
Tiedotuslehti 2/2020

Kaikki tarvittava
ja fiksu palvelu

oman kunnan yrityksiltä.
Mitä ei ole, sitä ei tarvita.

Katso lehden loppuosa.
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Pöytyän kunnan
tiedotuslehti vuonna 2020

Pöytyän kunta julkaisee vuonna 2020 kolme jokaiseen kunnan talouteen jaettavaa 
tiedotuslehteä, josta löytyvät mm. kunnan yhteystiedot, tulevat tapahtumat ja muuta 

ajankohtaista asiaa Pöytyän kunnasta. 

Kesänumero on edelliskesän malliin Palveleva Pöytyä -julkaisu, 
johon kootaan myös paikkakunnan yritykset ja maaseudun palveluntuottajat.

Aineistot tuleviin numeroihin sähköpostilla osoitteeseen vapaa.aika@poytya.fi

Toimitus 
kulttuurisihteeri Taina Myllynen 
puh. 050 5607 168, 
taina.myllynen@poytya.fi
Painosmäärä normaalisti 5 000 kpl  
kesänumero 6 000 kpl

Kannen kuva Sara Korpi

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 3/2020 
jakelu viikolla 40 
Materiaalin toimitus 17.8.2020 mennessä.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Osallistu kyselyyn 
Pöytyän vapaa-aikatoimen 
palveluista
Kyselyn avulla selvitetään Pöytyän kunnan vapaa-aika-
palvelujen tarvetta, toiveita ja odotuksia kuntalaisten 
näkökulmasta. Kyselyn kesto on n. 10 minuuttia. 

Kyselyn vastaukset auttavat meitä kehittämään toimin-
taamme haluttuun suuntaan. Lisätietoa kyselystä saa 
Pöytyän vapaa-aikatoimesta.

Vastattuasi kyselyyn voit osallistua palkinnon arvontaan.
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Tätä kirjoittaessa on takana yhdeksän viik-
koa elämää poikkeusolosuhteissa. Olem-
me tilanteessa, jollaista tuskin kukaan pys-
tyi ennakoimaan vielä muutama kuukausi 
sitten. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet mei-
hin kaikkiin niin yksilöinä kuin yhteisönä.

Kriisitilanteessa kuntien palveluiden mer-
kitys on korostunut. Olemme kuntana 
pyrkineet toiminnallamme tuomaan va-
kautta, varmuutta ja turvaa haastavan 
tilanteen keskelle. Henkilöstömme on 
omalta osaltaan turvaamassa pöytyäläis-
ten elämää, jokainen omasta roolistaan. 
Ilahduttavaa on ollut huomata, että moni 
on ollut valmis vaihtamaan myös työteh-
täviä, siirtymään sinne missä avuntarve on 
suurin. 

Kunnilla on merkittävä rooli myös yri-
tysten toimintaedellytysten tukemisessa 
lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. 
Olemme pyrkineet reagoimaan näihinkin 
tarpeisiin ja kunnanhallitus on tehnyt 
päätöksiä vuokravapautuksista, kompen-
soinneista sekä kunta on käynnistänyt yk-
sinyrittäjien tuen hakupalvelun 16.4.2020. 

Mikäli yrittäjänä kaipaat kanssakulkijaa 
kunnan puolelta, voit olla yhteydessä alle-
kirjoittaneeseen ja elinvoimajohtajaan. 

Pöytyän kunta on säilynyt muutostilan-
teessa toimintakykyisenä, laajennettu 
valmiusjohtoryhmä sekä toimialojen joh-
toryhmät ovat työskennelleet säännölli-
sesti ja intensiivisesti. Olemme pyrkineet 
toimimaan ennakoivasti ja vastaamaan 
kaikkiin niihin haasteisiin ja vaatimuksiin, 
joita kunnille on tässä tilanteessa asetettu. 

Olemme organisaatiossamme pyrkineet 
edistämään varautumisasioihin kouluttau-
tumista viimeisten vuosien aikana, 2017-
2018 järjestimme yhdessä Pelastusopis-
ton kanssa varautumisen peruskurssin ja 
jatkokurssin yli 30 työntekijällemme. Ke-
väällä 2020 Varsinais-Suomessa piti olla 
maakunnallinen valmiusharjoitus, johon 
valmistauduimme koulutuksella, valmi-
ussuunnitelmien päivittämisellä. Kukaan 
meistä ei osannut ennakoida, että harjoi-
tus muuttuisi tositilanteeksi, joka kestä-
nee kuukausia. On ollut hyvä huomata, 
että vaativassa tilanteessa asioita on tehty 

PÄÄKIRJOITUS

Hyvät pöytyäläiset
Tulevaisuuden Kotipesän asukkaat 

KUNNANJOHTAJAN tervehdys

yhdessä toimialarajat unohtaen, asioihin 
on pystytty reagoimaan nopeasti ja koko 
henkilöstö on toiminut ammattitaitoisesti 
parhaansa tehden. 

Digiloikka on ollut Pöytyälläkin ennätyk-
sellisen suuri. Olemme siirtyneet suositus-
ten mukaisesti etäopetukseen, etätyöhön 
niissä toiminnoissa, joissa se on mahdol-
lista ja osaksi arkeamme ovat tulleet lu-
kuisat sähköiset kokoukset. Kriisin jälkeen 
paikkariippumattomuus nousee varmasti 
uudella tavalla keskusteluun; se antaa uu-
sia mahdollisuuksia myös maaseudulle. 
Kunnan päätöksenteko on säilynyt toi-

mintakykyisenä ja toimielimissä siirryttiin 
nopeasti sähköisiin kokouskäytäntöihin. 

Tiedotamme poikkeusolojen palveluista ja 
niissä tapahtuvista muutoksista reaaliai-
kaisesti kunnan kotisivuilla. 

Muistattehan, että meiltä löytyvät uudet 
puhelinpalvelut

- Neuvonta arjessa selviytymiseen 70 
vuotta täyttäneille (puhelin 040 672 3025, 
klo 9-11)

- Kanssakulkijat, arjen henkinen tuki (Anu 
Merta, sosiaaliohjaaja p. 040 820 1967, 
arkisin klo 9-13 sekä Sami Lehtonen, päih-
de- ja mielenterveystyöntekijä p. 040 672 
3041, arkisin klo 9-15).

Toivon kaikille jaksamista ja voimia. Nou-
datetaan jokainen osaltamme suosituksia 
ja ohjeita mahdollisimman tarkkaan, sillä 
ne ovat meidän kaikkien parhaaksi. 

Lauri Tähkän hyväntekeväisyyskappaletta 
Uuden edessä laulun sanoja lainaten

”Ollaan yhdessä, tai ainakin yhtä sydämessä
Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä
Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä
Päivien pidentyessä, ollaan yhtä sydämessä
Uuden edessä”

Yhdessä tästä selviämme. 

anu helin 
Kunnanjohtaja
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KUNTA Tiedottaa

KUNNANVIRASTON 
AUKIOLOAJAT

TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT 
www.poytya.fi

Kunnanhallitus (11.5.2020 § 148) nou-
dattaa hallituksen antamia määräyksiä 
(3.5.2020, 4.5.2020) sekä hyväksyy seuraa-
vat toimenpiteet tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla Pöytyän kunnan alueella 

- Kunnanvirastot ovat kiinni 31.7. asti, 
 asiointi sähköisesti tai ajanvarauksella.
- Kaikki kunnan järjestämät henki- 
 löstö- ja yleisötilaisuudet perutaan 
 ajalla 31.5. asti.
- Auranmaan taitotalo on suljettuna 
 9.8. asti.
- Riihikosken ja Yläneen kirjastot 
 palvelevat kesällä normaalein kesä- 

 aukioloajoin. Kyrön kirjasto on suljettu 
 31.8. saakka Elisenvaaran yhtenäis- 
 koulun purkutäiden takia. Omatoimi- 
 kirjastojen aukioloista tiedotetaan Alue- 
 hallintoviraston linjauksen mukaisesti. 
- Luontokapinetti on yleisöltä 
 suljettuna 31.5. asti. 1.–7.6. talo varattu 
 leiriä varten. Avoimet ovet jatkuvat 9.6. 
 alkaen.

Kunnan puhelinvaihde on avoinna 
maanantai – perjantai kello 9.00 – 11.00. 
Liukuvan työajan puitteissa suorat numerot 
ovat käytössä kello 8.00 –16.00.  Klikkaa 
www.poytya.fi, oikealla kohtaa Yhteystie-
dot, jonka alta ovat puhelinnumerot.

Kunnanviraston toimipisteet ovat suljet-
tuina 6.–26.7.2020, 21.12.2020-3.1.2021. 
Lisäksi kunnanvirasto on suljettuna 
perjantaina 22.5.2020. Vuosilomat tulee 
kaikissa toimistoissa keskittää sulkuaikoihin 
ja vain välttämättömät palvelut järjestetään 
sulkuaikoina. Ajankohtaisia terveydenhuollon viranomaisoh-

jeistuksia koronaepidemiaan liittyen on jokaisen 
kuntalaisen tärkeää seurata ja noudattaa. Kun-
tayhtymän kotisivulta ja neuvontapalveluista saat 
tietoa ja apua myös henkisen tuen kysymyksissä.

Paras tapa ehkäistä kaikkia epidemia-aikana kier-
täviä tartuntatauteja on käsihygienia. Pese kädet 
huolellisesti vedellä ja saippualla. Myös käsihuuh-
detta voi käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen alu-
een koskettamista. Flunssaisena on syytä jäädä 
kotiin. Vältä vierailuja iäkkäiden ja monisairaiden 
läheisten luona.  

Koronaepidemia-aikana hengitystieinfektiopoti-
laiden vastaanotto on kuntayhtymässä keskitetty 
Riihikosken pääterveysasemalle. Hengitystieoi-
reissa ota yhteyttä aina puhelimitse sairaanhoi-
don neuvontaan. Saat puhelimessa tarkemmat 
ohjeet vastaanotolle saapumisesta.

Epidemia-aikanakin on tärkeää huolehtia perus-
sairauksien hoidosta eikä epäröidä ottaa yhteyttä 
terveydenhuollon ammattihenkilöön uusien, it-
seä huolestuttavien tai toimintakykyyn vaikutta-
vien oireiden ilmaantuessa.  

PöyTyÄN KTT:N Ky:N SIvUILTA LöyDÄT TIEDOT KUNTA-
yHTymÄN PALvELUISTA JA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA
www.POyTyANTERvEySKESKUS.fI 

Kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa olethan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse 
virka-aikana. Katso tarkemmat puhelinajat nettisivuilta.

Sairaanhoidon neuvonta ja ajanvaraus 02 4864 1270
Laboratorio- ja röntgenaikojen varaus 02 486410
Koronaneuvonta  02 4864 1398
Hammashuollon neuvonta ja ajanvaraus 02 48641330
Nettisivujen kautta pääsee myös chat-palveluun.

puhelinpalvelumme toimii takaisinsoittona, joten yksi soittopyyntö riittää. 
kuuntele ohjeistus aina loppuun, kiitos. 

