. ulkoi-
lupäivä, pikkujoulut ja kesäretki 
jäsenten ehdottamaan kohtee-
seen. Päivitämme vuoden mittaan 
tapahtumia nettisivuille ja fb -si-
vuille. 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Yhdistys vuokraa: 
Kaasugrilli 10€/vrk/yhdistyksen jä-
senille, 20€/vrk/ei-jäsenille. 
Tiedustelut Matti p. 044 3040290
 
Halkosirkkeli 20€/vrk 
Tiedustelut Olli p. 040 7034489 

Markkinateltta koko on 3 x 4,5m, 
hinta 20€/vrk/yhdist yksen jäsenil-
le, 30€/vrk/ei-jäsenille. Pystytys ja 
kuljetus paikan päälle hinnoitel-
laan erikseen. Tiedustelut Matti p. 
044 3040290
 
Lisätietoja: 
omakotiliitto.fi/poytyanoky

poytyanomakotiyhdistys@gmail.
com 

FB: Pöytyän Omakotiyhdistys ry

Yläneen 
kyläyhdistys ry
Kevät- ja kesäohjelma. Kaikki mu-
kaan, tervetuloa!

7.5. Yhdessä Yläne siistiksi
Roskapusseja ja roskankeräimiä 
torilta klo 10 alkaen
28.5. Kukkien istutus klo 10 – 12
Kokoontuminen Kunnantalolle 
klo 10
11.6. Toritapahtuma Avoimet ky-
lät  klo 8 - 13. Soittokunta (klo 10), 
patsaiden paljastus, arvonta, 
torijumppa
Mahdollisuus vuokrata yhdistyk-
sen kahvitelttaa.
2.7. Säpinät
Vanhojen autojen kulkue ym.
31.7. Piknik Kalikassa 
Pyhäjärven rannalla klo 15 – 19
Perheiden rantajuhlassa sauna ja 
grilli kuumina. Tarjolla makkaraa, 
kahvia, leivonnaisia. Musiikkia, 
taitopelejä, jumppatuokio. Omat 
viltit mukaan!

Tapahtumiin ilmoittautumiset 
30.5.  mennessä: 
Ismo (pj) 044 5111577  
ja Lisbeth (sihteeri) 040 5533291

Vastaamme mielellämme myös 
kysymyksiin.  
Sähköposti: ylaneella@gmail.com

YLÄNEEN  kyläyhdistys ry

Kyläyhdistykset

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 36



YHDISTYKSET Liikuntajärjestöt
Pöytyän Kaima 
Seuran pj. Annika Haltsonen
 p. 045 676 3262
Jalkapallojaoston pj. Nina Halme
 p. 040 706 1767 

Löydät meidät netistä:
www.poytyankaima.fi
sekä some-kanavista 
(fb, instagram): Pöytyän Kaima

Tällä hetkellä seurassa on joukkueet 
v. 2007-2015 syntyneille.

Perinteinen futiskoulu järjestetään 
taas tulevana kesänä keskiviikkoisin 
1.6, 8.6 , 15.6 sekä 22.6.2022 klo:17.30-
18.30.  Futiskoulu on tarkoitettu v. 
2011-2017 synt. tytöille ja pojille.
Lisätietoja: Annika Haltsonen 
p. 045 676 3262
tai jalkapallo@poytyankaima.fi

Toivotamme tervetulleiksi niin uu-
det tulokkaat kuin kokeneemmat-
kin harrastajat!

Haemme myös lisää valmentajia ja 
muita toimihenkilöitä mukaan 
aktiiviseen seuratoimintaamme! 
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyt-
tä!

Haukkavuoren haaste 
tulee jälleen! 
Viime vuonna 64 rohkeaa haastoivat 
itsensä tavallista vaativampaan juok-
sukilpailuun Haukkavuoren maasto-
liikuntakeskuksessa. Tänäkin vuon-
na pääset ylittämään, alittamaan, 
ryömimään, tasapainoilemaan ja 
uimaan. Luvassa on paljon uutta ja 
muutamia haastavampia esteitä. Ki-
sasta selvitäksesi sinun ei tarvitse 
olla kylän ketterin eikä pitäjän vah-

vin, mutta oikeaa asennetta ja itsen-
sä haastamista on hyvä löytyä sitäkin 
enemmän. Haasta itsesi ja kaverisi 
mukaan! Maalissa jokainen on voit-
taja!

Haaste on jälleen heitetty! Haukka-
vuori kutsuu 13.8.2022!

