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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:
torstai 24.1.2019 kello 18.00-19.55
Paikka
Heikinsuon koulu
Läsnä
1. Auvaisten kyläyhdistys, Mika Hörkkö
2. Haverin kyläyhdistys, Jaakko Vuorinen ja Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola ja Jaana Marttila
4. Heinijoen kyläyhdistys, Vesa 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 Sankarii
10. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
11. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall
12. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)

1. 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 kuulumiskierrosta ellei ole jotakin erikoista tiedotettavaa.
4. Pöytyän kylien osallistuminen valmiustoimintaan
Käytiin läpi Pöytyän alueen yhdistysten osallistumista valmiustoimintaa. Paperi sisältää paljon 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 elinvoimajohtajan toimesta.
Julkaisuun palataan seuraavassa kokouksessa. Pyritään siihen, että julkaisu on valmis toukokuun 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 valmis.
7. Vuonna 2019 Pöytyän kunnan vaikuttajaryhmien (kylien neuvottelukunta, lapsi- ja perheneuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto) jäsenille kokouspalkkio 30 euroa/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