PöyTyÄN KANSANTERvEySTyöN KUNTAyHTymÄ Tiedottaa

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO Tiedottaa

Tällä hetkellä ei voida arvioida, kuinka pitkään 
koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne tulee 
jatkumaan ja päästäänkö opetuskauden syys-
kuussa käynnistyessä aloittamaan normaali lähi-
opetus. Mikäli se ei ole mahdollista, pyritään osa 
kansalaisopiston kursseista toteuttamaan verkko-
välitteisenä etäopetuksena, joko livestriimeinä tai 
ennakolta kuvattuina videotallenteina.

Auranlaakson kansalaisopiston opinto-ohjelma 
jaetaan opiston toimialueen koteihin elokuussa 
viikolla 33 ja ilmoittautumiset useimmille kurs-
seille alkavat keskiviikkona 19.8. klo 18.00.

Opisto kiittää osallistuneita lukuvuodesta 2019 - 
2020 ja toivottaa kaikille tämän kuntatiedotteen 
lukijoille oikein hyvää kesää!
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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
Pöytyän kunnan lapsi- ja perheneuvosto on 
kunnan ja sen alueella perheiden ja eri järjes-
töjen, yhteisöjen yhteinen yhteistyöelin. Neu-
vostossa on yksitoista jäsentä ja varajäsenet. 
Jäsenet koostuvat yhteisöllisyys-, sivistys- ja 
teknisen lautakuntien, järjestöjen, seurojen ja 
seurakunnan edustajista.

Lapsi- ja perheneuvoston teh-
tävänä on antaa mahdollisuus 
lasten ja perheiden osallistu-
miselle ja vaikuttamiselle Pöy-
tyän kunnassa. Seuraamme 
lasten, nuorten ja perheiden 
palvelujen kehittymistä, teem-
me ehdotuksia sekä annamme 
pyydettäessä lausuntoja palve-
luiden kehittämisestä, Tärkein 
tehtävämme on edistää eri 
tahojen yhteistyötä lapsi- ja 
perhetyössä.

Lapsi- ja perheneuvostossa näemme, että 
perheet ovat kunnan voimavara ja elinvoima. 
Kunnan perusyksikkö on perhe, kaikessa mo-
ninaisuudessaan. Perhe edustaa jatkuvuutta 
ja on (yhteis)kunnan perusta. Perheet ovat 

erilaisia ja heidän tarpeensa ovat erilaiset. Kaikki 
perheet tarvitsevat kunnan arvostusta, tukea ja 
samanarvoisuutta.

Elämme maailmassa poikkeuksellista aikaa. Tar-
vitsemme yhteisöllisyyttä, perheestä, ystävistä 
ja toisistamme huolehtimista. Pöytyällä on kaikki 
mahdollisuudet pitää huolta perheistään. Lapsi- 

ja perheneuvosto on perustettu 
tukemaan ja toimimaan rakentava-
na linkkinä kunnan eri toimijoiden 
ja toimielinten välillä.

Vuoden 2020 aikana toimintam-
me tavoitteena on edistää lapsi-
vaikutusten arvioinnin tekemistä 
lapsia nuoria ja perheitä koskevas-
sa päätöksenteossa. Tuemme päi-
väkoti- ja kouluikäisten lasten ja 
nuorten mielen hyvinvointia sekä 

järjestämme perheille suunnatun leiripäivän.

Kannustamme kuntalaisia olemaan aktiivisia 
paikallisten seurojen ja yhdistysten toiminnassa. 
Lapsi- ja perheneuvosto kuulee ja ottaa vastaan 
ehdotuksia seuroilta ja yhdistyksiltä sekä yksityi-
siltä henkilöiltä lapsia, nuoria ja perheitä koske-
vissa asioissa.

Haetaan yhdessä mahdollisuuksia #perheidenpöytyä 

Vanha-Palikka
Oma unelmani Vanha-Palikka on toteutunut 
Kyrön koululleKyröntie 75 vanha keltainen 
puurakennus. Korona tilanteesta johtuen 
yrityksen avajaiset ovat siirtyneet, mutta 
Vanha-Palikkaon valmis ottamaan vastaan 
vierailijoita, kunhan tilanne sen sallii. 

Vanha-Palikka on 4H yritys, joka tarjo-
aa lapsille ja aikuisille iloa Legonäyttelyn 
muodossa. Tilassa on vaihtuva legonäyt-
tely, legojen rakentelupaikka sekä mah-
dollisuus ostaa käytettyjä lego settejä. 
Esillä myös tietoa legojen historiasta, 
settejä vuodesta 1960 tähän päivään 
asti. Koululla näyttelyn yhteydessä on 
myös pieni lautapeli kahvila.

Lisäksi tarjoan perheille mahdolli-
suutta ostaa legorakennus palvelua 
, lojuuko vintilläsi pahvilaatikossa 
vanhoja legoja, jotka ovat iloisesti 
sekaisin? Nyt on koittanut mahdol-
lisuutesi saada kaikki legosi selvi-
tetyksi valmiiksi seteiksi jälleen. 
Voit ostaa legojen pesu+lajittelu
+rakentamispalvelua. Olen myös 
kiinnostunut ostamaan legoja 
tarjoa rohkeasti.

Näyttely on avoinna tilauk-
sesta perheille, sekä iltaisin 
ja viikonloppusin mahdol-
lisuuksien mukaan. Seuraa 
ilmoittelua facebook; vanha-
palikka käy tykkäämässä. 
Voit ottaa yhteyttä myös sp 
vanha.palikka@gmail.com

Tervetuloa tutustumaan legojen maailmaan. 
Sisäänpääsymaksu 2 €/hlö  (alle 2 v. ilmaisek-
si) Tai yksityistilaisuus 10 €/h.

Velmeri Männikkö
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Pöytyällä on koronavirusepidemian takia siirrytty tilanteeseen, jossa kunnan tar-
joamat kaikki harrastustilat ovat toistaiseksi suljettuina. Tästä huolimatta halu-
amme nuorisopalveluista ylläpitää yhteyttä nuoriin.

Me voimme antaa tukea, apua ja ohjausta teille nuoret. Ota rohkeasti yhteyttä! 
Asian ei tarvitse olla iso, vaan yhteyttä saa ottaa myös jutellakseen ihan muuten 
vaan.

instagram tilit:

https://www.instagram.com/poytyannuorisotoimi/ 
https://www.instagram.com/etsivanuorisotyomilla/

Facebook

https://www.facebook.com/poytyannuorisotoimi/ 
https://www.facebook.com/nuorisoohjaaja.matiaskotaniemi 
https://www.facebook.com/nuorisosihteeri.annaleenaranto 
https://www.facebook.com/EtsivanuorisotyoMilla

 
PöyTyÄN ETÄNUORISOTyö 

Whatsapp
matias: 040 0198 813
anna-leena: 040 078 0646
milla: 040 672 2979

Etsivä nuorisotyöntekijä Milla Aho auttaa arjessa, koronakriisissäkin! 

Olemme myös avanneet Discord-sovellukseen 
kanavan yleistä keskustelua varten. Ajatus Dis-
cord-kanavalla on saman tyyppinen kuin nuo-
risotalolla. Tule juttelemaan päivän kuulumiset 
ja saat vertaistukea samassa tilanteessa olevilta 
nuorilta. Kanavalla on myös luotettavia aikuisia, 
nuorisotoimesta molemmat nuoriso-ohjaajat ja 
etsivä nuorisotyöntekijä. Lisäksi kanavalla on 
Pöytyän seurakunnan nuorisotyönohjaajat.

Kanavamme löydät täältä:  
https://discord.gg/9jN3WbS

Discord on maksuton sovellus, jossa voi kes-
kustella puhumalla ja kirjoittamalla. Discordissa 
voit keskustella sekä yksityisesti, että ryhmässä. 
Viestihistoria tallentuu palvelimelle ja käydyt 
keskustelut voi käydä lukemassa myös jälkeen-
päin.

Sovellus toimii nettiselaimessa, mutta voit 
myös ladata sovelluksen osoitteesta:  
https://discordapp.com/

suosimme tällä hetkellä kaikessa 
toiminnassamme etäyhteyksiä.

Pysytään yhteyksissä! 

Matias, Milla ja Anna-Leena

Pöytyän nuorisotoimi

Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydes-
sä, jos esimerkiksi toimeentulo-, opiskelu-, päih-
de- tai työllistymisasiat askarruttavat. Etsivään 
nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä myös, 
jos olo on yksinäinen ja kaipaa keskusteluseuraa. 
Etsivä nuorisotyö on ohjaavaa työtä, missä nuo-
ren kanssa yhdessä suunnitellaan ja asetetaan 
elämän tavoitteet ja toteutetaan niitä. Palvelu on 
tarkoitettu kaikille 15-29 vuotiaille Pöytyän kun-
nan nuorille. Toiminta on luottamuksellista ja 
nuorelle aina vapaaehtoista. Nuorella on oikeus 

kieltäytyä palvelusta milloin vain ja palata takai-
sin, jos myöhemmin tulee eteen asioita, missä 
voisi kaivata apua. 

Etsivälle voi joko soittaa tai laittaa viestiä 
Whatsapissa, Facebookissa, Instagramissa tai 
Snapchatissa.

Etsivän puh: 040 6722 979

 Etsivä nuorisotyö Milla

 netsiva

kesäpuuhaa kOululaisille

mittumaarileiri 

Riemukasta yhdessäoloa ja hemmottelua, on-
nistumisen elämyksiä, ystäviä, kädentaitoja ja 
uintia. Leiri järjestetään päiväleirinä.  Leirimaksu 
on 35 €, sisältää lounaan ja välipalan sekä oh-
jelman.

Leirikuljetus: Yläneen tori, Uusikartano, Kisarii-
hi, Pöytyän kirkon piha, Kyrön tori, Kakarlampi 
(Parravahantie 244), aikataulu ilmoitetaan leiri-
läiselle.

Paikka: Kakarlammen virkistysalue, 
Parravahantie 255, 32300 Mellilä 
Kenelle: 9-13-vuotiaille tytöille 
Milloin: 15.-17.6., ma-ke klo 9:30-16:30 
Ilmoittautuminen:  
https://webropol.com/ep/mittumaarileiri

kivakesä kalikassa

Hauskaa ja jännää kesäistä ohjelmaa 1.-6.-luok-
kalaisille tytöille ja pojille. KivaKesässä vietät ai-
kaa ulkona pelaillen ja uiden kavereiden kanssa. 
Leirimaksu on 35 €, sisältää lounaan ja välipalan.

Leirikuljetus: Kyrön tori, Pöytyän kirkon piha, 

Kisariihi, Uusikartano, Yläneen tori, Kalikka, ai-
kataulu ilmoitetaan leiriläiselle. 

Paikka: Yläneen Kalikka,  
Kalikantie 42, 21900 Yläne 
Kenelle: Alakoululaisille 
Milloin: 23.-25.6., ti-pe klo 9.30-16.15 
Ilmoittautuminen:  
https://webropol.com/ep/kivakesa

minikäpälät-päiväleiri alakouluikäisille

Liikunnallisella ohjelmalla täytetty kahden viikon 
päiväleiri Kisariihen ympäristössä. Yhdessä te-
kemistä, askartelua, liikkumista ja lasten omien 
toiveiden mukaista ohjelmaa! Leirillä tarjotaan 
lounas ja välipala. Ilmoitathan mahdollisista 
ruoka-aineallergioista ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Päiväleiri toteutetaan yhteistyössä eri 
toimijoiden mm. Pöytyän seurakunnan ja 4H-
yhdistyksen kanssa. Tervetuloa mukaan.

