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PÖYTYÄ V2019

MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: torstai 24. 1.2019 kello 18. 00-19. 55
Paikka Heikinsuon koulu

Läsnä

l. Auvaisten kyläyhdistys, Mika Horkka
2. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen ja Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola ja Jaana Marttila
4. Heinijoen kyläyhdistys, Vooa Lukkala ja Seija Öhman
5. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti
6. Mustanojan kyläyhdistys. Vilja Lahti (myös kunnan edustaja)
7. Pöytyän omakotiyhdistys, Anne Raille ja Matti Vesikko
8. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja Seppo Mattila
9. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta ja Maria Sankari!
10. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
11. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall
12. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen ja pyysi, että Virpi
Arvolan kertoo Heikinsuon koulusta.

2. Edellisen kokouksen 1. 11. 2018 muistio.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pöytyän kylien neuvottelukunnan kokoonpano ja ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi esittelykierros ja päätettiin, että jatkossa ei pidetä erikseen kylien kuulumiskier-
rasta ellei ole jotakin erikoista tiedotettavaa.

4. Pöytyän kylien osallistuminen valmiustoimintaan
Käytiin läpi Pöytyän alueen yhdistysten osallistumista valmiustoimintaa. Paperi sisältää pal-
jon vanhentunutta tiedot ja se vaatii päivittämistä ja yhdistysten tulee keskustella omissa
kokouksissa. Asiaan palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Puheenjohtaja jakoi VAPEKAinfo - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu - auttajien verkosto
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää yhteinen koulutus. Asia todettiin hyvin tärkeäksi.

5. Pöytyän kylien -julkaisun päivittäminen
Käytiin läpi alustavaa luonnosta.
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Päätettiin, että neuvottelukunnan puheenjohtaja kirjoittaa alkusanat julkaisuun.
Sivulla 2 voitaisiin luetella kylät ja tuoda kyläyhdistykset esille kyläinfon kohdalla.
Todettiin, että vanha kartta on toimivampi kuin nykyinen (Pajamäki?)
Sihteeri ottaa yhteyttä tahoihin, jotka eivät ole ilmoittaneet tietoja.
Pyydetään, että kunnan strategiaa esitellään julkaisussa joko kunnanjohtajan tai elinvoima-
johtajan toimesta.
Julkaisuun palataan seuraavassa kokouksessa. Pyritään siihen, että julkaisu on valmis touko-
kuun lopussa ja jaettavissa Avoimet kylät -tapahtumassa 8. 6. ja Okrassa.

6. VS kylät ja video
Katsottiin kaksi eri versiota ja oltiin oikein tyytyväisiä videoon. Se on viimeistelyä vaille val-
mis.

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

Yhteystietolomake kokouspalkkiota varten jokaisesta kylien neuvottelukunnan jäsenestä.
Sihteeri jakoi lomakkeet, jotka tulee palauttaa hänelle.

8. Pöytyän kylien neuvottelukunnan toimintaohje LUONNOS
Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.

9. Muut asiat

-Auranlaakson kansalaisopisto järjestää videokurssin.
- Leikkipuistot/toimintapuistot: Kyrön maauimalan vieressä oleva puisto saa uudet välineet
keväällä 2019. Seuraavaksi kohennetaan Riihikosken leikkipuistoa tai puistoja.
- Viestintäseminaari 19.3. Turussa.

- Kylien välille latureittejä? Latureiteistä tulisi tiedottaa, että niitä voidaan käyttää.
- Avoimet kylät-tapahtuma 8. 6. 2019

10. Seuraava kokous pidetään 25. 3. 2019 Lystmettässä Uudessakartanossa.

Taina Myllynen
sihteeri
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PÖYTÄKIRJA

Pöytyän kunnan kytien neuvottelukunta
Aika: maanantai 25. 3. 2019 kello 18. 00-20. 00

