
Muistio

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

Paikka

Läsnä

torstai 8. tammikuuta 2018 kello 18. 00-19. 10

Yläneen ent. kunnantalo

Jaakko Vuorinen, Haverin kyläyhdistys
Matti Kaajalahti, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Päivi Pohjola, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Marjo Virtanen, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Seppo Mattila, Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys
Taina Simola, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kytät ry, kyläasiamies
Matti Kaurila, Pöytyän kunta
Vesa Lukkala, Heinijoen pienviljelijäyhdistys
Juha Karjalainen, Auvalsten kyläyhdistys
Taina Myllynen, Pöytyän kulttuurisihteeri, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Taina Myllynen toivotti kaikki tervetulleeksi Yläneen entiselle kunnantalolle. Talossa on muutama
vuokralainen, mutta muuten tila tyhjillään.

2. Edellisen kokouksen 10. 1. 2018 (Mustanojan koululla) muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Kylien kehittämisavustukset 2018
Ovat haettavana huhtikuun loppuun mennessä ja tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät
www. poytya. fi - Palvelut (ylävalikko) - Vapaa-aikatoimisto (vasemmalta valikosta).

4. Esittäytyminen ja kylien ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi esittelykierros.
Tourula-Keihäskoskelta testataan kuljun perkaamista lähellä Paimenenmäkeä. Lisäksi kyläyhdistyk-
sen historiatoimikunta on kokoontunut ja kerännyt vanhoja valokuvia. 28. 3. esitetään kooste van-
haista nauhoista.

Haverin kyläyhdistys on lähettänyt kunnalle/tekniselle lautakunnalle aloitteen koskien Haverin kou-
lun käyttöä ja ulkokäymälää. Koulun kunto on arvioitua huonompi.
Kyrön Seudun Kyläyhdistys järjesti 15. 1. yhteisen palaverin lähialueen yhdistyksille ja osanotto oli
runsas. Seuraava kokoontuminen on syksyllä ja tavoitteena mm. vähentää tapahtumien päällekkäi-
syyksiä ja lisätä yhteistyötä.

5. Avoimet kylät -tapahtuma la 9. 6. 2018
Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys osallistuu, mutta tarkemmat tiedot myöhemmin.
Kyrön Seudun Kyläyhdistys osallistuu, tarkempi ohjelma myöhemmin.
Haverin ja Mustanojan kyläyhdistyksellä mahdollisesti yhteistä ohjelmaa, tarkemmat tiedot myö-
hemmin.

Yläneen oppaat järjestävät mahdollisesti kiertoajelun.

Sovittiin, että kutttuurisihteerille voi ilmoittaa omat tapahtumat. Kulttuurisihteeri laittaa tapahtu-
masta lehti-ilmoituksen, kun ohjelma on valmis.

6. Muut esille tulevat asiat

- Pöytyän kylien neuvottelukunnalla on vuonna 2018 käytettävissä l 500 euroa.
- Sosiaalisen median viestintäkoulusta on ke 21. 3. 2018 kello 18. 00 Kurkisallssa (Elisenvaaran oppi-
miskeskus Kyrössä). Koulutus on maksuton ja sen järjestää Jokivarsikumppanit. Kouluttajana Anssi



Ketonen.

- Haverin, Kyrön Seudun ja Mustanojan kyläyhdistykset valmistelevat Tauno Linkorannan kanssa ky-
läsuunnitelmaa.

- Taina Simola kertoi EVS-hankkeesta, joka mahdollistaa kansainvälistä nuorisovaihtoa.

- Taina Simola kertoi Karhu-juhlasta, joka on Ilomantsissa. Lähdetäänkö tutustumaan Pohjois-
Karjalaan?
-18. 4. esitellään Mynämäellä kylien elävää historiaa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 24. 5. 2018 kello 18. 00. Paikka vahvistetaan myöhemmin.



Muistio 7. u t L'

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

Paikka

Läsnä

torstai 8. maaliskuuta 2018 kello 18. 00-19. 10

Yläneen ent. kunnantalo

Jaakko Vuorinen, Haverin kyläyhdistys
Matti Kaajalahti, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Päivi Pohjola, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Marjo Virtanen, Kyrön Seudun Kyläyhdistys
Seppo Mattila, Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys
Taina Simola, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry, kyläasiamies
Matti Kaurila, Pöytyän kunta
Vesa Lukkala, Heinijoen pienviljelijäyhdistys
Juha Karjalainen, Auvaisten kyläyhdistys
Taina Myllynen, Pöytyän kulttuurisihteeri, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Taina Myllynen toivotti kaikki tervetulleeksi Yläneen entiselle kunnantalolle. Talossa on muutama
vuokralainen, mutta muuten tila tyhjillään.