Paikka: Kisariihen ympäristö,  
Yläneentie 66, 21870 Riihikoski 
Kenelle: Alakouluikäisille, hinta 35 € 
Milloin: 8.-18.6.2020, arkipäivisin klo 10-15. 
Ilmoittautuminen:  
https://webropol.com/ep/minikapalat

lisätietOja

Anna-Leena Ranto 
nuoriso-ohjaaja 
puh. 040 078 0646 
anna-leena.ranto@poytya.fi

Matias Kotaniemi 
nuoriso-ohjaaja 
puh. 040 019 8813 
matias.kotaniemi@poytya.fi

Milla Aho 
etsivä nuorisotyöntekijä 
puh. 040 672 2979 
etsiva@poytya.fi
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HÄRKÄTIEN 
4H-yHDISTyS 
Ry                               

Härkätie 773, 21490 Marttila 
puh. 050 588 7693
harkatie@4h.fi
www.harkatie.4h.fi

Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, 
Pöytyä ja Liedon Tarvasjoki. 
Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Korpiaho  ja 
toiminnanjohtaja/sihteeri Tuovi Löytynoja. 

4h-etäkerhO 
29.5.2020 saakka
Joka perjantai julkis-
tetaan kolme uutta 
TOP-tehtävää tehtä-

väksi 4H-etäkerhona. Oman tehtävänsä kuvan 
ja pohdintaosion voi palauttaa 4H-yhdistykseen 
ja osallistua viikkoarvontaan. Lisätietoja tästä  
https://harkatie.4h.fi/top-tehtavakisa/

4h-yrityskurssi ti 9.6. klO 9-15
marttilan 4h-toimistolla.
Uusille 4H-yrittäjyydestä kiinnostuneille vähin-
tään 13 vuotta täyttäneille nuorille. Kurssi toteu-
tetaan verkon kautta jos fyysinen kokoontuminen 
ei silloin vielä ole mahdollista.

Auran, Marttilan ja 
Pöytyän kunnat tuke-
vat uusia 4H-yrittäjiä 
200 euron tuella, jos 
nuori ei saa työllis-
tymiseensä muuta 

kunnan tukea tai kesätyöpaikkaa kunnan kautta. 

ruOkakOulu-matskOlan -leiri
(8-12 -v) auran yhtenäiskoululla
1.-5.kesäkuuta 
Päiväleirinä järjestettävä leiri alkaa ma klo 9 yh-
teisellä aamupalalla huoltajien kanssa. Ma-ke ja 
pe-päivinä leiri kestää 9-15 ja torstain perhepäi-
vällispäivänä klo 12-19. Maatilavierailu kuuluu 
perjantaipäivän ohjelmaan. Leirimaksu 50 €/4H-
jäsenille ja muille 85 €. 

Ilmoittautuminen https://harkatie.4h.fi/ 
ruokakoulu/ilmoittautuminen-ruokakouluun/

Max 16 lasta. – Leiri siirretään myöhempään ajan-
kohtaan, jos Korona epidemian takia kesäkuun 

alussa tilanne ei ole normalisoitunut. 

kepparileiri (10 v-)
auran kettulinnassa 28.-30.heinäkuuta 
Yöleirinä järjestettävällä leirillä valmistetaan oma 
keppihevonen ja tehdään maastoratsastuksia 
sekä järjestetään leirin pääteeksi omat keppariki-
sat. Vanhemmat voivat vierailla leirillä yhtenä päi-

TapahtumaKALENTERI     NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO 
vänä. Leirimaksu 95 €, 4H-jäsenille 60 € sisältää 
ohjelman, ruokailut ja yhden keppihevosen tarvik-
keet. Leirin järjestävät VNI-hankkeen nuoret.
Leiri siirretään myöhemmin pidettäväksi, jos Koro-
nan viruksen takia tulee siihen tarvetta.

Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta  
www.harkatie.4h.fi  

kansainvälinen 4h     
http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
Kesän 2020 haku kesäleireille ja isäntäperheeksi.

lannOitesäkkikeräys 18.6.2020  saakka
Tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan valmiiksi pa-
kattuna ja tue samalla 4H-kerhoja.

keräyspaikat:

Aura Tortinmäki:  Iso-Mattila 16, 21380 AURA 
yhteyshenkilöt: Matti Holppi puh 050 034 0979

Koski Tl : Kranintie 154, Koski Tl 
yhteyshenkilö Martti Mäkitalo puh. 044 522 4182

Pöytyän Karinainen: Suutarlantie 53, 21800 Kyrö 
yhteyshenkilö Heikki Arola, 0400 742899

Keräykseen kelpaavat muovista valmistetut 
•	Yaran	(painatus	Yara,	Kemira	GrowHow,	Kemira 
 Agro tai Kemira) 40 kg lannoitesäkit, myös 
 metsälannoitesäkit 
•	Yaran	25	kg	lannoitesäkit 
•	Lannoitelavojen	suojahuput 
•	Yaran	(painatus	Yara,	Kemira	GrowHow,	Kemira 
 Agro tai Kemira)  suursäkit, myös metsälannoi- 
 tesäkit 
•	Hankkijan	siemeniä	sisältäneet	suursäkit 
•	Tilasiemenen	siemeniä	sisältäneet	suursäkit 
•	Lantmännen	Agron	siemeniä	sisältäneet	suur- 
 säkit 
•	Raisioagron	siemeniä	sisältäneet	suursäkit

Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai 
muuta jätettä ei keräykseen saa tuoda. Lannoite-
säkkejä ei tarvitse puhdistaa niihin tarttuneesta 
liasta, hiekasta tms. vaan ne kelpaavat keräyk-
seen sellaisenaan. 

säkkien pakkausohje

40 kg säkit 50 kpl:n nippuun -49 säkkiä nipute-
taan pujotetaan yhteen säkkiin.

Lavahuppujen pakkaus - 3-6 kpl lavahuppua sivul-
ta auki leikattuun piensäkkiin

Suursäkkien pakkaus-  5 säkkiä napakasti yhteen 
käärien ja kiinni paalilangan pätkällä. Sisä- ja ulko-
säkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan. 

Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata maatalou-
den pyöröpaalaimella. Jos olet kiinnostunut tästä 
vaihtoehdosta kysy lisätietoja Suomen 4H-liittos-
ta p. 040 066 4199, aino.tonttila@4h.fi

Keräyspaikan listaan tulee laittaa tuotujen säkkien 
määrä.

4H-nuorille maksetaan keräystyöstä pieni keräys-
palkkio, muuta kerääjät kannattavat keräys-
tuotolla 4H-yhdistyksen kerhotyötä. Jos tilallasi 
on säkkivuori, mutta ei pakkaajaa, ota yhteyttä 
Härkätien 4H-yhdistykseen puh. 050 588 7693/
Tuovi Löytynoja – pyrimme etsimään nuoria 
pakkausavuksesi

valmista nuOren 
ideasta
-kehittämishanke
(1.9.2018 -31.12.2020)
Hankkeen tarkoituksena on 
saada 13-28 –vuotiaat nuo-
ret aktivoitumaan ja tuot-

tamaan erityisesti itselleen, mutta samalla myös 
muille mielekästä toimintaa.  Hanke liittyy Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja 
sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahas-
ton osarahoitusta, hakijana on Loimaan 4H-yh-
distys ja hankekumppanina Härkätien 4H-yhdis-
tys. Kerää ystäväsi kasaan ja järjestä jotain kivaa. 
Hankkeelle on haettu jatkoaikaa ja omia projekteja 
voi siis toteuttaa vielä syksylläkin.



151414

digipalvelut ja media 
-hanke 2019-2020 
Aluehallintoviraston rahoittama 2-vuotinen han-
ke edistää lasten ja nuorten valmiuksia hyödyntää 
digitaalista mediaa ja teknologiaa itsenäisesti, ak-
tiivisesti ja luovasti.

Työelämävalmennusta kotisivujemme kautta 
14 v-16 v kesätyötä hakeville nuorille  https://
harkatie.4h.fi/digitaalinen-nuorisotyo-ja-media/
tyoelamavalmennus-2020/

yritys-yhteisö-kotitalous 
– kaipaatko työntekijää ?

Jos sinulla on tekemätöntä 
työtä ilmoita työpaikasta 
kotivisujemme kautta.

Työnantajana voi toimia halutessasi myös 4H-
yhdistys joka hoitaa kaikki nuoren työnantaja-
velvoitteet – sinä/yrityksesi/yhdistyksesi hoidat 
vain yhdistyksen lähettämän laskun. Nuoren 
työhön opastamisessa tuetaan työn teettäjää. 

nuori 13v – 28 v

Jos olet työtä vailla ilmoittaudu työntekijäreser-
viimme kotisivujemme kautta.

työ 4h-yrittäjänä
4H-yritys on 13 v täyttäneen 
nuoren juttu. Ole yhteydessä 

Tuoviin jos asia sinua mietityttää. Sovitaan ta-
paaminen ja kerron lisää tästä mahdollisuudesta. 
Opintopisteiden saanti on mahdollista, jos nuo-
ren 4H-yritys toimii vähintään 3 kuukautta – hyvä 
etu tulevaisuutta ajatellen. Myynti- ja markkinoin-
tipaikkoja kuntatapahtumissa.

metsäkuljetukset 2020
Suomen Metsäsäätiön metsäkuljetusapurahaa 
haetaan vuodelle 2020.Tarkoituksena on viedä 
ala- ja yläkoululaisia tutustumaan metsäteollisuu-
teen ja -kohteisiin joissa metsien moninaiskäyt-
töön voi tutustua. Syksyllä 2019 busseja saatiin 
kolme yhteensä 133 nuorelle.

