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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Timo Aaltonen kertoi Heikinsuon kylän historiasta sekä kyläyhdistyksestä.Alueella
on ollut jo toistasataa vuotta aktiivista yrittämistäja nykyäänalueella toimii n. 30
yritystä, Jotka tarjoavat työpaikkojayli 70 henkilölle. Kylälläon arviolta 290 asukasta
ja kylätoiminta on vireää. Heikinsuon ala-asteella on tällä hetkellä esikoulu sekä
toisen luokan opetusta. Kaunaisten ja Heikinsuon alueen kouluissa on arviolta n.
70-80 oppilasta. Aktiivisen kylätoiminnan tuloksena alueelle on hankkeella tulossa

leikkikenttäJonka kustannusarvio on 75000 euroa. Alueella toimii myös
jätevesiosuuskuntajonka piiriin kuuluu yhteensä 102 kiinteistöä.
Pöytyän kunnan uusi kehitysjohtaja Sami Suikkanen esitteli itsensä. Hänelle on
muun muassa kylien neuvottelukunnan tapainen toiminta tullut tutuksi jo aikanaan
toimiessaan Loimaan kaupungin kehittämisjohtajana.
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2. Edellisen kokouksen muistion tarkastaminen
Sihteeri luki edellisen kokouksen muistion. Muistioon ei ollut huomautettavaa.

Eeva Mettala-VVillberg Varsin Hyvä ry:stä kertoi Leader- toimintaryhmän
toiminnasta. Nykyisen Pöytyän kunnan alueella toimii kaksi Leader- toimintaryhmää
Varsin Hyvä ry sekä Varsinais-Suomenjokivarsikumppanit ry. Toimintaryhmät
toimivat vanhalla kuntajaolla ainakin ohjelmakauden eli vuoden 2013 loppuun asti.
Leader- toimintaryhmän ajatus on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään
omaa kotiseutuaan, lisäämäänsen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia
työpaikkojaJa yrityksiä. Leader- toimintaryhmillä on oma rahoituskehys, jonka
puitteissa ne käsittelevätja hyväksyväthankehakemuksia. Lopulliset
rahoituspäätöksettekevät paikalliset ELY- keskukset. Varsin Hyvä ry:n
rahoituskehyksessä on vielä hyvin hankerahoitusta haettavana. Vuoden 2011

rahoitusta on jäljellä vielä n. 300000 euroa julkisen rahoituksen osuutta (
vuositasolla myönnettävissä keskimäärin 600000 euroa ). Hankkeiden julkinen
rahoitus koostuu EU:n (35%), valtion (45%) sekä kuntien (20%) osuuksista. Varsin

Hyvä ry:n alueen kuntien rahoitus yhdistykselle on 2 /asukas/vuosi.
Yleishyödyllisissähankkeissajulkisen tuen osuus on minimissään5000 euroa ja
maksimissaan 150000 euroa. Tällaisissa tukiprosentti on 80%, mutta kunnan

toimiessa hankkeen hakijana tuki voi olla jopa 85 %.
Yleishyödyllisiä hankkeita voisivat olla mm. : kyläsuunnitelmien tekeminen /
toteuttaminen, kylähistoriikin tekeminen, markkinoiminen.

Hankkeissa on tärkeätähyväksyttävyydentakia, että kaikilla alueen asukkailla on
yhtäläinenoikeus käyttäähankkeella saavutettua palvelua.
Hankkeissa voidaan omarahoituksen osuudeksi hyväksyä talkootyötä enimmillään
%- osaa.

3. Kyläsuunnitelmat
Käytiin läpi kylien tilanne kyläsuunnitelmien laadinnan osalta.
Osalla kylistä suunnitelmat olivat lähestulkoon tehty kun taas osalla kylistä ei
suunnittelua ollut vielä juurikaan aloitettu.
Sovittiin että valmiit kyläsuunnitelmat lähetetään sähköpostilla neuvottelukunnan

sihteerille seuraavaan kokoukseen mennessä. Seuraavassa kokouksessa käydään
suunnitelmat kyläkohtaisesti läpi ja koitetaan täyttäämahdolliset puuttuvat kohdat.
Kyläsuunnitelmien kartoituksessa oli alueilta tullut toiveita kunnan suuntaan
markkinoinnin parantamiseksi sekä kylien alueilla olevien tonttien kartoittamiseksi.

Kylillä todettiin olevan vapaita kiinteistöjäJoiden omistajia ei kyläläisilläole tiedossa
Ja näiden selvittäminen kunnan kautta koettaisiin tarpeellisena -> esim. kunnan
hankkeena.

4. Kuntarajojen muutosten vaikutukset kylien kehittymiseen
Nykytilanteessa kylät kokivat ettei suuriakaan muutoksia ole kuntaliitoksista kylien
elämäännäkynyt. Peruspalvelut koettiin toimivan edelleen hyvin eikä mahdollista
hallinnon etäisyyttä koettu ongelmallisena. Koettiin jopa että koululaisille palvelut
jopa monipuolistuneet ( esim. useampi kirjasto käytettävissä).
Yhdistyneessä kunnassa kannattaa huomioida alueiden vahvuudet eikä pyrkiä
siihen että kaikkialta löytyisi kaikkea.
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Keskustelussa heräsi myös mahdollisten asuntomessujen Järjestäminen kunnan
alueella v. 2013 aikana. Vaihtoehtona voisi olla omakotitalomessujen sijaan olla
esim. Kylä kelpaa! maaseutuasumisen messut.
5. Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous pidetään tiistaina 7. 2. 2012 klo 18Auvaisten kylällä.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20. 45.

Muistion vakuudeksi,

Samuli Suvila
sihteeri

