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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:
Paikka

torstai 16.1.2020 kello 18.00-19.45
Mäkiäisten työväentalo, Riihikoski

KUTSUT
1. 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
1. 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 vaihtanut edustajiaan kesken kylien neuvottelutoimikunnan kauden, joka toimii aina yhden valtuustokauden 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 turvallisuusasioihin liittyviä aiheita, jotka erityisesti aiheuttavat huolta tai keskustelua paikallisesti. Koulutusaineisto on SPEK:in (Suomen pelastusalan keskusjärjestö) ja tilaisuus on Paimenenmäellä.
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. Lisäksi tulossa puutteenjuontu-tapahtuma.
 Avoimet kylät tapahtumassa tulossa kesäkuussa entiseen malliin 13.6. ja Yläneen kyläyhdistys 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 kertoi, 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 kokouspalkkana voisi olla esimerkiksi Myssyfarmi.

Taina Myllynen, sihteeri