Lisätietoa kisan valmisteluista ja mm. 
ilmoittautumisesta tulee Pöytyän ur-
heilijoiden hiihtojaoston Facebook-si-
vulle. Seuraa ilmoittelua ja varaa päi-
vä kalenteriin!

Järjestäjä: Pöytyän urheilijoiden 
hiihtojaosto yhteistyössä kunnan lii-
kuntatoimen kanssa.
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1. Kurjenpesän luontotupa / 
Kuhankuonon retkeilyreitistö / 
Kurjenrahkan kansallispuisto
Kuhankuonontie, Pöytyä
luontoon.fi/kurjenrahka

2. Patsasnäyttely Enkelipuisto
enkelipuisto.blogspot.com

3. Himolan kesäteatteri / Lystmettä
Kuusistontie 425, Uusikartano 
uudenkartanonkylayhdistys.fi, himolanteatteri.net

4. Vaskijärven luonnonpuisto
Vesiraumantie 156, Yläne
luontoon.fi/kurjenrahka/vaskijarvenluonnonpuisto

5. Luontokapinetti
Hovilanmäentie 2, Yläne
luontokapinetti.fi

6.  Yläneen tori
Avoinna kesälauantaisin klo 8-13
Kuntolantie 3, Yläne

7. Yläneen frisbeegolfpuisto
Koulutie 14, Yläne

8. Yläneen kotiseutumuseo
Liisantie 13, Yläne
museoylane.fi

9. Yläneen kirkko
Kirkkokuja 1, Yläne
poytyanseurakunta.fi/ylaneen-kirkko

10. Valasranta
Valasrannantie 363, Yläne
valasranta.fi, sf-caravantlpyhajarvi.fi

11. Kalikan sauna ja uimaranta
Kalikantie 42, Yläne
poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/matkailu/
leirintaalueet-ja-mokit/

12. Kaunisrannan sauna ja uimaranta
Kaunisrannantie 48, Säkylä

13. Khronoksen talo
Pöytäsuontie 368, Pöytyä
houseofkhronos.fi

14. Museopappila
Turuntie 1189, Pöytyä
poytyanseurakunta.fi/poytyan-museopappila

15. Pöytyän kirkko
Turuntie 1163, Pöytyä
poytyanseurakunta.fi/poytyan-kirkko

16.  Reppuniemen ulkomuseoalue
Turuntie 1047, Pöytyä
poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/matkailu/
nahtavyydet/museot/

17. Riihikosken tori / Vanha Vehnämylly
Tori avoinna kesäperjantaisin klo 15-18
Myllykuja 3, Yläne
vanhavehnamylly.fi

18. Pesäpallokenttä
Urheilukentäntie 3, Kumila
poytyanurheilijat.fi/pesapallo

19. POP Areena / Lukontalo
Lukontie 22, Kumila.
poytyanurheilijat.fi/pesapallo/lukontalo

20. Kyrön maauimala
Ollilantie 12, Kyrö
kyronseudunkylayhdistys.yhdistysavain.fi/
maauimala/

21. Kyrön tori
Tori avoinna 
kesäkeskiviikkoisin klo 8-13

22. Karinaisten kirkko
Kyröntie 484, Kyrö
poytyanseurakunta.fi/karinaisten-kirkko
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Tee ruoka 100% 
paikallisila
 tuotteilla

Lenkki 
Haukkavuoren 

pururadalla

Kannusta                              
NAISTEN

 SUPERPESISTÄ

Ota kuva 
kesäkehyksissä 
VALASRANNALLA

Heitä 
talviturkki
 Elijärveen

Talviturkin 
heitto 

Pyhäjärveen

Pyöräily 
hiekkatiellä

Enkelipuiston 
ufon ihmettely

Kuhankuonon
pitkospuut Frisbeegolffaa

Talviturkin 
heitto Kyrön 
maauimalaan

Kesäteatteri
 Reppuniemessä

LEGO-museo 
WanhaPalikka

Mansikoiden 
osto suoraan 

tilalta
Vietä yö teltassa

SUP-lautaile 
Aurajoessa

Yläneen tori                        
(lauantai-aamuisin)

Mustikat
 suoraan metsästä

Suden, hirven ja 
ketun kohtaaminen 
Luontokapinetissa

Ota kuva kesä-
kehyksissä KYRÖN 
MAAUIMALASSA

Kyrön tori                                   
(keskiviikko
-aamuisin)

Tanssi Valasrannan 
tanssilavalla

Kesäteatteri 
Lystmettässä

Aurajoen 
matkailutie 
-roadtrip 

päästä päähän

Tee kimppu
 luonnonkukista

KESÄBINGO Kerää vaakarivi, pystyrivi tai vaikka koko ruudukko! Aurinkoista kesää!
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PÖYTYÄN KUNTA
Vaihde 02-481 000
avoinna ma-to kello 9-11
www.poytya.fi
etunimi.sukunimi@poytya.fi

Kyrön toimipiste 
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
- Yleishallinto, sivistyspalvelut
- Taloushallinto, laskut ja 
laskujen maksatus

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI 
- Perusturvapalvelut.