Paikka Lystmettä, Uusikartano

Läsnä

l. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen ja
2. Anne Saarenvalta

3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola ja
4. Jaana Marttila

5. Heinijoen kyläyhdistYS, Vesa Lukkala
6. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti
7. Mustanojan kyläyhdistys, Jenni Kinisjärvi
8. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä ja
9. Matti Vesikko

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

14. Yläneen kyläyhdistys, Katja Mahal ja
15. Tanja Litmanen

16. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
17. Varsinais-Suomen kylät ry, Joonatan Stenwall
18. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen
19. Yhteisöllisyyslautakunta, Timo Kosonen
20. liikuntatoimi, Markus Salo (kohta 2)

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja pidettiin lyhyt esittäytymiskierros. Jokainen
esitteli itsensä ja kertoi edustamansa tahon.
Puheenjohtaja esitteli Uudenkartanon kyläyhdistystä ja kokouspaikkaa: Uusikartano, Lyst-
mettä ja Himolan teatteri, jolla on kolme uutta esitystä vuosittain. Ajankohtaista on Leader-
hanke Esteetön Lystmettä.
Todettiin, että Yläneelle perustettu on uusi yhdistys: Yläneen kyläyhdistys.

2. Liikuntatoimen ajankohtaisia
Liikunnanohjaaja Markus Salo kertoi hakevansa yli 75-vuotiaita liian vähän liikkuvia henkilöi-
ta eri kylistä ja mikäli tiedossa on henkilöitä, jotka voisivat toimia vertaisohjaajana. Kyseessä
on Voimaa vanhuuteen -hanke, jossa on mukana 38 kuntaa Pöytyän mukaan lukien.
Lisäksi käynnissä on Kunnossa kaiken ikää -hanke, joka kattaa koko elinkaaren.

Kyläyhdistykset voisivat kerätä tietoja omista liikuntapaikoistaan ja toimittaa listan Salolle.
Toivotaan, että kaikki liikuntapaikat olisivat kunnan kotisivuilla (ladut, jääkiekkokaukalot
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yms. yhteystietoineen), vaikka eivät olisi kunnan liikuntapaikkoja. Todettiin, että liikuntapai-
koista voi ilmoittaa liikunnanohjaaja Markus Salolle.

3. Edellisen kokouksen 24. 1. 2019 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätettiin, että muistio voidaan julkaista heti kokouksen jälkeen kunnan kotisivuilla. Sihteeri
lähettää muistion kokouksen jälkeen, ja neuvottelukunnan jäsenet voivat tehdä korjauksia
siihen. Tarvittaessa korjaukset tehdään muistion tarkastamisen yhteydessä.

4. Vuoden 2018 toimintakertomus

Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus.

5. Pöytyän kylien osallistuminen valmiustoimintaan
Käytiin läpi yhdistysten omissa kokouksissa sopimat asiat ja korjattiin valmiustoimintaan liit-
tyvää dokumenttia. Sihteeri toimittaa oikoluvun jälkeen yhteenvedon perusturvajohtajalle.

6. Pöytyän kylien -julkaisun tilanne
Eri kyliltä on saatu tekstejä ja kuvia. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esitteestä kieli-
versio (englanti ja ruotsi). Esitteen tulisi olla valmis kesäkuun alussa. 8. 6. Avoimet kylät -
tapahtuma ja OKRA 3. -6. 7.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7. Pöytyän kylät -videon ensi-ilta
Joonatan esitti valmiin Pöytyän kylät-videon, johon oltiin hyvin tyytyväisiä.

8. Vuonna 2018 Pöytyän kunnan vaikuttajaryhmien (kylien neuvottelukunta, lapsi- ja perhe-
neuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto) jäsenille kokouspalkkio 30 eu-
roa/kokous.

Yhteystietolomake kokouspalkkiota varten jokaisesta kylien neuvottelukunnan jäsenestä.
Mikäli kokouspalkkio halutaan luovuttaa yhdistykselle, tulee se kirjoittaa yhteystietolomak-
keeseen ja yhdistyksen tilinumero myös.