TapahtumaKALENTERI     NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO  NUORISO 
4h-kilpailut

kesäkurpitsa -kisa 2020
Kilpailuaika
1.5. -9.10.2020
Kilpailu on suun-
nattu 6-17 -vuoti-
aille nuorille ja siinä 
on vain yksi sarja.
Lisätietoja kilpailus-
ta ja kasvatuskortti 
tulee kevään aika-
na kotisivuillemme 
www.harkatie.4h.fi 

vuoden 2020 4h-kerho 
Kilpailuun voivat osallistua vuoden 2019 aikana 
toimineet 4H-kerhot. Teemana hyvät teot.
4H-yhdistyksen kilpailu päättyy 15.1.2021

vuoden 4h-yritys
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden 2020 
aikana toimineet 4H-yritykset. Myös valtakun-
nallinen kilpailu  http://www.4h.fi/tekemista/kil-
pailut/vuoden-4h-yritys/. Kilpailuaikaa 15.1.2021 
saakka

4H-jäsenyys – nyt on aika uudistaa/päivit-
tää 4H-jäsenyytesi. Jäsenyys on voimassa 
yhden vuoden liittymispäivästä alkaen. 
Jäsenmaksu 35 e/hlö ja 70 e/perhemaksuna. 
Liity ja tule mukaan toimintaamme.
Liittyminen tapahtuu kotisivujemme kautta  
https://harkatie.4h.fi/4h-jasenyys/

visiOmme:
”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toi-
miva, ajassa oleva, lasten ja nuorten osaa-
mista ja yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyh-
distys sekä merkittävä nuorisopalvelujen 
tuottaja”

mLL PöyTyÄ

Yhdistys järjestää tapahtumia ja säännöllistä 
toimintaa oman alueen lapsille, nuorille ja lapsi-
perheille. Lapsiperheille avoin kohtaamispaikka 
Perhekahvilassa.

kesän puistotapaamiset 
Puistotapaamiset jatkuvat tänäkin kesänä Riihi-
kosken leikkipuistoissa. Puisto vaihtelee, joten 
seuraa ilmoittelua MLL:n FB-sivuilla ja Auran-
maan viikkolehden ”seuratoiminta”-palstalla! 
Mehua ja jotain pientä hyvää tarjolla MLL:n puo-
lesta. Tervetuloa!

pomppulinna
Vuokraamme pomppulinnaa kaikille, esimerkiksi 
tapahtumiin ja lasten syntymäpäiville. Kysy vuok-
raushinnat ja lisätiedot sähköpostitse. 

mll:n lastenhoitoapu
MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen 
ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen esi-
merkiksi, kun vakituinen hoitaja sairastuu, van-
hemmat ovat työmatkalla, vanhemmat haluavat 
hetken hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yh-
dessä.

Lisätietoja osoitteesta https://elastenhoito.fi/ .

Ota yhteyttä:

@mllpoytya 

facebook.com/mllpoytya

Sähköpostilla: poytyan.yhdistys@mll.fi

PÖYTYÄN NUVALLE 
UUSI LOGO

Pöytyän nuorisovaltuusto esitteli tammikuussa 
uuden logonsa. Edellinen logo oli käytössä lähes 
kymmenen vuoden ajan. Uuden logon haluttiin 
ilmentävän dynaamista vaikuttajaryhmää. Nuori-
sovaltuusto järjesti avoimen suunnittelukilpailun 
2019 vuoden lopulla.

Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli kaikkiaan 
14 ehdotusta. Ehdotuksista nuorisovaltuusto 
valitsi parhaimmaksi taidegraafikko Pasi Immo-
sen toteuttaman logoehdotuksen. Lähtökohtana 
suunnittelussa oli kunnan vaakuna.

Uutta logoa tullaan käyttämään sosiaalisen me-
dian viestinnässä, verkkosivuilla, sähköisissä ja 
painetuissa tiedotteissa, mainoksissa ja esittely-
materiaaleissa sekä omissa tuotteissa.
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Koronaviruspandemia vaikuttaa myös Pöytyällä 
ja myös nuorten elämään. Minuun sen vaikutus 
ulottui ensimmäisen kerran merkittävästi, kun 
ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin. Kaikille oli jär-
kytys, että kirjoituksia voitiin siirtää niin lyhyellä 
varoitusajalla. Se tiesi monelle valtavaa stressiä 
ja jopa viiden päivän kirjoitusputkea. Tästä 
kuitenkin selvittiin yhteisvoimin ja palkintona oli 
ylimääräinen viikko lomailua. Kirjoitusten jälkeen 
alkoi mietityttää ylioppilasjuhlat, sillä niiden 
järjestäminen on selvästi vaakalaudalla. Mitä 
luultavimmin lakitustilaisuutta ei voida pitää 
toukokuun lopussa, mikä on todella harmillista, 
sillä moni on odottanut sitä jo pitkään innolla. 
Jos tilanne tästä paranee muutamien kuukausien 
sisällä, ylioppilaiden lakitus ja juhlat voidaan toi-
vottavasti kuitenkin järjestää myöhemmin kesällä 
tai alkusyksystä. 

Toinen asia, johon korona on vaikuttanut ja joka 
koskettaa nuoria, on kesätyöt. Itse olen onnekas, 
sillä minun työpaikkaani tilanne ei juurikaan ole 
vaikuttanut. Toisin on useissa muissa yrityksissä: 
joko työtä ei tällä hetkellä yksinkertaisesti ole 
tarjottavana tai tilanne on niin epävakaa, että 
rekrytointia on haluttu lykätä. Monelle nuorelle 
kesätyön saaminen on hyvin tärkeää, sillä kesän 
tuloilla pyritään kustantamaan opintoja ja ke-
räämään säästöjä omilleen muuttamista varten. 
Nuorten kannalta olisi erittäin toivottavaa, että 
yritykset aloittavat kesärekryt uudelleen mahdol-
lisimman pian.

Kaverit ovat tärkeä osa nuoren elämää, ja tänä 
aikana heidän näkeminen on monella paljon 
vähäisempää. Päivät saattavat olla välillä aika 
tylsiä ja kova hinku olisi lähteä kavereiden kanssa 
vaikka syömään tai elokuviin. Nyt kun se ei ole 
mahdollista, niin on pitänyt keksiä muita tapoja 

viettää aikaa. Se onkin johtanut siihen, että 
on ruvettu esimerkiksi ulkoilemaan enemmän. 
Positiivisesti ajatellen tämä tilanne on siis saanut 
useat nuoret olemaan aktiivisempia ja arvosta-
maan vapaata liikkumista. 

Poikkeusolot ovat tehneet monen elämästä han-
kalampaa, epävakaampaa tai tylsempää. Etenkin 
riskiryhmään kuuluvia pitää suojella, joten nuor-
tenkin täytyy välttää vierailua isovanhempiensa 
luona ja ottaa huomioon esimerkiksi kauppa-
asioinnissaan riskiryhmille varatut ajat. Hankalat 
ajat ovat korostaneet meille tärkeitä arvoja, kuten 
läheisistä huolehtimista ja yhdessä tekemis-
tä, jotka saattavat helposti unohtua nykyajan 
yksilökeskeisessä kulttuurissa. Tulevaisuudessa 
voimme varmasti muistella tätä aikaa opettavai-
sena kokemuksena.

Martta Tenhunen, 19 

Kirjoittaja on Elisenvaaran lukion abiturientti ja 
Pöytyän nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja.

Martta Tenhunen

KORONAPANDEmIA NUOREN NÄKöKULmASTA
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Tervetuloa mukaan Elisenvaaran yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistyksen toimintaan!

PöyTyÄN KAImA
Seuran pj. Jouko Santanen 0400 
824 468

Naisjaosto pj. Raija Jokisalo 0400 
991 631

Jalkapallojaosto pj.  
Anne Kaunismäki 0500 780 210 

Seuraa nettisivujamme: www.poytyankaima.fi

Pöytyän Kaima

TapahtumaKALENTERI    LIIKUNTA  LIIKUNTA  

Liikuntatoimen

KESÄ2020
uimakOulut

Vuosina 2007-14 syntyneiden uimakoulut 
Tarvashovilla 1.-12.6. (viisi päivää / kurssi).

Lisätiedot ja peruutuspaikkakyselyt liikun-
nanohjaajalta 0400 547 583.

Euran uimakoulujen tilanne on avoin lehden 
mennessä painoon.

saviseutu pyöräilee 
– kuntOilukampanja 1.4.–31.8.

Jokainen 10 km:n pyöräilysuoritus oikeuttaa 
yhteen kirjaukseen. Kirjauslaatikot: Auvainen 
(Auranmaan Taitotaloa vastapäätä), Elisen-

vaaran yhtenäiskoulun Heikinsuon yksikkö, 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kaulanperän 
yksikkö, Haukkavuoren hiihtomaja, Kalikka, 
Kyrön maauimala, Luontokapinetti, Myssy-
farmi (Haverin vanha koulu), Pöytyä kk (seu-
rakuntatalon piha), Riihikoski (kunnan pe-
rusturvapalveluiden keskus), Uudenkartanon 
VPK:n talo ja Vähä-Ollilan th. Kampanjaan 
osallistuvien kesken arvotaan palkintoja.

Sähköinen kirjaus https://www.poytya.fi/
vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/saviseutu-
liikkuu-kampanja

Lisätietoja:  
Annika Haltsonen p. 045 6763 262 
Anne Kaunismäki p. 0500 780 210 
tai poytyankaima@gmail.com

Kaiman Naisjaostolta voit kysyä pehmiskonetta 
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  
Lisätietoja Raija Jokisalolta p. 0400 991 631 tai 
raija.jokisalo@poytya.fi

Lisää valmentajia ja muita toimihenkilöitä mah-
tuu kukaan yhteiseen seuratoimintaamme! Jos 
kiinnostuit, ota yhteyttä!

Me Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyh-
distyksessä uskomme avoimeen ja rakentavaan 
toimintaan. Olettekin saattaneet törmätä meihin 
esimerkiksi alkuvuodesta 2020, jolloin järjestimme 
yhteistyössä koulun kanssa Elisenvaaran irtaimis-
ton huutokaupan, joka muodostui kävijä- ja myyn-
timenestykseksi. Huutokaupasta kertyneet varat 
tulemme kohdistamaan yhtenäiskoulun oppilaiden 
hyväksi.

Vanhempainyhdistys toimii myös aktiivisena osana 
koulun oppilashuoltojärjestelmän tapaamisia. Ker-
ran kuussa järjestettävissä tapaamisissa on ensikä-
den mahdollisuus kuulla, mitä kouluun kuuluu sekä 
olla yhteydessä opettajiin. Hyvä yhteistyö koulun 
kanssa onkin vanhempainyhdistyksen ensisijainen 
tavoite, joka ajaa oppilaiden, kotien ja koulun suju-
vaa työskentelyä.

Aiempien vuosien saavutuksia vanhempainyhdis-
tyksessä ovat olleet mm. BMX-radan ja köysivai-
jeriradan rakennuttaminen Kyön koulun pihaan. 
Koulukiusaamisen vastaisiin tapahtumiin olemme 
saaneet vieraiksemme Duudsonit sekä Motoristit 
koulukiusaamista vastaan. Lisäksi olemme tukeneet 
lasten aktiviteetteja lahjoittamalla erilaisia urhei-
luvälineitä koululle. Tapahtumat sekä kehittämis-
kohteet vaihtelevat vuosittain ja mitä suuremmalla 
joukolla päätöksiä kehittämistyöstä pääsemme te-
kemään, sitä hienompia tuloksia tulemme saamaan 
aikaiseksi.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhem-
painyhdistys kokoaa yhtenäiskoulun 
vanhemmat yhteen luomaan oppilail-
le hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä 
sekä edistämään koulun ja kotien vä-
listä yhteistyötä.

