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MUISTIO

Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta

Aika:

Paikka

KUTSUT

torstai 16. 1. 2020 kello 18. 00-19. 45
Mäkiäisten työväentalo, Riihikoski

l. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta
2. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
3. Heinijoen kyläyhdistys, Seija Öhman
4. Mustanojan kyläyhdistys ja Pöytyän kunta, Vilja Lahti
5. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
6. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala
7. ja Seppo Mattila
8. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta
9. Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen
10. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
11. Varsinais-Suomen kylät ry, Joonatan Stenwall
12. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
13. Pöytyän kunnan edustajat Matti Kaurila
14. Elinvoimajohtaja Katariina Torvinen

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen on sihteeri.

2. Edellisen kokouksen 24. 10. 2019 muistio

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja sihteeri korjaa kirotusvihreet.

3. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman täydentäminen

Päivitetään Kylien Pöytyä -esite ja siitä tehdään myös kieliversiot (englanti ja ruotsi). Sihteeri
lähettää sähköpostilla viimeisimmän version ja kommentit pikaisesti.

Järjestöpalaverit kevään aikana Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.

Kuntatiedotteeseen on mahdollisuus tehdä kylistä juttuja kuvan kera.

Uusilta neuvottelukunnan jäseniltä tarvitaan yhteystiedot. Osa kyläyhdistyksistä on vaihta-
nut edustajiaan kesken kylien neuvottelutoimikunnan kauden, joka toimii aina yhden val-
tuustokauden ajan.

Loimaan seutukunnalla on työryhmä ja todettiin, että voisi olla enemmän seutukunnallista
yhteistyötä.
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Asiantuntija työllisyyspalveluista kertomaan kylien mahdollisuudesta työllistää henkilöitä.

Päätös:

Täydennettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa.

4. Kyläturvallisuuskoulutus lauantaina 21. 3.2020

Kouluttajana on Ilkka Jokioinen, joka toivoo kyläyhdistyksiltä/osallistujilta kysymyksiä ja tur-
vallisuusasioihin liittyviä aiheita, jotka erityisesti aiheuttavat huolta tai keskustelua paikalli-
sesti. Koulutusaineisto on SPEK:in (Suomen pelastusalan keskusjärjestö) ja tilaisuus on Pai-
menenmäellä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja toivotaan runsasta ilmoittautumista.

5. Ajankohtaiskierros

. Varsinais-Suomen kylät täyttää 20 vuotta ja lakkautetuista kyläkouluista julkaistaan
kirja.

. Taina Simola muistutti avantouintikoulutuksesta.

. Tourulan-Keihäskosken historiaa on kirjoitettu ja siihen liittyvä näyttely on tehty. Li-
saksi tulossa puutteenjuontu-tapahtuma.

. Avoimet kylät tapahtumassa tulossa kesäkuussa entiseen malliin 13. 6. ja Yläneen kylä-
yhdistys osallistuu saunapäivään uudestaan 13. 6.

. Heinijoelle tulossa 20-luvun iltamat.

. Katariina Torvinen toivoi ns. ristiinpölyttämistä koko seutukunnalle ja muistutti, että
on tulossa alueellinen matkailuhanke. Lisäksi Pöytyän elinvoimapoliittinen ohjelma
on valmisteilla. Todettiin, että kylien tiet erittäin huonossa kunnossa ja Torvinen ker-
toi, että ELY-keskukseen on oltu yhteydessä ja asiaan on pyritty vaikuttamaan.

. Heikinsuolla ajankohtaista kylätaloasia, sillä sopimus suljetun kylöäkoulun kkäytösä ei
edisty.

. Himolan teatterin/Uudenkartanon talvikauden näytelmät menossa.

. Kyrössä mietitään unikeon heittämistä maauimalaan.

6. Seuraava kokous on keskiviikkona 29. 4. 2020 ja kokouspaikkana voisi olla esimerkiksi Myssy-
farmi.

Taina Myllynen, sihteeri
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Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: keskiviikko 29. 4. 2020 kello 18. 00-19. 15
Paikka ETÄKOKOUS, Teams

2/2020

Läsnä

l. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta ja
2. Marika Lahtinen

3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Ari Heino
5. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
6. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys, Satu Rintala ja
7. Seppo Mattila
8. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta ja
9. Maria Sankari

10. Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen ja
11. Tiina Nuortimo

12. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
13. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja
14. Joonatan Stenwall

15. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen toimi sihteerinä.

2. Edellisen kokouksen 16. 1.2020 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pöytyän kylien neuvottelukunnan kokoonpano ja ajankohtaiset asiat
Todettiin kokoonpano ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita:
Heikinsuon kyläyhdistys haluaisi käyttää koulun yhteydessä olevaa vanhaa ei-käytössä ole-
vaa koulua, mutta virallinen käyttösopimus käytöstä puuttuu.
Haverin kyläyhdistys järjestää perinteinen äitienpäivä-tapahtuman etana.
Kyrön Seudun Kyläyhdistys työllistää nuoria maauimalaan.
Pöytyän Omakotiyhdistys on siirtänyt retket korona takia.
Tourula-Keihäskosken kyläyhdistys on myös siirtänyt toiminnat myöhempään ajankohtaan
(lähiruokamessut).
Uudenkartanon kyläyhdistys perui kesäteatteriesitykset kuluvan vuoden osalta.
Yläneen kyläyhdistys siirtää lasten ja nuorten teemakurssin myöhempään ajankohtaan.
Haasteena on entisen Yläneen kunnantalon tilojen vaihtuminen yhdistykselle vuokratusta ti-
lasta päiväkodin väistötilaksi.
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Taina Simola kertoi haettavana olevista Teema-avustuksesta (Jokivarsikumppanit).
Kunnan tiedotuslehti 3/2020 perutaan säästötoimenpiteiden takia.

4. Meidän turvallinen kylä, kyläturvallisuuspäivä 21. 3. 2020 peruuntui.
Järjestetään myöhemmin.

5. Pöytyän kylien -julkaisu on päivitetty

Englannin ja ruotsin kieliset versiot uudesta esitteestä ja nämä on jaettu kunnan kotisivuilla
hww.Dovtva. fi/kunta-ia-hallinto/hallinto/vaikuttaiarvhmat/kvlien-neuvottelukunta/

Seuraavaan versioon on jälleen korjattava asioita.
Hyvä, että esitteestä on myös kieliversiot (ruotsi ja englanti).

6. Avoimet kylät -tapahtuma 13. 6.
Tapahtumia siirretään verkkoon.

7. Toimintasuunnitelma 2020 ja koronatilanne

Koronatilanne vaikuttaa kaikkeen toimintaa ja tapahtumia tulee verkkoon, livelähetykset
tms.

8. Yläneen 4H -yhdistys on tehnyt kaksi eri QR koodeilla toteutettua visailua Luontokapinetin
geologi-polulle. Tätä saa lainata.

9. Ajankohtaisia asioita

Keskusteltiin ideana kukkakedoista, jotka toisivat positiivista ilmettä eri kyliin.

10. Seuraava kokous on keskiviikkona 26.8. mahdollisesti Haverilla.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri
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Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika: keskiviikko 26. 8. 2020 kello 18. 00-19. 30
Paikka Pöytyän Museopappila/Teams

3/2020

Läsnä

Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Ari Heino (Teams)
Mustanojan kyläyhdistys, Annukka Torkki
Pöytyän omakotiyhdistys. Matti Vesikko
Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Seppo Mattila
Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta, puheenjohtaja
Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta ja Joonatan Stenwall
neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen toimi sihteerinä.

2. Edellisen kokouksen 29. 4. 2020 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Pöytyän kylien neuvottelukunnan kokoonpano ja ajankohtaiset asiat
Käytiin läpi esittelykierros ja ajankohtaisia kuulumisia. Todettiin, että korona muutti kaiken.
Mustanoja: osallistuttiin Avoimet kylät -tapahtumaan ja ollaan mukana Kulttuurirallissa.
Tourula-keihäskoski: 5. 9. tulossa Puutteenkujan juoksu -tapahtuma, kylätalo ei ole ollut ko-
ronan takia käytössä.
Yläne: korona jäädytti toiminnan, mutta syksylle suunnitteilla lasten ja nuorten tapahtuma.
Pöytyä: kevätkokous pidettyjä kesällä oli retki Ahvenanmaalle.
Kyrö: maauimala ollut käytössä koko kesän, järjestettiin puistokonsertti ja yhteistyötä viritel-
ty Rahkio kyläyhdistyksen kanssa.
Uusikartano: kesän teatteriesitykset peruttiin ja Esteetön katsomo -hanketta viety eteen-
päin.

VS-kylät: vuoden 2020 kyläksi valittiin "kokeileva kylä" Hajala (Salo), korona-avustuksia haet-
tavana kylätaloille, julkaisut Elävät tilat - Näkökulmia ja keinoja entisten kyläkoulujen ja
muiden julkisten tilojen uusikäyttöön yhteisöllisinä tiloina. Seurantalot 2020 - Yhdistystalot
mukana muutoksessa.

Jokivarsikumppanit: Runsaasti avustushakemuksia käsittelyssä ja uusia voi laittaa sisään.

4. Meidän turvallinen kylä, kyläturvallisuuspäivä 21.3.2020 peruuntui.
Suunniteltiin, että koulutus toteutetaan 14. 11. mikäli kouluttajalle sopii. Sihteeri ja puheen-
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johtaja valmistelevat asiaa.

3/2020

5. Miten sujui Avoimet kylät -tapahtuma kesäkuussa?
Pöytyältä mukana Haveri, Kyrö, Mustanoja ja Tourula-Keihäskoskj. Tapahtuma toteutettiin
verkossa ja kokonaisuudessaan vähemmän osallistujia kuin aiemmin (uusi formaatti).

6. Toimintasuunnitelma 2020 ja koronatilanne
Seurataan koronatilannetta. Aiemmin keskusteltu yhdistystoiminnasta koulutusiltaa (mm.
hallituksen tehtävät), jota sihteeri ja puheenjohtaja voivat valmistella. Ajankohta jää tässä
vaiheessa avoimeksi.