9. Pöytyän kylien neuvottelukunnan toimintaohje
Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.

10. Muut asiat

Toivottiin VAPELA-koulutusta ((vapaaehtoinen pelastuspalvelu).
Avoimet kylät -tapahtuma on la 8.6. ja eri kyliltä on tulossa mukavasti ohjelmaa. Sihteeri
laittaa lehteen ilmoituksen, joten hänelle toimitetaan lopulliset tapahtumatiedot. Tapahtu-
matiedot myös Varsinais-Suomet Kylät ry:lle. Samaan aikaan on rallitapahtuma, joka saattaa
vaikuttaa kulkemiseen.

Kylien kehittämisavustusten hakuaika on käynnissä.
Yläneen kyläyhdistys on haastanut kyläläiset siivoustalkoisiin: ota pussi mukaan ja kerää nä-
kemäsi roskat omalta kylältä.
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Sihteeri kertoi leikkipuisto/toimintapuiston tilanteesta: Kyrössä alkaa rakentaminen kevääl-
Ia, Riihikoskella tilataan kesällä uudet välineet ja Yläneellä aloitetaan syksyllä suunnittelu.

ll. Seuraava kokous

Tiistaina 21. 5. 2019 kello 18.00 Yläneen Luontokapinetissa.

Muistion vakuudeksi 6U^
Taina Myllynen
sihteeri
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MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: tiistai 21. 5. 2019 kello 18.00-19. 50

Paikka Yläneen Luontokapinetti

Paikalla

l. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen
2. ja Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Heinijoen kyläyhdistys. Vesa Lukkala
5. ja Seija Öhman
6. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
7. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys, Satu Rintala
8. ja Seppo Mattila
9. Yläneen kyläyhdistys, Katja Mahal
10. Pöytyän kunnan edustaja Matti Kaurila
11. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Eija Eloranta ei päässyt paikalle ja Taina Myllynen toimi kokouksen
sihteerinä ja puheenjohtajana.
Katja Mahal kertoi perustetusta Yläneen kyläyhdistyksestä ja toivotti osallistuja Yläneen kyläyhdis-
tyksen puheenjohtajana tervetulleeksi.
Uusi kyläyhdistys on aloittanut aktiivisesti ja innostuneesti toimintansa.

2. Edellisen kokouksen 25.3.2019 muistio

Oltiin Uudenkartanon kyläyhdistyksen vieraana Lystmettässä.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pöytyän kylien -julkaisun tilanne
Kokouksessa jaettiin oikolukuversio ja tavoitteena on saada esite Avoimet kylät tapahtumaan 8. 6. ja
OKRA-tapahtumaan heinäkuun alussa.
Sihteerille toimitetaan tiedot, kuvat Ja korjaukset.

4. Pöytyän kylät-videon jakaminen
Katsottiin valmistunut video.

5. Pöytyän kylien neuvottelukunnan toimintaohje
Käytiin läpi neuvottelukunnan toimintaohje, joka hyväksyttiin korjauksin.

6. Avoimet kylät 8.6. ohjelmatiedot
Käytiin läpi ohjelmatietoja ja todettiin, että osallistuja on tänä vuonna enemmän kuin aiemmin. Tie-
dot tulee toimittaa Varsinais-Suomen kylät toimistoon (Joonatan Stenwall).
Sihteeri tekee lehtimainoksen Auranmaan Viikkolehteen.
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7. OKRA

Pöytyän kunta on varannut messuosaston ja kylätoimikunnilla on mahdollisuus tulla esittelemään
omaa toimintaa. Osasten teemana Tervetuloa kylään!
Yhteydenotot sihteeriin, ^oka kokoaa osallistujalistan.

8. Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous on syksyllä Heinijoen pienviljelijäyhdistyksen vieraana.