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi pääsee liitty-
mään täyttämällä liittymiskaavakkeen sivuillamme. 
Yhdistyksen jäsenmaksu on perheeltä 10 euroa / lu-
kuvuosi. Maksu sisältää samassa taloudessa asuvat 
vanhemmat ja lapset. Kannatusjäsenmaksu on 10 
euroa. Jäsenmaksu maksetaan tilille FI03 4711 0010 
0323 00. Laita maksun viitenumeroksi 1323003. 
Jäsenmaksutuotot käytetään yhteisten tilaisuuksien 
ja teemapäivien järjestämiseen sekä oppilaiden toi-
minnan tukemiseen. Jäsenenä voit vaikuttaa suun-
niteltavan toiminnan sisältöön. Lisäksi yhdistyksen 
hallitus valitaan jälleen syksyllä ja toivommekin li-
sää aktiivisia vanhempia joukkoomme!

Vanhempainyhdistyksen hallituksen 2019-2020 jä-
senet, yhteystiedot sekä sähköinen liittymiskaavake 
löytyy osoitteesta:

https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulu-
tus/perusopetus/elisenvaaran-yhtenaiskoulu/van-
hempainyhdistys/

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
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PöyTyÄN KULTTUURIHISTORIALLINEN 
POLKU
Kulttuurihistoriallisen polun tavoitteena on rakentaa pöytyäläisistä historiallista kohteista reitistö, 
johon on tässä vaiheessa valittu yhdeksäntoista kohdetta:

yläne 
Y1 Yläneen Pyhän Olavin kirkko
Y2 Ristinummen hautausmaa
Y3 Yläneen kotiseutumuseo
Y4 Yläneen Luontokapinetti
Y5 Rautakautinen Kappelniitty ja Anivehmas
Y6 Yläneen työväentalo
Y7 Tourulan kartano
Y8  Uusikartano ja Lystmettä
Y9 Sahlbergin kalmisto

pöytyä 
P1 Pöytyän kirkko ja Museopappila
P2 Khronoksen talo
P3 Pihlavan kartano
P4 Haverin/Raatikaisten sudenkuoppa  (1.6.-31.8.)
P5 Kyntäjäntupa ja Reppuniemen ulkomuseoalue
P6 Mustanojan ent. koulu
P7 Pöytyän sairaalamiljöö

kyrö
K1 Karinaisten kirkko
K2 Elisenvaaran koulu
K3 Kyrön työväentalo
K4 Kirjailija Linnankosken perintö
K5 Mäenpään kylä ja Wäinö Aaltosen syntymäkodin muistokivi

Kohteista on tehty paperikartta, joka loppui heti kartan julkistamisen jälkeen. Siitä otetaan uusi päivitetty 
painos vuoden 2020 aikana ja kulttuurisihteeriltä voi pyytää paperitulosteen. Siinä on lyhyt kuvaus kus-
takin kohteesta osoitteineen. Viimeksi mainittu tieto auttaa löytämään kyseisen nähtävyyden esimerkiksi 
navigaattorin avulla. 

Maastotauluissa, jotka on sijoitettu paikoilleen, esitellään kuvin ja sanoin 
kohteita. Maastotauluja myös päivitetään vuoden 2020 aikana.

Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku löytyy Pöytyän kunnan kotisivuilta  
www.poytya.fi (ylälaidaista valitse) Vapaa- aika ja matkailu  
(Valitse kulttuuri, jonka alla Kulttuurihistoriallinen polku).

Kulttuuripolku on herättänyt runsaasti myönteistä kiinnostusta ja palautetta toivotaan 
mm. uusista kohteista sekä jo olemassa olevien nähtävyyksien sisältökuvauksista.  
Vuonna 2020 polku käydään läpi ja siihen tehdään tarvittavat ensi vaiheen korjaukset. Lisätietoja Pöytyän kulttuurihistoriallisesta polusta voi kysyä kulttuurisihteeri Taina Myllyselta, 

taina.myllynen@poytya.fi tai 050 560 7168.
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reppuniemi sOi –yhteislauluilta
Reppuniemen ulkomuseoalueella, sa-
teen sattuessa siirrymme Kyntäjäntuval-
le Turuntie 1047, 21880 Pöytyä. Laulat-
tamassa Elina yms.
torstaina 18.6. kello 18 virittäydymme 
juhannukseen
Pääsymaksu 5 euroa sisältää yhteislau-
luvihon ja väliaikakahvit.

Laulamassa Järj. LC Pöytyä, Pöytyän 
maataloustuottajat, Mustanojan ky-
läyhdistys, Pöytyän kotiseutuyhdistys ja 
Pöytyän teatteri ja kulttuuritoimi

pyhäjärven kamarimusiikki
siirtyy vuOdelle 2021

TapahtumaKALENTERI  KULTTUURI   KULTTUURI   K ULTTUURI   KULTTUURI   KULTTUURI   KULTTUURI 

Jokainen koti on nyt kulttuurikoti. Millaista kulttuuria 
ja taidetta sinä harrastat kotona? Kulttuuria kunnissa 
-verkosto kerää ideoita kulttuurin harrastamiseen poik-
keusoloissa – ja toisaalta perusasioiden äärellä.

kaikenlaisia kulttuurikoteja
Varsinaissuomalainen Kulttuuria kunnissa -verkos-
to kerää vinkkejä kulttuurin harrastamiseen kotona. 
Joka viikko ideoijien kesken arvotaan palkintoja, jotka 
liittyvät kulttuurin ja taiteen harrastamiseen kotona. 
Ideoitaan voi jättää suomeksi osoitteessa kulttuuria-
kunnissa.fi ja ruotsiksi osoitteessa www.kulturhemma.
fi. Verkosto julkaisee ideat Kulttuuria kodeissa -kam-
panjan some-kanavissa Instagramissa ja Facebookissa 
ja markkinoi niitä. Tavoitteena on luoda positiivista 
yhteishenkeä ja jakaa hyviä ideoita kaikkiin koteihin. 
Kampanjan visuaalisen ilmeen on suunnitellut kuva-
taiteilija Suvi Aarnio.

alueen taiteilijat mukaan
Tulevien viikkojen aikana kampanjasivuilla tullaan nä-
kemään myös varsinaissuomalaisten taiteilijoiden kult-
tuuri- ja taideharrastusvinkkejä. Tällä tavoin Kulttuuria 
kunnissa -verkoston kunnat pystyvät tarjoamaan keik-
koja alueen taiteilijoille, esimerkiksi muusikoille, joiden 
jo sovitut keikat ovat peruuntuneet tai siirtyneet tule-
vaisuuteen vallitsevan tilanteen vuoksi.

kunnat reagoivat yhdessä
Kulttuuria kunnissa -verkostoon kuuluvat Aura, Kaa-
rina, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, 
Salo, Sauvo, Taivassalo ja Turku. Poikkeustilanteessa 
yhteistyön merkitys korostuu ja ideoiden jakamisesta 
tulee arkipäivää. Kulttuuria kodeissa -kampanja on yksi 
tapa, jolla kunnat yhdessä reagoivat vallitsevaan tilan-

Varsinais-Suomen kunnat keräävät kulttuurivinkkejä

KULTTUURIA KODEISSA

teeseen eli pyrkivät tarjoamaan kulttuuripalve-
luita ja samalla myös mahdollisuuksien mukaan 
työllistämään alueen taiteilijoita poikkeusoloista 
huolimatta.

www.kulttuuriakodeissa.fi

www.kulturhemma.fi

kulttuuriakodeissa

kulttuuria_kodeissa

Lisätietoja:

Maija Leino / Kulttuuria kunnissa -verkosto
050 3145 281
maija.leino@kaarina.fi
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p. 02 7764 500 ma-pe 9-12 ja 13-15

pöytyän kirkkoherranvirasto
Turuntie 1187, 21880 Pöytyä
Avoinna ma ja to klo 9-12

kyrön toimipiste
Kyröntie 67, 21800 Kyrö
(suljettu kesällä)

yläneen toimipiste
Kirkkokuja 2 C, 21900 Yläne
(suljettu kesällä)

Oripään toimipiste
Kertuntie 5, 32500 Oripää
(suljettu kesällä)

facebook.com/pöytyänseurakunta

Instagram (poytyansrk)

jumalanpalvelukset 

Jumalanpalveluksia järjestetään viikoittain jokai-
sella kirkkoalueella (Pöytyä, Karinainen, Yläne, 
Oripää)

Tarkemmat tiedot seurakunnan kotisivuilla ja Au-
ranmaan Viikkolehden kirkollisissa.

musiikki

Musiikki kuuluu olennaisena osana seurakuntam-
me jumalanpalveluselämään. Kesällä mahdolli-
sesti järjestettävistä musiikkitilaisuuksista ilmoi-
tetaan seurakunnan kotisivuilla, facebook-sivuilla 
sekö kirkollisissa ilmoituksissa Auranmaan Viik-
kolehdessä.

lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyö pitää alueellisesti kesäkerhoja 
lapsille sekä perhekerhoja perheille. Aikataulut 
varmistuvat ja tarkentuvat vielä. 

Pöytyän seurakunnan papit ja kanttorit ovat kesän aikana tavoitettavissa 
puhelimitse ja sähköpostitse (etunimi.sukunimi@evl,fi):

Kirkkoherra Matti Kaipainen
puh. 040 657 9680
matti.kaipainen@evl.fi 

Kappalainen Juha Dubbe
puh. 044 507 8991
juha.dubbe@evl.fi 

Seurakuntapastori Merelle Peltonen Galindo
puh. 040 576 4757
merelle.peltonengalindo@evl.fi 

Seurakuntapastori Petri Thurén
puh. 044 791 1006
petri.thuren@evl.fi

Johtava kanttori Helena Heimola
puh. 040 725 6512
helena.heimola@evl.fi 

Kanttori Eero Hoikkala
puh. 040 631 5976
eero.hoikkala@evl.fi 

Kanttori Alberto Peltonen Galindo
puh. 044 525 2529
alberti.peltonengalindo@evl.fi 

Kanttori Johannes Perko
puh. 040 861 7800
johannes.perko@evl.fi

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. 
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. 
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon. 
Se luonnon uudeks luopi. Sen kutsuu elohon. 

Pöytyän 
seurakunta

π

meidät tavOittaa: 

Vastaava lastenohjaaja (lapsi- ja perhetyö) 
Minna Truhponen p. 040 6579 535  
@ minna.truhponen@evl.fi 

Karinaisten kirkkoalue 
Lastenohjaaja Tarja Särkkä p. 044 5252 530 

@ tarja.sarkka@evl.fi 

Oripään kirkkoalue 
Lastenohjaaja Raija Kärri p. 040 5899 600  
@ raija.karri@evl.fi 

Yläneen kirkkoalue 
Lastenohjaaja Annukka Sainio p. 040 0642 415  
@ annukka.sainio@evl.fi 

Lastenohjaaja Saija Teinilä p. 040 5910 154  
@ saija.teinila@evl.fi 

Meille voit soittaa, laittaa tekstiviestä, whatsapp 
viestiä ja sähköpostia. Olemme täällä juuri sinua 
varten. 

varhaisnuOrisOtyö

Varhaisnuorisolla tarkoitetaan 7-13-vuotiaita 
lapsia. 

Pöytyällä varkkaikäisille on tarjolla kerhotoimin-
taa, retkiä ja leirejä. Nuorisotyönohjaajan tapaa 
koulujen pihoilla kerran viikossa pitkällä välitun-
nilla pelivälinekassin kera. Nyt on aloitettu vide-
oiden teko seurakunnan YouTube-kanavalle. Ota 
se seurantaan. 

Teija Haakana, nuorisotyönohjaaja
puh. 050 571 2532
teija.haakana@evl.fi

rippikOulu ja nuOrisOtyö 

Seurakunnan nuorisotyössä järjestämme toimin-
taa rippikouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. 
Jos sinulla on toivomuksia toiminnan suhteen lai-
ta rohkeasti ehdotuksia tulemaan. 

Teemme myös yhteistyötä monien eri tahojen 
kanssa, joten seurakunnan nuorisotyönohjaajia 
voi bongata niin partioleireiltä kuin kunnan nuo-
risotiloiltakin. 
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Oi, Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme.
Sä sydäntemme valo, ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme.
Luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.

Rippikoulutyössä keskeistä on rippikoulujen ja 
isoskoulutuksen järjestäminen. Isoskoulutukseen 
ovat tervetulleita kaikki seurakuntamme rippikou-
lun käyneet nuoret. 

Nuorisotyönohjaaja Susanna Nieminen 
puh. 040 750 8014 
susanna.nieminen@evl.fi 

diakOniatyö

Seurakunnan diakoniatyö on rinnalla kulkemista. 
Diakoniatyöntekijään tai -pappiin voit ottaa yh-
teyttä, kun haluat keskustella luottamuksellisesti 
oman elämäsi kysymyksistä esim. hengellisistä 
asioista, taloushuolista, sairauden tai surun tuo-
masta varjosta lähipiirisi elämään.

Oripään ja Yläneen kirkkoalueella
Diakonissa Marja Seppälä
p. 044 522 0088 tai marja.k.seppala@evl.fi 

Marja toimii myös seurakuntamme lähetyssihtee-
rinä.

Karinaisten kirkkoalueella (Kumila, Karhunoja ja 
Kaulanperä)
Diakonissa Maarit Vesterinen
p. 040 525 8875 tai maarit.h.vesterinen@evl.fi

Pöytyän kirkkoalueella 
Diakoni Minna Majuri-Kiiski
p. 050 5969 441 tai minna.majuri-kiiski@evl.fi

Diakoniapappi Petri Thurén
p. 044 791 1006 tai petri.thuren@evl.fi

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen,
olemme täällä sinua varten!

kesän 2020 tapahtumia:

Mielenterveyskuntoutujien leiripäivä Yläneen 
Rantapappilassa 8.7. klo 10 - 15

Kesäkahvila Riihikosken seurakuntatalolla heinä-
kuun viimeisellä viikolla.

Kyrön kesäkahvila 4.8. klo 13 Kyrön seurakun-
takodilla

Kehitysvammaisten leiripäivä Pöytyän Kalikassa 
14.8. klo 9.30 - 13.30

Eläkeläisten leiripäivä Pihlavan leirikeskuksessa 
Säkylässä 25.8. klo 10 - 15.30

Erityislapsiperheiden virkistyspäivä elokuussa, 
päivä vielä avoin

Helatorstaista siirretty 75- ja 80-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla su 6.9. klo 10 Pöytyän kir-
kossa. Messun jälkeen ohjelmallinen juhla jatkuu 
seurakuntatalolla. Syntymäpäiväsankarit saavat 
kutsun postitse.

SUOMEN PUNAINEN RISTI, asiointiapu ja arjen auttaminen 
SPR YLÄNE: p. 0500 525559  

SPR PÖYTYÄ: p. 040551 5646  
SPR KARINAINEN: p. 040 844 6656

IKÄIHMISTEN PALVELUT
Suomen hallitus on todennut yhdessä tasavallan 
presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusolois-
sa koronavirustilanteen vuoksi. Vanhuspalveluis-
sa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. 
Kotihoidon käynnit toteutetaan pääosin normaa-
listi, mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiak-
kaalle. Palvelukeskuksissa ja Taitokodissa vierailut 
on kielletty mutta erityistapauksissa vierailu voi 
olla mahdollinen. Voit pitää yhteyttä läheiseesi 
puhelimitse. Lyhytaikaishoidossa on muutoksia, 
muutoksista ilmoitetaan asiakkaille. Palveluohja-
us ja palvelutarpeen arviointi tehdään puhelimit-
se.

Maan hallitus on linjannut, että kaikkien yli 
70-vuotiaiden tulee välttää kontakteja muihin 
ihmisiin. Tämän johdosta, kunta on avannut 70 
vuotta täyttäneille puhelinlinjan, johon voi soit-
taa, mikäli kokee arjessa selviytymisen haasteita 
koronaepidemian aikana. Jos sinulla ei ole läheistä 
joka voi auttaa asioinnissa on kunnalla tarjotta-
vana maksullinen asiointipalvelu 4€/kerta ja ate-
riapalvelu kotiin kuljetettuna 7,20€. Asiointi- ja 
ateriapalvelun voit tilata neuvonta- ja palveluoh-
jausnumerosta. 

Neuvontaa saat soittamalla numeroon  
040 672 3025 (arkisin klo 9-11).

Vallitseva koronavirustilanne ja sen aiheuttamat 
erityisjärjestelyt voivat ymmärrettävästi aiheut-

taa huolta ja ylimääräistä henkistä kuormitusta. 
Kunta haluaa tarjota apua vaikeassa henkisessä 
tilanteessa oleville kuntalaisille, ja kunnan henki-
sen tuen ammattilaiset tarjoavat keskusteluapua 
kaikille tarvitseville. Mikäli koet ahdistusta, huol-
ta tai pelkoa koronavirustilanteeseen liittyen, ota 
rohkeasti yhteyttä kanssakulkijoihin!

Anu Merta, sosiaaliohjaaja 
p. 040 820 1967 (arkisin klo 9-13) 

Sami Lehtonen, päihde- ja mielenterveystyön-
tekijä p. 040 672 3041 (arkisin klo 9-15).

Omaishoito ja lyhytaikaishoito 040 822 7814 
avopalveluohjaaja Tiina Vesanto

Kotihoito 050 371 6400  
vt. kotihoidon ohjaaja Jaakko Kanniainen

Kotikarpalo 040 484 1728  
vastaava sairaanhoitaja Anne-Mari Lehti

Kartanokoti 050 358 8417  
vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs

Riihikoti 040 820 3169  
vastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää

Taitokoti 050 544 0291  
vastaava ohjaaja Tuula Jussilainen

Pöytyän terveyskeskus koronainfo  
02 4864 1398 (arkisin klo 9-15)
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ELÄKELIITON yLÄNEEN 
yHDISTyS

tampereen komediateatteriin
kOrpelan kujanjuOksu 
ke 22.7. Hinta 64,00 sis. lippu, matka ja ruokailu. 
viite 7977. Ilmoittautumiset Merjalle tai Ailalle

rantapäivä
to 30.7. Kalikassa Vakio-ohjelmat!

Wanhan ajan iltamat
to 6.8. Valasrannassa klo 17.00 alkaen

torstaikerho
to 17.9. Luontokapinetissa klo 13.00

40- vuOtis juhla
su 25.10. Yläneen kirkossa ja yhtenäiskoululla.
Ilopiiri Kartanokodissa, Seurailkaa ilmoittelua!

lauluryhmät:
Illantähdet ja Kloppikööri kokoontuvat laulamaan 
maanantaisin klo 13.00-15.00 OP:n kerhohuo-
neessa Pekka Vuorion ja Jorma Kavanderin ohja-
uksella.

Tervetuloa uudet laulajat… meillä on niin muka-
vaa.. laulua kaiken ikää.

yhtenäiskOulun juhlasalissa
liikunnat:

Boccia-pelit maanantaisin klo 15.00-17.00 ja 
parittomina viikkoina myös torstaisin.

Mölkkypelit koulun kentällä kesä-elokuun ajan
LIIKU & NAUTIKERHON tapahtumia:

Keilailu-uintiretket Euran Urheilutalolle: KES-
KIVIIKKOISIN parillisina viikkoina. Syyskuulla 
vkosta 38 alkaen. Lähtö torilta klo 12,15. Yh-
teiskuljetus max 16 hlöä. Hinta 5€/hlö. Ilmoita 
osall.edell. su Teija Lehtonen p 040-760 0708 
(mieluiten tekstiviestinä) (tarkemmat tied. Ari-
Matti tai Esa).

Onnittelukortteja 2€ ja suruadresseja 10€ saata-

vana Ailalta sekä kerhojen yhteydessä.

Lehti-ilmoittelut: TS, AVL, AlaSatakunta sekä 
Kunnan tiedotuslehti 3 kertaa vuodessa). Ko-
tisivuilta ajantasaiset tiedot: www.elakeliitto.fi/
ylane

Yhdistyksen tili: OP Yläne: FI20 5536 0640 0014 
28

Monista jäseneduista, tietoja kotisivuiltamme, 
tiedusteluihin vastaavat:

Risto Ristolainen 0400-406 191, Eija Turta 040-
5219204, Merja Rouvali 050-328835

PöyTyÄN 
SOTAvETERAANIT Ry 

avustajatoiminta 
jatkuu koronaviruksen aiheuttaman tilanteen sal-
limissa puitteissa avustuskäynteinä sotaveteraani-
en, heidän puolisoidensa ja leskiensä luona.

muu toiminta
on tauolla ainakin elokuun loppuun asti.

vuosikokous
kuitenkin pyritään pitämään heti tilanteen sen 
salliessa.

Tiedottaminen tapahtuu Auranmaan Viikkoleh-
den Seuratoimintapalstalla.

Yhteystiedot: Pj. Reino Kallio 050 413 3450, va-
rapj. Jarmo Sinisalo 050 578 0373, jäsenasioista, 
sosiaaliavustuksista ja avustajatoiminnasta 
vastaava Merja Sinisalo 050 076 3823, sihteeri 
ja rahastonhoitaja Timo Kalla 040 775 6370.

PöyTyÄN 
OmAKOTIyHDISTyS Ry 

Omakotiyhdistys järjestää tapahtumia ja retkiä 
jäsenilleen sekä muille kuntalaisille. Jokavuotisiin 
perinteisiin kuuluvat esim. ulkoilupäivä, pikkujou-

TapahtumaKALENTERI  mUU yHDISTySTOImINTA  mUU yHDISTySTOImINTA  mUU yHDISTySTOImINTA
luristeily, lapset vs vanhemmat -jalkapallo-ottelu 
ja kesäretki jäsenten ehdottamaan kohteeseen. 
Päivitämme vuoden mittaan tapahtumia netti-
sivuille ja fb -sivuille. Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

yhdistys vuokraa:

Kaasugrilli 10€/vrk/yhdistyksen jäsenille, 20€/vrk/
ei-jäsenille.

Oksasilppuri 5€päivä. Tiedustelut Marika p. 050 
3441703

Markkinateltan koko on 3 x 4,5m, hinta 20€/vrk/
yhdistyksen jäsenille, 30€/vrk/ei-jäsenille. Pysty-
tys ja kuljetus paikan päälle hinnoitellaan erik-
seen. Tiedustelut Matti p. 044 3040290

kesäretki ahvenanmaalle 7.-9.8.2020

Lähtö pe 7.8. klo 8.20 Turun satamasta laivalla 
(MS	 Galaxy)	 kohti	 Maarianhaminaa.	 Yövymme	
kaksi yötä Hotel Savoy:ssa. Paluu su 9.8 klo 13.45 
laivalla (MS Baltic Prinsess). Paluulaivalla lounas 

Valasrannan 
suuri juhannuksen
live-stream!