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b, 21870 RIIHIKOSKI
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu.
- Tekniset palvelut, 
rakennustarkastus, B-rappu.

Aluearkkitehti 
Olli-Pekka Hannu.............040 198 0801

HALLINNON JA 
TALOUDEN TOIMIALA
Kunnanjohtaja 
Mika Joki............................040 672 2900
Hallintojohtaja 
Paula Pekkola....................040 720 6211
Elinvoimajohtaja 
Tiina Hämäläinen............040 672 3001
Digipäällikkö 
Mika Rantala.....................040 672 2998
Hallintosihteeri 
Jussi Heinonen..................040 672 3047
Toimistosihteeri 
Katri Orti............................040 672 2904
Arkistosihteeri 
Eija Mäkinen.....................040 672 2999
Palkkasihteeri 
Jaana Yli-Mikola...............040 672 2908
Palkkasihteeri 
Vuokko Virtanen..............040 672 2909
Palkkasihteeri 
Tiina Känkänen................040 672 2907
Talouspäällikkö 
Merja Uuttu.......................040 672 2903 
Pääkirjanpitäjä 
Anne Järvinen...................040 672 2914
Toimistosihteeri 
Marjo Sainio......................040 672 2975
Atk-vastaava 
Joni Reivonen....................040 739 1135
Järjestelmäasiantuntija 
Jussi-Pekka Suominen.....040 752 8545
Toimistosihteeri 
Riitta Järvi..........................040 672 2910

Pöytyän kunnan puhelinluettelo
Työllistämispalvelut
Auranmaan taitotalo.......050 074 1145
Työllisyyskoordinaattori 
Laura Hahko......................050 074 1145
Kuntoutusohjaaja 
Titta Nurminen................040 672 3045
Yksilö- ja ryhmävalmentaja 
Petra Jorasmaa..................040 672 3198
Työvalmentaja 
(puu- ja rakennustyöt) 
Juha Nurmi.......................050 590 6749
Työvalmentaja (liikkuva ryhmä) 
Jari Granqvist....................040 480 6035
Yläneen ruuanjakelu... ...040 672 3071 
Kalikan talonmies............040 6830664

PERUSTURVAPALVELUT
Perusturvajohtaja 
Eveliina Kiiski...................040 034 7783  
Toimistosihteeri 
Pirkko Multanen..............040 672 2930
- laskutus palveluasuminen
Toimistosihteeri 
Heli Tuominen.................040 672 2916
- laskutus kotihoito ja tukipalvelut
Sosiaalityön johtaja 
Jatta Yli-Alho*...................040 845 4486  
Sosiaalityöntekijä 
Marja Eltonen*.................050 575 6282 
- lastensuojelu, lapsiperhepalvelut
Sosiaalityöntekijä 
Vs. Milla Tamminen*.......040 672 2931
-lastensuojelu, lapsiperhepalvelut
Sosiaaliohjaaja 
Marke Haapanen*.......... 040 581 2690  
-lastensuojelu, lapsiperhepalvelut.
Va. sosiaaliohjaaja 
Niklas Oksanen*...............040 672 3042
-työikäisten palvelut, vammaispalvelut
Sosiaaliohjaaja 
Anne Kujala*.....................0400 461 897 
-aikuissosiaalityö
Sosiaaliohjaaja 
Marika 
Kylä-Kaila-Mäkelä*..........040 820 1967
-vammaispalvelut
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä
Tiina Väliviita*..................040 672 3041
Perheohjaaja 
Elina Maunula..................040 672 3019
Perheohjaaja 
Janica Myllykoski.............040 672 2935
Perhetyöntekijä 
Noora Mansikkaniemi....040 672 2792
Perhetyöntekijä 
Maarit Heikkilä-Harinen.040 836 7057 

*Puhelinaika ma, ti, to 
ja pe klo 9 – 10
Sosiaalipalveluiden päivystys- ja 
palveluohjauspuhelin....040 672 2937 
(virka-aikaan)
Sosiaalipäivystys 
virka-aikaan .....................040 672 2937
Virka-ajan ulkopuolella, 
kiireellisissä asioissa.........02 2626 003
Yleinen hätänumero.........................112

Perheneuvolapalvelut
Yhteydenotto 
ja ajanvaraus ....................044 237 4458
puhelinaika ma ja ke klo 11-12
eva-maija.poijarvi@metodi.fi
eeva-leena.kataja@metodi.fi

Ikääntyneiden palvelut
Kotihoidon ohjaaja 
Hanna Kuusisto................050 371 6400 
Kotihoito 

Avopalveluohjaaja 
Tiina Vesanto....................040 822 7814 
Vanhusasiakkaiden palveluohjaus, 
omaishoidontuki yli 65v, 
tukipalvelut, intervallit. 