2. Edellisen kokouksen 10. 1. 2018 (Mustanojan koululla) muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Kylien kehittämisavustukset 2018
Ovat haettavana huhtikuun loppuun mennessä ja tarkemmat tiedot avustuksista löytyvät
^Ai'-^J-^OYtyd_Li ~ Palvelut (ylävalikko) - Vapaa-aikatoimisto (vasemmalta valikosta).

4. Esittäytyminen ja kylien ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi esittelykierros,

Tourula-Keihäskoskella testataan kuljun perkaamista lähellä Paimenenmäkeä. Lisäksi kyläyhdistyk-
sen historiatoimikunta on kokoontunut ja kerännyt vanhoja valokuvia. 28. 3. esitetään kooste van-
holsta nauhoista.

Haverin kyläyhdistys on lähettänyt kunnalle/teknisetle lautakunnalle aloitteen koskien Haverin kou-
lun käyttöä ja ulkokäymälää. Koulun kunto on arvioitua huonompi.
Kyrön Seudun Kyläyhdistys järjesti 15. 1. yhteisen palaverin lähialueen yhdistyksille ja osanotto oli
runsas. Seuraava kokoontuminen on syksyllä ja tavoitteena mm. vähentää tapahtumien päällekkäi-
syyksiä ja lisätä yhteistyötä.

5. Avoimet kylät -tapahtuma la 9. 6. 2018
Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys osailistuu, mutta tarkemmat tiedot myöhemmin.
Kyrön Seudun Kyläyhdistys osallistuu, tarkempi ohjelma myöhemmin.
Haverin ja Mustanojan kyläyhdistyksellä mahdollisesti yhteistä ohjelmaa, tarkemmat tiedot myö-
hemmin.

Yläneen oppaat järjestävät mahdollisesti kiertoajelun.

Sovittiin, että kulttuurisihteerille voi ilmoittaa omat tapahtumat. Kulttuurisihteeri laittaa tapahtu-
masta fehti-ilmoituksen, kun ohjelma on valmis.

6. Muut esille tulevat asiat

- Pöytyän kyljen neuvottelukunnalla on vuonna 2018 käytettävissä l 500 euroa.

- Sosiaalisen median viestintäkoulusta on ke 21. 3. 2018 kello 18.00 Kurkisalissa (Elisenvaaran oppi-
miskeskus Kyrössä). Koulutus on maksuton ja sen järjestää Jokivarsikumppanit. Kouluttajana Anssi



Ketonen.

- Haverin, Kyrön Seudun ja Mustanojan kyläyhdistykset valmistelevat Tauno Linkorannan kanssa ky-
läsuunnitelmaa.

- Taina Simola kertoi EVS-hankkeesta, joka mahdollistaa kansainvälistä nuorisovaihtoa.

- Taina Simola kertoi Karhu-juhlasta, joka on Ilomantsissa. Lähdetäänkö tutustumaan Pohjois-
Karjalaan?
-18. 4. esitellään Mynämäellä kylien elävää historiaa.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 24. 5. 2018 kello 18. 00. Paikka vahvistetaan myöhemmin.

'\

Taina Myllynen
sihteeri
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Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

Paikka

Läsnä

torstai 24. toukokuuta 2018 kello 18.00-20. 00

Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

l. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen
2. Karinaisten kyläyhdistys, Mari-AnneVanhanen-Sandorhazi
3. Kumilan kyläyhdistys. Ville Arkkila ja Aarno Aittamäki
4. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Päivi Pohjola
5. Mustanojan kyläyhdistys, Jenni Kinisjärvi
6. Pöytyän omakotiyhdistys. Matti Vesikko
7. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys, Satu Rintala ja Seppo Mattila
8. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta
9. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
10. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall
11. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)

l. Kokouksen avaus ja valitaan puheenjohtaja Pöytyän kylien neuvottelukunnalle kaudelle
2018-2021
Kulttuurisihteeri Taina Myllynen on neuvottelukunnan sihteeri ja valitaan neuvottelukunnal-
le puheenjohtaja.

PÄÄTÖS:

Valittiin puheenjohtajaksi Eija Eloranta Uudenkartanon kyläyhdistyksestä.