Taina Myllynen
sihteeri

1^)^
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MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: tiistai 13. 8. 2019 kello 18 -19. 30
Paikka Heinijoen entinen koulu

Paikalla

l. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen ja
2. Anne Saarenvalta

3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Heinijoen kyläyhdistys. Vesa Lukkala ja
5. Seija Öhman
6. Erik Öhman

7. Petri Salonen

8. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti ja
9. Ari Heino

10. Mustanojan kyläyhdistys/ Pöytyän kunta, Vilja Lahti
11. Pöytyän omakotiyhdistys. Matti Vesikko
12. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja
13. Seppo Mattila
14. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta, puheenjohtaja
15. Yläneen kyläyhdistys, Katja Mahal
16. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
17. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
18. Matti Kaurila, Pöytyän kunta

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen on sihteeri. Petri Salonen
Heinijoen pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja kertoi Heinijoen entisestä koulusta ja yhdis-
tyksen toiminnasta (mm. tupaillat, talviriehat). Yhdistys osti koulukiinteistön vuonna 2008
Yläneen kunnalta ja koulun toiminta päättyi jo vuonna 1968.

2. Edellisen kokouksen 21. 5. 2019 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Avoimet kylät tapahtuma oli lauantaina 9.6.2019
Todettiin tapahtuma onnistuneeksi, mutta toimintaa tulee jatkuvasti kehittää. Haverin ky-
läyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa Pihlavan kartanolla oli odotettua enemmän vä-
keä. Vastaavasti Himolan teatterin avoimet harjoitukset toimintaa haittasi samaan aikaan
oleva ralli, joka sulki teitä. Yläneellä markkinointiin koko kylän ja eri järjestöjen toimintaa.
Pohdittiin, voisiko seurakunta olla mukana tai muista yhteistyökumppaneita.
Mustanojalla vietettiin tunteellinen päivä, joka oli viimeinen kyläyhdistyksen tilaisuus lak-
kautetussa koulussa ja Tourula-Keihäskosken historiatoimikunnan tapahtumat ovat vakiin-
nuttaneet paikkansa.
Tilaisuuksia oli myös Heikinsuolla ja Kyrössä.

4. OKRA 2019
Kunnalla oli iso osasto Okrassa ja toimintaa/ toimijoita olisi mahtunut osastolle enemmän.
Erilaista toimintaa voisi kellottaa kuten Annikan voimapaja.
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5. Pöytyän kylien -julkaisu

Käytiin läpi esitettä ja sihteerille tulee laittaa syyskuun loppuun mennessä kuvia, tekstejä ja
korjausehdotuksia mikäli sähköiseen versioon ja tulevaan paperiversioon haluaa korjauksia.

6. Tilinumerot yms. kokouspalkkioita varten

Sihteerille tulee toimittaa täytettynä Luottamushenkilön perustieto -lomake. Kokouspalkki-
ot on mahdollista ohjata myös suoraan omalle kyläyhdistykselle yms. (tulee kuulua kylien
neuvottelukuntaan).

7. Ajankohtaisia asioita
Yläneellä on kerätty rahat Riksapyörään, joka kuljettaa Kartanokodin asukkaita.
Yläneen syyslounas on viikolla 40.
Vilja Lahti toivoi kylien välisiä yhteisiä juttuja esim. kylien kukkapellot tms. Yhteisiä siivous-
päiviä on järjestetty. Seuraavassa kokouksessa tehdään yhteinen toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2020

Seuraavaan kuntatiedotteeseen tulevat tiedot sihteerille 26. 8. mennessä.

8. Seuraava kokous

Torstaina 24. 10.2019 kello 18.00 ja sihteeri selvittää, onko mahdollista kokoontua uudessa
Riihikosken yhtenäiskoulussa.

^

/!iW l^U
Taina Myllynen, sihteeri
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MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta

Aika:

Paikka

KUTSUT

torstai 24. 10. 2019 kello 18 - 20. 15

Pöytyän kunnan Riihikosken toimipiste

l. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta
2. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
3. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
4. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja Seppo Mattila
5. Yläneen kyläyhdistys, Katja Mahal
6. Varsinais-Suomen kylät ry, Joonatan Stenwall
7. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen

Kokouksen aluksi käytiin tutustumassa pikaisesti Riihikosken yhtenäiskouluun.