Palvelukeskukset
Riihikoti-palvelukeskus..010 504 8330 
Palvelutalo Kotikarpalo..040 672 3188
Kartanokoti........................040 672 3024

Kehitysvammaisten asumisyksikkö 
Taitokoti............................ 010 504 8345

Päivä- ja työtoimintakeskus 
Siksakki..............................0400-496 022

SIVISTYSPALVELUT 
Sivistysjohtaja 
Marianne Mäkelä.............040 672 3190
Toimistosihteeri 
Salme Mattila....................040 672 2940
Suunnittelija-toimistosihteeri 
Maria Kallio-Järvenmäki..040 672 3056

Koulut
Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen....0440 868 121
Apulaisjohtaja 
Terhi Westerlund.............040 672 2947
Toinen apulaisjohtaja 
Eeva Fransman.................040 672 2922
Toimistosihteeri 
Riitta Lehtopohja.............040 672 2941
Vahtimestari 
Kimmo Lalli.......................040 849 8134

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 41



Riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori 
Minna Savo........................040 672 2956
Apulaisjohtaja 
Alli Koskimäki...................040 672 2950
Suunnittelija-toimistosihteeri
Maria Kallio-Järvenmäki..040 672 3056

Yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori 
Markus Takala..................050 590 6733
Apulaisjohtaja 
Marko Aaltonen................040 671 4305
Toimistosihteeri 
Salme Mattila....................040 672 2940

Elisenvaaran lukio
Rehtori Ari Höyssä...........040 687 1891
Toimistosihteeri 
Riitta Lehtopohja.............040 672 2941

Auranlaakson kansalaisopisto 
Rehtori Ilkka Virta..........0400 960 748
Opistosihteeri 
Sari Isomäki......................040 672 2969
Viranhaltijaopettaja 
Eeva Terävä.......................0400 960 746
Viranhaltijaopettaja 
Emmi Lainio......................040 672 3159

Kirjastot
Kirjastotoimenjohtaja 
Ursula Laitakari.................040 127 2951
Kyrön kirjasto
Kyröntie 16, Kyrö
...................040 6722 968, 040 727 4494
Riihikosken kirjasto
Yläneentie 6, Riihikoski 
...................040 6722 967, 040 727 5878
Yläneen kirjasto 
Vainionperäntie 2 a, Yläne 
...................040 6722 970, 050 590 6748

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Mia Mansikka...................050 400 3276
Toimistosihteeri 
Heli Tuominen..................040 672 2916
- Laskutus

Vapaa-aikatoimi
Kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen.................050 560 7168
Liikunnanohjaaja 
Markus Salo.......................0400 547 583
Nuoriso-ohjaaja 
Anna-Leena Ranto..........0400 780 646 
Nuoriso-ohjaaja 
Jere Lintula........................040 019 8813
Etsivä nuorisotyöntekijä 
Anna Saastamoinen........040 672 2979
Etsivä nuorisotyöntekijä 
Anna Kivilä........................040 672 2980
Luontokapinetti................040 737 3243

 
TEKNISET PALVELUT 

Tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen..............0500 820 415
Kiinteistöpäällikkö 
Jukka Ojanen....................040 530 6995
Johtava rakennustarkastaja 
Aki Vuorinen....................050 590 6720
Rakennustarkastaja-rakennusmestari 
Petri Lehtonen..................050 590 6721
Työpäällikkö 
Teemu Ala-Kleme.............0500-820414

Kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri 
Seija Halminen.................040 672 2978

Kunnan kiinteistöjen hoito
Kyrön vuokrarivitalot 
Toni Lindholm..................0400 780 647
Riihikoti-palvelukeskus
Sami Hakanpää................050 560 7165
Palvelutalo Kotikarpalo..050 560 7165
Kisariihi, Riihikosken kirjasto, 
päiväkoti ja koulu, virastotalo 
Jyrki Savolainen...............0400 369 457
Perusturvatalo ym. kiinteistöjä 
Ville Rantanen..................050 560 7167
Riihikosken rivitalot 
Ville Rantanen..................050 560 7167