2. Edellisen kokouksen 8. 3. 2018 muistio.

Kokoonnuttiin Yläneen entisellä kunnantalolla.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

3. Kyläyhdistykset valitsevat kukin kaksi edustajaa neuvottelukuntaan oman harkintansa mu-
kaan.

PÄÄTÖS:

Seuraavassa kokouksessa ilmoitetaan kaksi edustajaa per kyläyhdistys.

4. Kylien kehittämisavustukset 2018
Yhteisöllisyyslautakunnan avustuskokous on tiistaina 29. 5. 2018 ja pöytäkirja julkaistaan
kunnan kotisivuilla kokouksen jälkeen.

5. Esittäytyminen ja kylien ajankohtaiset asiat

- Keskusteltiin kylien yhteystiedoista (kaikista ei edustajia paikalla) ja sosiaaliset mediat, joita
kyläyhdistykset käyttävät. Pöytyän kylien neuvottelukunnalla on oma Facebook sivut (suljet-
tu ryhmä), jossa voi tiedottaa kyläasioita.
- Pöytyän vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt kokouspalkkion maksamista kunnan
vaikuttajaryhmille (kylien neuvottelukunta, lapsi-ja perheneuvosta, nuorisovaltuustoja
vanhus- ja vammaisneuvosto). Mietittiin mahdollisuutta, että kokouspalkkiot maksettaisiin



suoraan kylille eikä edustajille.
- Taina Simola: Loimaan Lehdessä esiteltiin Loimaan kyliä ja Auranmaan Viikkolehteen tulos-

sa Kesäkylä-juttuja. Löytyykö Auranmaalta juttuun kyliä? Mustanojan kyläyhdistys on kiin-
noitunut tekemään juttua Mustanojalta.
- Pöytyän omakotiyhdistys järjestää retkiä.
- Kyrön Seudun Kyläyhdistys: maauimala avataan 9. 6.

- Karmaisten kyläyhdistys: sillan toisella puolella eli siltaremontti vaikeuttaa liikkumista ja
tapahtuma Karmaisten kirkossa

- Haverin kyläyhdistys: Haverin koulun kohtalo ja puutyöluokan/leikkikentän yms. kohtalo on
yhä täysin avoin eikä kyläyhdistystä ole informoitu asiasta.
- Mustanojan kyläyhdistys: kuntorappusia tehdään Kyntäjäntuvalle.

-Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys: kylätalon siivoustalkoita, Allin lakitusja kuljun per-
kaus/vaikutus jokeen, kattohaikara seikkaili kylällä ja kirkkopolun sillan rakentaminen.
- Uudenkartanon kyläyhdistys: Himolan teatterin ensi-ilta juhannussunnuntaina, teatterikat-
soman kohentaminen/esteetön tila.

- Uudestakartanosta on kesäjuttu Auranmaan Viikkolehdessä (yhdistykselle näkyvyyttä, itse
tehdään juttu, kuvat ja tiedot paikallisista yrityksistä. Auranmaan Viikkolehti on kiinnostunut
julkaisemaan kylistä juttuja.

- Kumilan kyläyhdistys: aktivisti Päivi Hongiston kuolema, POP-areenan valmistuminen ja
pesäpallo kylän erityispiirre.

6. Avoimet kylät -tapahtuma la 9. 6. 2018

Haverin kyläyhdistys on mukana, mutta ohjelma vahvistamatta.

Kyrön seudun kyläyhdistys:
kello 10. 00-14. 00takakonttikirppis Kyrön torilla, paikkamaksu 5 euroa.
kello 14.00-18.00 Avoimet ovet Kyrön maauimalassa

Mustanojan kyläyhdistys
Pöytyä-viirin salkoon nostaminen (LC Pöytyä) Mustanojan koululla kello 10. 00.
Kirppisralli Riihikosken seudulla kello 10.00 -16.00.
Kyläläisille illallinen Mustanojan taivaan alla Mustanojan koululla kello 18. 00 - 22. 00.
Kirppisralli jatkuu myös sunnuntaina kello 10. 00 -16. 00.
Lisätietoja kyläyhdistyksen nettisivuilta ja Facebookista.

Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys
Paimenenmäessä (Tourulantie 466) tarjolla klo 11-13 keittoa, sekä jälkiruoaksi munkkikahvit
7  /hlö. Erilaisia vierailukohteita: Kukolan rauhoitettu kataja (Niittykulmantie 28) klo 10-15,
Virtasen entisöity museoaitta (Koivuntie 65) klo 10-14, Paimenenmäki (Tourulantie 466)
keittolounasja kahvi kera munkin 7 /hlö klo 11-13, Kontulaisen aitta (Ruukintie 2) klo 12-
14, Oleniuksen paja ja koski (Tourulantie 179) klo 13-15 ja Rekolan luonnonsuojelualue (Ori-
pääntie 692) 1960 luvulla V. Lehdon aloitteesta rauhoitettu n, l ha suojelualue klo 10-15.

Yläneen oppaiden kiertoajelu ei toteudu.

Kulttuurisihteeri laittaa tapahtumasta lehti-iimoituksen.



7. Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku -hanke

Myllynen kertoi polkuhankkeesta ja muistutti, että siihen lisätään uusia kohteita hankeajan
jälkeen. Mielellään tehdään yhteistyötä kylien kanssa, että saadaan kattavasti tiedotettua
eri kohteista.

8. Muut esille tulevat asiat

- Pöytyän kylien -julkaisun päivittäminen, siitä puuttuu Mustanoja, Kalikka, Narvan tienoo
aiemmin kylät tuottivat itse tekstit, mistä näkökulmasta esite tehdään?

- Kylien näkyvyys, miten kylät näkyvät tulevilla, uusilla kunnan kotisivuilla. Kylien tulee näkyä
omana kokonaisuutena uusilla sivuilla.

- VS kylät ovat tehneet videot kolmesta kylätalosta, kumppanuuskuntahanke (Joonatan, yksi
haastateltava jokaisesta paikasta) ja muutaman videon voisi tehdä.
- Pöytyän kyliä voisi esitellä eri tavoin ja eri näkökulmasta. Taina Simola muistutti Jokivarsi-
kumppanien Kyliltä maailmalle-hankkeesta.

Mietitään jokaisen oman kylän kärki ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
- Kumila pesäpallo
- Uusikartano Himolan teatteri

- Kyrö maauimala
- Mustanoja avoin illallinen taivaan alla
- Tourula-Keihäskoski Paimenenmäki

Keskusteltiin siitä, että voisiko tässä näkyä myös aktiiviset yhdistykset.

Tauno: Julkisesta tilasta yhdistyksen hallintaan, Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen
rahaston tukema hanke. Voisiko Paimenenmäki olla tässä kohde.

9. Seuraava kokous

torstaina 23. 8. 2018 kello 18. 00 POP-Areenalla, Kumila

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri



MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: torstai 1. 11. 2018 kello 18. 00-19. 20
Paikka Auvaisten koulu

Läsnä

l. Auvaisten kyläyhdistys, Mika Horkka ja Juha Karjalainen
2. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen ja Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Heinijoen kyläyhdistys, Vesa Lukkala ja Seija Öhman
5;-Kalikan Omakotiyhdistys
&-Korinoistcn kyläyhdistys
f- - Kumilan kyläyhdistyc
8. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti ja Ari Heino
9, Mustanojan kyläyhdistys, Jenni Kinisjärvi
10. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
11. Rohkion kyläyhdistys.
12. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja Seppo Mattila
13. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta ja Maria Sankari
1/1. Ylänocn Itotiooutuyhdictys
15, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
16. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall
17. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
18. Yhtciröllisyyslautakunta
19. Pöytyän kunnan edustajat

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen on sihteeri.

2. Edellisen kokouksen 23. 8. 2018 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pöytyän kylien neuvottelukunnan kokoonpano
Todettiin, että yhteyshenkilöt tulisi ilmoittaa sihteerille pikimmin.

4. Esittäytyminen ja kylien ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi esittelykierros, jonka jälkeen kylien ajankohtaisia asioita.
Kylissä tapahtuu koko ajan mm. koulun pihalle laitteita yms. lapsille, ruskaretkijoulutapah-
tumia, historiailta, kylien liikuntapaikat ja -tapahtumat, puurojuhla, maakirkko, kylätalon pi-
hän kunnostusta, syysuintia, esteetön katsomo jne. Haverilla ollaan yhä epätietoisia entisen
koulun kohtalosta.

Taina Simola kertoi kylähankkeesta, joka toteuttaa 15. 12. 2018 retken.

5. Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 8. 6. 2019
Yläneen oppaat suunnittelevat kiertoajelua. Merkittiin päivämäärä tiedoksi.