Grande	Buffet	26	€/hlö,12-17v 14 €, 6-11v 9 €. 
Laiva saapuu Turkuun klo 19.15. Yhdistys tarjoaa 
jäsenilleen bussikuljetuksen Pöytyältä Turun sata-
maan ja takaisin.

Pakettihinta: 
2hh (aikuinen 134 €/hlö)

4hh perhehuone max 2 aik. + 2 lasta (aikuinen 
83 €/hlö, lapsi 75 €/hlö (0-17v))

Pakettihinta sisältää laivamatkat (meno/paluu) 
sekä 2 hotelliyötä + aamiaiset

Sitovat ilmoittautumiset Matille p. 0443040290 
viimeistään 1.7.2020. Paikkoja on rajoitetusti, 
joten toimi nopeasti. Matkustajista tarvitsemme 
seuraavat tiedot: suku ja -etunimi, syntymäaika 
(ppkkvv), kansalaisuus (jos ei ole Suomi) ja mah-
dolliset Club One –numerot. Tarkemmat matkan 
tiedot lähempänä.  

Lisätietoja: www.omakotiliitto.fi/poytyanoky ,  
poytyanomakotiyhdistys@gmail.com , 

 Pöytyän Omakotiyhdistys ry

Miltä kuulostaa Juhannustanssit omalla terassilla tai olohuonees-
sa? Tänä vuonna se on enemmän kuin suotavaa. Valasrannan la-
valta kajahtaa tahdit, nauti sinä keskikesän juhlasta turvallisesti.

Tässä etänä toteutettavassa suuressa Juhannus live-lähetyksessä 
ovat esiintymässä Kyösti Mäkimattila & Varjokuva sekä Taikakuu. 
Seuraa Valasrannan Tanssilavan sekä esiintyjien ilmoituksia tapah-
tumasta nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Kuva:Laura Toivonen
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TILOJA vuokrattavana

AUvAISTEN KOULUN LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvainen. Varaukset lii-
kunnanohjaaja Markus Salo, p. 0400 547 583.

HAUKKAvUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski. Varaukset 
liikunnaohjaaja Markus Salo, p. 0400 547 583, tai 
Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto, p. 040 527 
8847. 

HEINIJOEN entinen KOULU 
Heinikyläntie 33, 21900 Yläne. Heinijoen pvy. Va-
raukset Arja Suominen, p. 050 512 5835.   

KALIKKA
Kalikantie 12, 21900 Yläne. Varaukset arkisin klo 
9.00–16.00, p. 040 683 0664.

KALLIOPOHJA
Juvankoskentie 819, 21900 Yläne. Keihäskosken 
maamiesseura. Varaukset Esa Hakanpää, p. 050 
303 5621.

KARINAISTEN KyTTIEN mAJA
Ms. Karinaisten Kytät ry vuokraa Majaa kokous- ja 
juhlatilaisuuksiin.
Uudet, toimivat tilat 60 hengelle. Varaukset Sari 
Tenhami, p. 0400 901 995 tai sari.tenhami@
pp.inet.fi

KISARIIHI
Yläneentie 14, 21870 Riihikoski. Varaukset liikun-
nanohjaaja Markus Salo, p. 0400 547 583.  

KurkiGalleria – suljettu 31.8. asti.
on Elisenvaaran oppimiskeskuksessa, Kyrön kir-
jaston aulassa, oleva näyttelytila, jota voi varata 
erilaisia näyttelyjä varten. Varaukset ja tieduste-
lut toimistosihteeri Riitta Lehtopohja, p. 040 672 
2941, tai kulttuurisihteeri Taina Myllynen, p. 050 
560 7168.

Kurkisali  – suljettu 31.8. asti.
on Elisenvaaran oppimiskeskuksen nykyaikainen 
ja monipuolinen suuropetus- ja esiintymistila. 
Oppimiskeskuksen tiloista voi tiedustella virka-

aikana joko puhelimitse tai sähköpostitse (etunimi.
sukunimi@poytya.fi).
Toimistosihteeri Riitta Lehtopohja, p. 040 672 
2941, 040 672 2942
Kansalaisopiston opistosihteeri Sari Isomäki, p. 
040 672 2969
Kirjaston virkailijat, p. 02 481 0322.
Kurkisalin alustava varaus tehdään virka-aikana 
puhelimitse toimistosihteeri Riitta Lehtopohjalle, 
kansalaisopiston toimistosihteeri Sari Isomäelle tai 
kulttuurisihteeri Taina Myllyselle, p. 050 560 7168.

Käyttövuorohakemuksen voi tehdä internetissä 
tilavarauslomakkeella (www.kurkisali.fi). Täytetty 
lomake toimitetaan oppimiskeskukseen joko hen-
kilökohtaisesti tai postitse osoitteella Elisenvaaran 
oppimiskeskus, Kyröntie 16, 21800 Kyrö.

KyNTÄJÄNTUPA
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä. Varaukset Pertti Mä-
ki-Uotila, p. 040 841 6099. 

KyRöN mAAUImALA
Yksityiseen iltakäyttöön. Kokoustila ja/tai saunat 
sekä uimala yksityiskäyttöön (myös talviaikaan). 
Osoite Ollilantie 12, 21800 Kyrö.  Varaukset kyron-
seudunky@gmail.com, lisätietoja myös puhelimitse 
044 585 4543.

KyRöN TyövÄENTALO
Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö. Varaukset Matti Ha-
konen, p.  050 556 1156.

LUKONTALO 
Lukontie 22, 21820 Kumila. Tiedustelut ja vuokra-
us: Paavo Kallio, p. 040 577 5796 tai kallio.paavo@
gmail.com. 

LUONTOKAPINETTI
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne. Varaukset Minna 
Lukkala, p. 040 737 3243 tai 040 721 9689.

LySTmETTÄ
Kuusistontie 425, 21930 Uusikartano. Uudenkar-
tanon kyläyhdistys. Varaukset Pirkko Berg, p. 050 
917 3773.

mETSOLAN mATKAILU
Oripääntie 884, 21900 Yläne. Varaukset Timo Hä-
mäläinen, p. 0500 596 486. 

mÄKIÄISTEN TyövÄENTALO 
Turuntie 570, 21870 Riihikoski. Varaukset Reijo 
Viiri, p. 040 740 7310 tai reijo.viiri@pp.inet.fi.

PAImENENmÄKI
Tourulantie 466, 21900 Yläne. Varaukset Merja 
Rouvali, p. 050 328 8354.

POP-AREENA
Lukontie 22, 21820 Kumila.  Tiedustelut ja vuok-
raus: Paavo Kallio, p. 040 577 5796 tai kallio.paa-
vo@gmail.com.

RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry vuokraa riista-
tupaa kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Riistatuvan 
viihtyisässä salissa on tilaa 60 hengelle. Ison sa-
lin vieressä on tilavat keittiötilat. Varaukset Sep-
po Saarinen, p. 0400 720 722, tai sihteeri Jukka 

Huhtala, p. 050 557 3205. Varauskalenteri löytyy 
osoitteesta www.riihikoskenmetsastysyhdistys.
net.

yLÄNEEN TyövÄENTALO
Yläneen Työväenyhdistys. Varaukset Tapio Ras-
tas, p. 050 5188461,  tapio.rastas@gmail.com tai 
Matti Aalto, p. 0400 221 020, matti.aalto@pp1.
inet.fi.

vALASRANTA
Valasrannantie 363, 21900 Yläne. Yläneen kk:n 
VPK. 

yLÄNEEN vPK:N TALO
Uudenkartanontie 102, 21930 Uusikartano. Vara-
ukset Rauli Jääoja, p. 0400 805 242.

yLÄNEEN yHTENÄISKOULU
Koulutie 14, 21900 Yläne. Varaukset Salme Mat-
tila, p. 040 672 2940, tai Jaakko Heikkilä, p. 050 
590 6733.

KÄSITYÖLÄISTEN  
MYYNTINÄYTTELY

YLÄNEEN KOTISEUTUMUSEOLLA 
Liisantie 13, 21900 Yläne 

23.6. - 2.8.  JOKA PÄIVÄ KLO 11-17
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Pöytyän kunta
www.poytya.fi

vaihde 02-481 000 avoinna kello 9-15
www.poytya.fi
etunimi.sukunimi@poytya.fi

kyrön toimipiste 
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
- Yleishallinto, sivistyspalvelut
- Taloushallinto, laskut ja laskujen maksatus

riihikosken toimipiste
Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI 
- Perusturvapalvelut.

riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski
- Lomatoimisto, B-rappu.
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu.
- Tekniset palvelut, rakennustarkastus, C-rappu.

Kunnanjohtaja Anu Helin  ........... 040 672 2900
Aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu  .040 198 0801

HALLINNON JA TALOUDEN TOImIALA

Hallintojohtaja Paula Pekkola  ...... 040 720 6211
Vs. elinvoimajohtaja 
Jussi Heinonen  ........................... 040 672 3047
Digipäällikkö Petteri Ahokoski  .... 040 672 2998
Arkistosihteeri Eija Mäkinen  ....... 040 672 2999
Toimistosihteeri Tiina Hellstén .... 040 672 2906
Palkkasihteeri Pirjo Haakana  ....... 040 672 2907
Palkkasihteeri Jaana Yli-Mikola  .... 040 672 2908
Palkkasihteeri Maarit leppikoski ... 040 672 2909
Taloussuunnittelija 
Minna Auranen ........................... 040 672 2903 
Toimistosihteeri Anne Järvinen .... 040 672 2914
Atk-vastaava Joni Reivonen ......... 040 739 1135
Järjestelmäasiantuntija 
Jussi-Pekka Suominen .................. 040 752 8545
Lomitusasiamies Merja Haavisto  040 672 2912
Lomitusohjaaja Annika Eilmann   040 672 2913 
Lomitusohjaaja Lea Ollikainen  .... 050 521 3214 
Toimistosihteeri Riitta Järvi  ......... 040 672 2910

työllistämispalvelut

auranmaan taitotalo  ............... 050 074 1145
Työllisyyskoordinaattori 
Laura Hahko  .............................050 074 1145
Kuntoutusohjaaja 
Titta Nurminen  .......................... 040 672 3045
Yksilö- ja ryhmävalmentaja 
Petra Jorasmaa  ............................ 040 672 3198
Työvalmentaja (puu- ja rakennustyöt) 
Juha Nurmi  ................................. 050 590 6749
Työvalmentaja (liikkuva ryhmä) 
Jari Granqvist  .............................. 040 480 6035
Yläneen ruuanjakelu  .................... 040 6723071
Kalikan talonmies  ........................ 040 6830664
  

PERUSTURvAPALvELUT 

Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski   040 034 7783  
Toimistosihteeri Pirkko Multanen 040 672 2930
- laskutus palveluasuminen
Toimistosihteeri Heli Tuominen ...040 672 2916
- laskutus kotihoito ja tukipalvelut
Vt. Sosiaalityön johtaja Jatta Yli-Alho 
(31.5.2020 saakka) .................... * 040 845 4486  
Vt. Sosiaalityöntekijä
Jatta Yli-Alho ............................ * 040 672 2935
Sosiaalityöntekijä Marjatta Mattinen 
- lastensuojelu ........................... * 040 672 2931
-  vt. lastenvalvoja  ..................... * 040 672 2931
*vastaanotto perjantaisin, ajanvaraus pe klo 9-10
Vt. sosiaalityöntekijä
Vesa Kyllästinen  ....................... *050 575 6282 
- lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja Anne Kujala  ..... * 0400 461 897 
- aikuissosiaalityö, lastensuojelu 
Sosiaaliohjaaja
Marke Haapanen  ...................... * 040 581 2690  
- aikuissosiaalityö, lastensuojelu.
Sosiaaliohjaaja Anu Merta  ....... * 040 820 1967 
- vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. 
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä
Sami Lehtonen  ........................... 040 672 3041
Perheohjaaja Johanna Ristisuo  .... 040 836 7057 
Perheohjaaja Niklas Oksanen  ...... 040 672 3042
Perhetyöntekijä Pia Ojala  ............ 040 672 3043
- lapsiperheiden kotipalvelu
*Puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9 - 10

perheneuvolapalvelut 
Yhteydenotto ja ajanvaraus puh. 045 803 0533
puhelinaika ma-pe klo 9-9.30
heidi.heikka[ät]arjessa.fi
anne.sten[ät]arjessa.fi
Vt. Kotihoidon ohjaaja
Jaakko Kanniainen  ...................... 050 371 6400 
Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
puhelinaika klo 10 - 11
Avopalveluohjaaja Tiina Vesanto 040 822 7814 
Omaishoidontuki, tukipalvelut, vanhusasiakkai-
den palveluohjaus

palvelukeskukset
Riihikoti-palvelukeskus .................. 010 504 8330
Palvelutalo Kotikarpalo .................. 040 672 3188
Kartanokoti .................................. 040 672 3151

SIvISTySPALvELUT 

Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä  040 672 3190
Toimistosihteeri Salme Mattila  ... 040 672 2940
Suunnittelija-toimistosihteeri 
Maria Kallio-Järvenmäki .............. 040 672 3056

koulut:
elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen ................ 0440 868 121
Apulaisjohtaja Terhi Westerlund  040 672 2947
Toinen apulaisjohtaja
Markus Takala ............................ 040 672 3191
Toimistosihteeri 
Riitta Lehtopohja ........................040 672 2941
Vahtimestari Kimmo Lalli ........... 040 849 8134
riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori Minna Savo .................... 040 672 2956
Apulaisjohtaja Katja Simola ........ 040 672 2950
Suunnittelija-toimistosihteeri
Maria Kallio-Järvenmäki .............. 040 672 3056
yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori Jaakko Heikkilä ............... 050 590 6733
Apulaisjohtaja Heidi Jurkola ....... 040 672 2961
Toimistosihteeri Salme Mattila  ... 040 672 2940
elisenvaaran lukio
Rehtori Ari Höyssä ..................... 040 678 1891
Toimistosihteeri 
Riitta Lehtopohja ........................ 040 672 2941

auranlaakson kansalaisopisto 
Rehtori Ilkka Virta  ..................... 0400 960 748
Opistosihteeri Sari Isomäki  ........ 040 672 2969
Tekstiilityön opettaja Eeva Terävä  0400 960 746
Suunnittelijaopettaja 
Heli Koivulahti ........................... 040 672 3159

kirjastot
Kirjastotoimenjohtaja 
Laila Uusitalo  ............................. 040 143 5701

kyrön kirjasto Kyröntie 16, Kyrö 
 ............................ 040 6722 968, 040 727 4494

riihikosken kirjasto Yläneentie 6, Riihikoski 
..............................040 6722 967, 040 727 5878

yläneen kirjasto Vainionperäntie 2 a, Yläne 
............................. 040 6722 970, 050 590 6748

varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö
Virpi Lukkarla  ............................. 050 400 3276
- Lasten päivähoitopalvelut.
Toimistosihteeri Heli Tuominen  .. 040 672 2916
- Laskutus

vapaa-aikatoimi
Kulttuurisihteeri Taina Myllynen  050 560 7168
Liikuntaohjaaja Markus Salo  ....... 0400 547 583
Nuoriso-ohjaaja
Anna-Leena Ranto  ...................... 0400 780 646 
Nuoriso-ohjaaja
Matias Kotaniemi  .......................040 019 8813
Etsivä nuorisotyöntekijä
Milla Aho  ................................... 040 672 2979

luontokapinetti ........................ 040 737 3243

 
TEKNISET PALvELUT 

Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen  ......................... 0500 820 415
Kiinteistöpäällikkö Jukka Ojanen  040 530 6995
Johtava rakennustarkastaja
Jussi Lehto  .................................. 050 590 6720 
Rakennustarkastaja-rakennusmestari
Petri Lehtonen  ............................ 050 590 6721
Työpäällikkö Teemu Ala-Kleme  ....0500-820414
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kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri Seija Halminen 040 672 2978

kunnan kiinteistöjen hoito
Kyrön vuokrarivitalot
Toni Lindholm  ............................ 0400 780 647
Riihikoti-palvelukeskus
Sami Hakanpää  ........................... 050 560 7165
Palvelutalo Kotikarpalo  ..............050 560 7165
Kisariihi, Riihikosken kirjasto, päiväkoti ja 
koulu, virastotalo 
Jyrki Savolainen ........................... 0400 369 457
Perusturvatalo ym. kiinteistöjä 
Ville Rantanen  ............................ 050 560 7167
Riihikosken rivitalot 
Ville Rantanen  ............................ 050 560 7167

Elisenvaaran oppimiskeskus
Jyri Rauma  .................................. 050 582 4750
Heikinsuon ja Karinaisten koulut
Toni Lindholm  ............................ 0400 780 647
Kyrön koulu Petri Hurme  ............ 040 578 9230

Kartanokoti Jari Joukas  ............... 050 590 6736 
Yläneen yhtenäiskoulu
Jari Joukas  .................................050 590 6736
Yläneen kiinteistöjen kunnossapito
Aulis Mattila  ............................... 050 590 6722

liikenneväylät ja yleiset alueet
Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen  ......................... 0500 820 415

rakennusvalvonta 
Johtava rakennustarkastaja
Jussi Lehto  ................................050 590 6720
Rakennustarkastaja-rakennusmestari
Petri Lehtonen  ............................ 050 590 6721 

vesihuoltolaitos
Liittymisasiat ja laskutus 
toimistosihteeri Hellevi Kulmala   040 672 2976
toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä  .......................040 672 2977

vesimittariasiat 
Kyrön alue vesihuollon esimies
Mika Saarinen  ...........................0400 673 832

Riihikosken alue kirvesmies
Juha Sahla  .................................. 050 560 7163
Yläneen alue huoltomies
Jouni Aaltonen  ........................... 050 590 6724

ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruokapalvelupäällikkö
Kaija Lähteenmäki  ...................... 0400 547 563
Palveluesimies Eila Vahala  .......... 050 590 6723

ammattimiehet 
Vesihuollon esimies
Mika Saarinen  ............................. 040 067 3832
Laitosmies Toni Lindholm  ........... 040 078 0647
Kirvesmies Ville Rantanen ..........050 560 7167
Kirvesmies Juha Sahla  ................ 050 560 7163
Huoltomies Jouni Aaltonen  ........ 050 590 6724
Kirvesmies Aulis Mattila  ............050 590 6722
Huoltomies Jari Joukas  .............. 050 590 6736

teknisen toimen viikonloppupäivystys
Pöytyän kunnan teknisen toimen päivystysnu-
mero viikonloppuisin  .................. 050 342 6586, 
pe klo 15.30 - ma klo 7.30.  Päivystysnumeroon 
voi soittaa erittäin kiireellisissä tapauksissa: vesi- 
ja viemärilaitoksen pahoissa häiriötilanteissa 
sekä kunnan kiinteistöjen tai laitosten isoissa 
ongelmatilanteissa.

pöytyän kunnan nuohoojat 
”vanhan Pöytyän” alueella  ........... 045 123 3863
”vanhan Karinaisten” alueella  ...... 045 123 3863
”vanhan Yläneen” alueella  ........... 045 123 3863

palotarkastukset 
Palotarkastaja Timo Reiman  ....... 050 431 9539

SEUDULLISET NUmEROT

maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä (02) 761 1154
Lisätietoja www.loimaa.fi

työterveyshuolto terveystalossa 030 6000  

jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n yhteystiedot:
Palvelunumero: 0200 47470
avoinna ma-pe 9–15

auranmaan lajitteluasema Aurantie 518, 
21450 Tarvasjoki. Avoinna ti ja to klo 11 – 18,
puh. aseman aukioloaikoina:  ....... 020 728 2190.
sekä huhti–lokakuussa avoinna joka kuukauden 
1. arkilauantai klo 10–15.

yläneen lajitteluasema Oripääntie 169, Yläne. 
Avoinna to 14.00 - 19
Aseman hoitaja .......................... 040 515 6199.
Lisäksi avoinna huhti–lokakuussa joka kuukau-
den viimeinen arkilauantai klo 10–15.

Tapahtumakalenteri
https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/tapahtumat/tapahtumakalenteri/

Pöytyän kunnan nettisivuilta löytyvästä tapahtumakalenterista voit käydä katsomassa 
lähialueen tulevat tapahtumat. Voit myös käydä ilmoittamassa uudesta tapahtumasta:  
https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/tapahtumat/tapahtumakalenteri/
ilmoita-tapahtuma/

Harrastelukkari
Käy kurkistamassa myös säännöllisempi toiminta nettisivujen harrastelukkarista.  
https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/tapahtumat/harrastelukkari/

Harrastelukkariin lisätään lähialueella tapahtuva säännöllinen toiminta. Voit käydä ilmoit-
tamassa yhdistyksesi/seurasi toiminnasta harrastelukkariin:  
https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/tapahtumat/harrastelukkari/ilmoita-
tapahtuma-harrastelukkariin/

Toivomme, että kalentereita käytettäisiin aktiivisesti, jotta mahdollisimman moni tietäisi 
mitä toimintaa Pöytyän alueella järjestetään sekä vältettäisiin mahdolliset tapahtumien 
päällekkäisyydet!

Lisätietoja: Matias Kotaniemi, nuoriso-ohjaaja, 0400 198 813

eläinlääkäripäivystys:
www.lieto.fi

Kunnaneläinlääkäreillä on puhelinaika neuvon-
nalle sekä ajanvaraus arkipäivisin klo 8-9:
Liisa Savo, Pöytäsuontie 67,  
21890 Haveri,  ..............486 7511, 050 512 6027.
Tarja Orava, Vainionperäntie 1, 
21900 Yläne,  ............................... 0500 227 045
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