Elisenvaaran oppimiskeskus 
Jyri Rauma.........................050 582 4750
Heikinsuon ja Karinaisten koulut
Toni Lindholm..................0400 780 647
Kyrön koulu 
Petri Hurme.......................040 578 9230
Kartanokoti 
Jari Joukas..........................050 590 6736 
Yläneen yhtenäiskoulu 
Jari Joukas..........................050 590 6736
Yläneen kiinteistöjen kunnossapito 
Aulis Mattila.....................050 590 6722

Liikenneväylät ja yleiset alueet
Tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen..............0500 820 415

Rakennusvalvonta 
Johtava rakennustarkastaja 
Aki Vuorinen....................050 590 6720
Rakennustarkastaja-rakennusmestari 
Petri Lehtonen..................050 590 6721 
Toimistosihteeri 
Taina Savolainen..............040 672 3092

Vesihuoltolaitos
Liittymisasiat ja laskutus 
toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä............040 672 2977

Vesimittariasiat 
Kyrön alue vesihuollon esimies
Mika Saarinen..................0400 673 832
Riihikosken alue kirvesmies
Juha Sahla..........................050 560 7163
Yläneen alue huoltomies 
Jouni Aaltonen.................050 590 6724

Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruokapalvelupäällikkö 
Kaija Lähteenmäki..........0400 547 563
Palveluesimies 
Eila Vahala........................050 590 6723

Logistiikka 
Logistiikkatyöntekijä 
Petri Rasmus......................040 671 4319
Logistiikkatyöntekijä......040 672 2995

Ammattimiehet 
Vesihuollon esimies 
Mika Saarinen...................040 067 3832
Laitosmies 
Toni Lindholm..................040 078 0647
Kirvesmies 
Ville Rantanen..................050 560 7167
Kirvesmies 
Juha Sahla..........................050 560 7163
Huoltomies 
Jouni Aaltonen.................050 590 6724
Kirvesmies 
Aulis Mattila.....................050 590 6722
Huoltomies 
Jari Joukas..........................050 590 6736

Teknisen toimen 
viikonloppupäivystys
Pöytyän kunnan teknisen toimen 
päivystysnumero viikonloppuisin 
.............................................050 342 6586 
pe klo 15.30 - ma klo 7.30.  

Päivystysnumeroon voi soittaa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa: 
vesi- ja viemärilaitoksen pahoissa 
häiriötilanteissa sekä kunnan 
kiinteistöjen tai laitosten isoissa 
ongelmatilanteissa.

Pöytyän kunnan nuohoojat 
“vanhan Pöytyän“ alueella 
..............................................045 123 3863
“vanhan Karinaisten“alueella 
..............................................045 123 3863
”vanhan Yläneen” alueella 
..............................................045 123 3863

Palotarkastukset 
Palotarkastaja 
Timo Reiman....................050 431 9539
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SEUDULLISET NUMEROT

Maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä..............050 543 1162
Lisätietoja www.loimaa.fi

Työterveyshuolto 
Terveystalossa.........................030 6000  

Jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n 
yhteystiedot:

Palvelunumero....................0200 47470
avoinna ma-pe 9–15

https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaan-
otto/jatekeskukset-ja-asemat/

Auranmaan lajitteluasema 
Aurantie 518, 21450 Tarvasjoki. Avoin-
na ti ja to klo 11 – 18,
puh. aseman aukioloaikoina: 
..............................................020 728 2190
sekä huhti–lokakuussa avoinna joka 
kuukauden 1. arkilauantai klo 10–15.

Yläneen lajitteluasema
Osoite: Oripääntie 169, Yläne. 
Avoinna to 13.00 – 18.00
Aseman hoitajan puh. 040 515 6199.

Lisäksi avoinna huhti–lokakuussa 
joka kuukauden 1. arkilauantai klo 
10–15. 

Mikäli ensimmäinen lauantai on ar-
kipyhä, siirtyy vuoro seuraavaan lau-
antaihin.

Eläinlääkäripäivystys
www.lieto.fi
Kunnaneläinlääkäreillä on puhe-
linaika neuvonnalle sekä ajan-
varaus arkipäivisin klo 8-9:
Liisa Savo
Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
............................486 7511, 050 512 6027
Tarja Orava
Vainionperäntie 1, 21900 Yläne
.............................................0500 227 045

Ympäristönsuojelu
Yhteystiedot 3.1.2022 alkaen:
 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 
Katariina Räty....................044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja 
Jonna Hostikka..................044 744 1116
ymparisto@koski.fi
Lisätietoja: www.koski.fi
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JULKINEN TIEDOTE