6. Pöytyän kylien -julkaisun päivittäminen
Julkaisuun tulevat tekstit ja kuvia tulee toimittaa sihteerille viimeistään 15. 11. 2018, että ma-
teriaali saadaan taittoon tämän vuoden puolella. Tavoitteena on niin paperiesite kuin verk-
koon tuleva päivitettävä versio. Julkaisun tekeminen ei maksa kyläyhdistyksille mitään.

Tekstissä voi mainita yhdistyksen nettisivut ja yleisen sähköpostiosoitteen. Ei kuitenkaan
vaihtuvien henkilöiden nimiä, esim. puheenjohtaja.
Kuvien tulee olla hyvälaatuisia.

7. VS kylät ja videot

Katsottiin Pöytyän kylät-traileri ja vielä on mahdollista tulla mukaan videoon ottamalla yh-
teyttä Jonatan Stenwalliin pikaisesti.

Tauno kertoi ajankohtaisista asioista:

Tulevaisuus tulee kylään Salossa 6. 11.
Varsinais-Suomen Kylät ry on aloittanut "Kylän kestävyyspolku" -hankkeen Leader Ykkösak-
selin alueella Salossa. Kehittämisteemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet
ja kulttuurinen kestävyys. Käytännössä mukaan lähtevien kylien kanssa pyritään löytämään
kylän oma kehittämispolku eli pohtimaan kylätalon tehokkaampaa käyttöä, paikallisen histo-
rian hyödyntämistä, kylän oman videon tekemistä tai vaikkapa yhdistyksen vetovoimaisuu-
den lisäämistä. Kylän elinvoimaisuutta ja toiminnan kestävyyttä pohditaan yhdessä ja tar-
peen vaatiessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Neuvonta on ilmaista.

Kylien ääni -ilta 8. 11. Maskussa
Kylä näkyy, kuuluu ja vaikuttaa on teemana 8. 11. Maskussa Lundan majalla järjestettävässä
tilaisuudessa. Kuulemme kokemuksia Mynämäen kylien neuvottelukunnasta, Nousiaisten
Paijulan kyläkoulun pelastamisesta sekä siitä, miten kylä voi tuoda itseään esiin videon väli-
tyksellä. Tarvasjoen Suurilassa puolestaan ooppera kajahtaa kylällä eli kylä voi kuulua ihan
konkreettisestikin. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ohessa. Tilaisuuden järjestä-
vät Varsinais-Suomen Kylät ry ja Leader Varsin Hyvä.

Varsinais-Suomen järjestöfoorumi 19. 11.
Innostus tarttuu!

Varsinais-Suomen järjestökenttä vaikuttaa, virkistyy ja palvelee! Tule mukaan, kun maakun-
nallisen järjestöyhteistyön ensimmäinen yhteinen tiekartta esitellään marraskuun järjestö-
foorumissa. Tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista järjestöyhteistyön teemoista, tiekar-
tan tunnistamien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä maakunnallisen järjestöyhteistyön
kehittämisestä toiminnan tukemiseksi.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille varsinaissuomalaisen järjestöyhteistyön kehittämises-
ta kiinnostuneille ja sen järjestää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttatyöryhmä:
Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, SPR Varsinais-Suomen piiri,
Suomen 4H-liitto, Turun Kaupunkilähetys ry ja Varsinais-Suomen Kylät ry. Järjestöfoorumi on
osa Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia.

8. Vuonna 2019 Pöytyän kunnan vaikuttajaryhmien (kylien neuvottelukunta, lapsi-ja perhe-
neuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto) jäsenille kokouspalkkio 30 eu-



roa/kokous.
Merkittiin asia tiedoksi.

9. Muut esille tulevat asiat

Auranlaakson kansalaisopistolle on esitetty toive videoinnin editointi-kurssista.

Jatkossa kokouksissa olisi hyvä olla myös erilaisia info- tai koulutusasioita, jotka hyödyttäisi-
vät kylätoimintaa konkreettisesti. Esimerkiksi tiedottaminen, kotisivut yms. Lisäksi voitaisiin
tutustua toisten, ei pöytyäläisten, kyläyhdistysten toimintaan.

Kunta voisi osallistuessaan hyödyntää Rakennus- ja sisustusmessuilla ja Okrassa kylien
osaamista vetovoimaisuustekijäna.

Valitaan seuraavassa kokouksessa kylien neuvottelukunnalle varapuheenjohtaja.

10. Seuraava kokous on torstaina 24. 1.2019 kello 18.00 Heikinsuon koululla.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri


