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Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:
torstai 24. toukokuuta 2018 kello 18. 00-20. 00
Paikka

Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

Läsnä

l. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen
2. Karmaisten 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 neuvottelukunnalle 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 mukaan.

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 (suljettu 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 tulossa Kesäkylä-juttuja. Löytyykö Auranmaalta juttuun kyliä? Mustanojan kyläyhdistys on kiinnostanut 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 Karinaisten 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 perkaus/vaikutus jokeen, kattohaikara seikkaili kylällä ja kirkkopolun sillan rakentaminen.
- Uudenkartanon kyläyhdistys: Himotan teatterin ensi-ilta juhannussunnuntaina, teatterikatsoman kohentaminen/esteetön

tila.

- Uudestakartanosta on kesäjuttu Auranmaan Viikkolehdessä (yhdistykselle näkyvyyttä, itse
tehdäänjuttu, 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. 00 takakonttikirppis 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 /htö. Erilaisiavierailukohteita: Kukolan rauhoitettu kataja (Niittykulmantie 28) klo 10-15,
Virtasen entisöity museoaitta (Koivuntie 65) klo 10-14, Paimenenmäki (Tourulantie 466)
keittolounas ja kahvi kera munkin 7 /hlö klo 11-13, Kontulaisen aitta (Ruukintie 2) klo 1214, Oleniuksen paja ja koski (Tourulantie 179) klo 13-15 ja Rekolan luonnonsuojelualue (Oripääntie 692) 1960 luvulla V. Lehdon aloitteesta rauhoitettu n. l ha suojelualue klo 10-15.
Yläneen oppaiden kiertoajelu ei toteudu.
Kulttuurisihteeri laittaa tapahtumasta lehti-ilmoituksen.

7. Pöytyän kulttuurihistoriallinen

polku-hanke

Myllynen kertoi polkuhankkeestaja 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 Jokivarsikumppanien 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