7. Ajankohtaisia asioita
Sihteeri kertoi Aurajoen maisematie -hankkeesta ja keskusteltiin Pöytyän kesäkoti-
kampanjasta.

8. Seuraava kokous on Auranmaan taitotalolla 9. 12. 2020 kello 18.00.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri
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Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta

Aika: keskiviikko 9. 12.020 kello 18.00-19.37

4/2020

Paikka

Läsnä

ETÄKOKOUS, Teams

l. Auvaisten kyläyhdistys, Juha Karjalainen
2. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Ari Heino
5. Mustanojan kyläyhdistys, Annukka Tölkki
6. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä ja
7. Matti Vesikko

8. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys. Satu Rintala ja
9. Seppo Mattila
10. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta
11. Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen
12. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
13. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta
14. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
15. Pöytyän kunnan edustaja Toivo Miinalainen

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen, Taina Myllynen on sihteeri ja todettiin kokouk-
sen läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen 26. 8.2020 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

3. Pöytyän kylien neuvottelukunnan kokoonpano ja ajankohtaiset asiat
Auvaisten kyläyhdistys:
Auranmaan taitotalon liikuntasali on aktiivisessa käytössä, mutta koulun lakkautus uhkaa
näivettää kylätoiminnan.
Haverin kyläyhdistys:
Järjesti yhteiset pikkujoulut Enkelipuistossa, ulkona ja tilaisuudessa oli runsaasti väkeä.
Heikinsuon kyläyhdistys:
Kylätalolla on paljon toimintaa, uusi ryhmiä ja koulutuksia (VAPEPA). Koulurakennuksen
kohtalo arveluttaa.

Kyrön Seudun Kyläyhdistys:
Rahkion kyläyhdistys on lakkautettu ja yhdistynyt Kyrön Seudun Kyläyhdistykseen.
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Talviuinnit laitettu tauolle koronan takia, mutta yhteistyötä Loimaan uimareiden kanssa li-
sätty.
Mustanojan kyläyhdistys:
Annukka Torkki on kyläyhdistyksen uusi puheenjohtaja. Kyläkirjeitä jaettu asukkaiden posti-
laatikkoon.

Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys:
Korona on hiljentänyt toiminnan, kylätalolla on kuitenkin toiminut perheiden leikkitreffitja
leikkipaikkaa kehitetään kylätalon pihalle.
Uudenkartanon kyläyhdistys:
Kaikki tapahtumat peruttu ja talviteattereiden kohtalo mietityttää. Esteetön katsomo -
hanke on valmis.

Yläneen kyläyhdistys:

Korona on peruuttanut suunnitellun toiminnan ja kyläyhdistykselle haetaan parhaillaan uut-
ta hallitusta.

4. Kylien turvallisuuspäivä oli lauantaina 14. 11. 2020 Paimenenmäellä
Todettiin, että yhteistyössä tehty tilaisuus oli onnistunut ja antoisa. Päivän kouluttajat olivat
hyviä asiantuntijoita. Muokattu turvallisuuspäivän tallenne tulee jakoon (Haloo maaseudun
Janica Vilen).

5. Toimintasuunnitelma 2021 ja koronatilanne
Seurataan koronatilannetta ja toimitaan sen mukaan.

Teemakoulutus yhdistyksille: Hallitukset ja toimihenkilöiden tehtävät?
Yhteistyössä Varsinais-Suomen kylien kanssa.

Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat asiaa.

Yhteinen siivouspäivä, keväällä eri kylissä ja taajamissa?

Tulee sopia yhteinen päivä.

Avoimet kylät-tapahtuma 12. 6. 2021 ja toteutustapa on vielä avoinna.

Valojen kylät, valoesityksiä eri paikkoihin, palataan myöhemmin.

Kuntapaneeli vaaleihin liittyen, kysytään ehdokkailta mielipiteitä kylistä, kyläpolitiikasta.

Kylien neuvottelukunta tarvittaessa mukana OKRAssa kunnan osastolla.

Kannanottoja? Miten kehitetään neuvottelukunnan toimintaa?

6. Muita asioita

- Avustusmäärärahoja leikataan vuodelle 2021.
- Sihteeri muistutti yhteystietolomakkeesta ja verokortista kokouspalkkioita varten.
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- Keskusteltiin varainhankintakeinoista? Torikahvitus, postikortit, kylätuotteet (pipot yms.)
- Muistutettiin kylien neuvottelukunnan facebook rähmästä
- Elinkeinojohtaja Tiina Hämäläinen kutsutaan neuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen.
- Aurajoen maisematie -hanke käynnistynyt.
- Kylien tonttitarjonnan tuominen esille kuntamarkkinoinnissa.

- Kylien neuvottelukunnan omaa vaikuttamistyötä voisi olla esim. mielipidekirjoitukset pai-
kallislehdessä.

7. Seuraava kokous keskiviikkona 13. 1. 2021 kello 18, Teams-kokous.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri