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta ei päässyt kokoukseen ja Taina Myllynen on sihteeri.

Päästöehdotus:

Valitaan Pöytyän kylien neuvottelunnalle loppukaudeksi varapuheenjohtaja.

Päätös:

Valittiin varapuheenjohtajaksi Seppo Mattila.

2. Edellisen kokouksen 13. 8. 2019 muistio

Päätösehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Miettikää mahdollisia yhteisiä tapahtumia ja eri kylät tuovat esille omia tapahtumia. Kes-
kusteltiin tapahtumassa, joka toisi esille kunnan alueella olevat joet. Esimerkiksi Yläneenjoki
tai Aurajoki.
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin 13. 6. 2020. Avoimet kylät -tapahtuma ja suunnitelmaa
päivitetään esimerkiksi yhteisillä siivoustapahtumilla toukokuussa ja syksyllä.

Päätös:

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa ja toimintasuunnitelmaa päivitetään.
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4. Pöytyän kylien -julkaisu ja sen sähköinen versio
Kyläesitteeseen liittyviä korjauksia on lähetetty sihteerille, joka lähettää mainostoimistolle
korjaukset. Uuteen esitteeseen tulee korjattujen tietojen lisäksi mm. uusi kansikuva.

Päätös

Päivitetty esite ja siitä sähköinen versio tehdään vuoden 2019 aikana. Vanhaa esitettä on
vielä jäljellä, ja sitä jaetaan.

5. Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku -hanke
Hanke päättyi toukokuun lopulla, mutta prosessi jatkuu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Keskusteltiin kyläkartasta ja todettiin, että se voisi olla erikseen omana esitteenä.

6. Kyläturvallisuus
http://www. spek. fi/Suomeksi/Kehittaminen/Kvlaturvallisuus

Maaseudun yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa
asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, on-
nettomuuksien ja tulipalojen varalta.

Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen
takia. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa kestää pitkiäkin aikoja. Onkin tärkeää
kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Kyläturvallisuutta kehittävät kyläläiset yhdessä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Käytän-
non varautumisohjeita ja tietoa kyläturvallisuudesta kiinnostuneille löydät kyläturvallisuus. fi
-sivustoita. Sivusta on tuotettu verkostomaisesti ja tarkoitettu kaikille kylien asukkaille ja
kylien turvallisuutta kehittäville tahoille. Tule mukaan vahvistamaan kylien turvallista ja in-
nostavaa elämää.

Päätösehdotus:

Yhteiseen toimintasuunnitelmaan lisätään turvallisuuskoulutuspäivä maaliskuulle.

Päätös:

Sihteeri selvittää koulutuspäivään liittyvät asiat. Tilaisuuksia järjestetään yksi tai kaksi esim.
maaliskuussa.

7. Muut asiat:

- Pöytyän elinvoimaohjelman teko jatkuu 31. 10. 2019 kello 14 Luontokapinetissa.
Tervetuloa!

-13. 11. Riihikosken kyläyhdistyksen perustaminen-tilaisuus Kisariihessä.
- Loimaalla on perustettu yksi yhteinen Loimaan kylät ry, joka ajaa laaja-alaisesti kylien

asioita.
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-16. 11. 2019 on Kyläretki, joka lähtee Salosta.
- Toivotaan järjestökoulutusta, jossa olisi tietoa yhdistyksen toimintaan liittyvistä käytännön

asioita (mm. puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät, hallituksen toiminta yms.
Asiaa selvitellään Varsinais-Suomen kylät ry:n kanssa.

- Avoimet kylät 2019 -video on valmistumaan päin.
- Keskusteltiin Haverin entisen koulun tilanteesta ja Heikinsuon koulun tulevaisuudesta.

8. Seuraava kokous on 16. 1. 2020 kello 18 Haverin ent. koululla tai Auvaisten ent. koululla.

Taina Myllynen, sihteert


