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
S-.- Kalikan Omakotiyhdistys
&-KarinoiEton kyläyhdistys
:f-- Kumilan kyläyhdistys
8. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti ja Ari Heino
9. Mustanojan kyläyhdistys, Jenni Kinisjärvi
10. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
11. Röhkien kyläyhdiGtys

12. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja Seppo Mattila
13. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta ja Maria Sankari

l/I. YIäncon kotiscutuyhdictys
15. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
16. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall

17. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
YhtoisölliGyyG lautakunta
19. Pöytyän kunnan edustajat
18.

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, ruskaretki, joulutapahtumia, historiailta, kylien liikuntapaikat ja -tapahtumat, puurojuhla, maakirkko, kylätalon pihän 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 verkkoon 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 yhteyttä Jonatan Stenwalliin pikaisesti.
Tauno kertoi ajankohtaisista asioista:
Tulevaisuus tulee kylään Salossa 6. 11.
Varsinais-Suomen Kylät ry on aloittanut "Kylän kestävyyspolku" -hankkeen Leader Ykkösakselin alueella Salossa. Kehittämisteemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous, kumppanuudet

ja kulttuurinen kestävyys. Käytännössämukaan lähtevien kylien kanssa pyritään löytämään
kylän oma kehittämispolku eli pohtimaan kylätalon tehokkaampaa käyttöä, paikallisen historian hyödyntämistä, kylän oman videon tekemistä tai vaikkapa yhdistyksen vetovoimaisuuden lisäämistä. Kylän elinvoimaisuutta ja toiminnan kestävyyttä pohditaan yhdessä ja tarpeen 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 välityksellä. Tarvasjoen Suurilassa puolestaan ooppera kajahtaa kylällä eli kylä voi kuulua ihan
konkreettisestikin. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ohessa. Tilaisuuden järjestävät 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 maakunnallisen järjestöyhteistyön ensimmäinen yhteinen tiekartta esitellään marraskuun järjestöfoorumissa. Tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista järjestöyhteistyön teemoista, tiekartan tunnistamien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä maakunnallisen järjestöyhteistyön
kehittämisestä toiminnan tukemiseksi.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille varsinaissuomalaisen järjestöyhteistyön kehittämisesta 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 myöserilaisia info-tai koulutusasioita,jotka hyödyttäisivät 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 vetovoimaisuustekijänä.

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

