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PÖYTÄKIRJA
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:
maanantai 25.3.2019 kello 18.00-20.00
Paikka
Lystmettä, Uusikartano
Läsnä
1. 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)
1. 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, Lystmettä ja Himolan teatteri, jolla on kolme uutta esitystä vuosittain. Ajankohtaista on Leaderhanke 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 henkilöitä 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 liikuntapaikoista 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 liittyvää dokumenttia. Sihteeri toimittaa oikoluvun jälkeen yhteenvedon perusturvajohtajalle.
6. Pöytyän kylien -julkaisun tilanne
Eri kyliltä on saatu tekstejä ja kuvia. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esitteestä kieliversio (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 perheneuvosto, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto) jäsenille kokouspalkkio 30 euroa/kokous.
Yhteystietolomake kokouspalkkiota varten jokaisesta kylien neuvottelukunnan jäsenestä.
Mikäli kokouspalkkio halutaan luovuttaa yhdistykselle, tulee se kirjoittaa yhteystietolomakkeeseen 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. Tapahtumatiedot 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 näkemäsi roskat omalta kylältä.
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Sihteeri kertoi leikkipuisto/toimintapuiston tilanteesta: Kyrössä alkaa rakentaminen keväällä, Riihikoskella tilataan kesällä uudet välineet ja Yläneellä aloitetaan syksyllä suunnittelu.
11. Seuraava kokous
Tiistaina 21.5.2019 kello 18.00 Yläneen Luontokapinetissa.

Muistion vakuudeksi
Taina Myllynen
sihteeri

