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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

keskiviikko 9.12.020 kello 18.00-19.37

Paikka

ETÄKOKOUS, Teams

Läsnä
1. Auvaisten kyläyhdistys, Juha Karjalainen
2. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta
3. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
4. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Ari Heino
5. Mustanojan kyläyhdistys, Annukka Tolkki
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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen, Taina Myllynen on sihteeri ja todettiin kokouksen 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 lisätty.
Mustanojan kyläyhdistys:
Annukka Torkki on kyläyhdistyksen uusi puheenjohtaja. Kyläkirjeitä jaettu asukkaiden postilaatikkoon.
Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys:
Korona on hiljentänyt toiminnan, kylätalolla on kuitenkin toiminut perheiden leikkitreffit ja
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 uutta 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 paikallislehdessä.
7. Seuraava kokous keskiviikkona 13.1.2021 kello 18, Teams-kokous.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

