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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:
Paikka

torstai 24.10.2019 kello 18 - 20.15
Pöytyän kunnan Riihikosken toimipiste

KUTSUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Kokouksen aluksi käytiin tutustumassa pikaisesti Riihikosken yhtenäiskouluun.
1. 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. Keskusteltiin tapahtumassa, joka toisi esille kunnan alueella olevat joet. Esimerkiksi Yläneenjoki
tai Aurajoki.
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin 13.7. 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/Kylaturvallisuus
Maaseudun yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa
asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien 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. Käytännön varautumisohjeita ja tietoa kyläturvallisuudesta kiinnostuneille löydät kyläturvallisuus.fi
-sivustolta. Sivusto on tuotettu verkostomaisesti ja tarkoitettu kaikille kylien asukkaille ja
kylien turvallisuutta kehittäville tahoille. Tule mukaan vahvistamaan kylien turvallista ja innostavaa 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, sihteeri

