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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

keskiviikko 13.1.021 kello 18.00-19.59.

Paikka

ETÄKOKOUS, Teams

Läsnä
1. Haverin kyläyhdistys, Marika Lahtinen
ja Anne Saarenvalta
2. Heikinsuon kyläyhdistys, Virpi Arvola
3. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Matti Kaajalahti
4. ja Ari Heino
5. Pöytyän omakotiyhdistys, Elina Säylä
6. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys, Satu Rintala
7. ja Seppo Mattila
8. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta, puheenjohtaja
9. Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen
10. ja Katja Mahal
11. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
12. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta
13. ja Joonatan Stenwall
14. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen (kulttuurisihteeri)
15. Pöytyän elinkeinojohtaja Tiina Hämäläinen
16. Pöytyän kulttuurisihteeri Taina Myllynen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja todettiin läsnä olevat.
2. Edellisen kokouksen 9.12.2020 muistio
Hyväksyttiin korjauksin edellisen kokouksen muistio.
3. Ajankohtaiset asiat
Puheenjohtaja muistutti, että kylien neuvottelukunta on toiminut Pöytyällä 10 vuotta, nyt
on juhlavuosi. Pöytyän elinkeino- ja maaseutulautakunnan ehdotti 25.5.2010 kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan kylien neuvottelukunta 1.1.2011 alkaen, ja ehdotus hyväksyttiin.
Kylien neuvottelukunnan kokoonpano vaihtuu kesällä 2021 ja muistutettiin, että keväällä on
kunnallisvaalit ja tämän myötä neuvottelukunta vaihtuu. Edustajien tulee muistuttaa hyvissä
ajoin edustajien valinnasta.
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Keskusteltiin, että samat edustajat neljä vuotta ja näin saadaan jatkuvuutta. Haasteena, että
yhdistysten toimihenkilöt voivat vaihtua kahden vuoden välein.
4. Elinvoimajohtaja Tiina Hämäläinen esittäytyi
Tiina Hämäläinen toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen.
Hämäläinen kertoi lähettävänsä kuukausikirjeen yrittäjille ajankohtaisista asioita. Tämä voisi
toimia myös kylien kanssa.
Toivottiin, että kaikilla kylillä olisi ajantasaiset infokyltit ja, että taajamia ”kaunistettaisiin” istutuksilla yms. Toimii kuntamainoksena, että kulmakunnat ovat kunnossa. Keskusteltiin
mahdollisuudesta istuttaa ohikulkupaikoille auringonkukkapeltoja, joista voi halutessaan ottaa kukkia mukaan. Toivottiin myös Kylien Pöytyä –esitteen päivittämistä ja tämä on mahdollista kun vanhat esitteet loppuneet.
Toivottiin sosiaalisen median koulutusta ja todettiin, että Pöytyän kunnan tiedotuslehti julkaistaan kuluna vuonna vain kaksi kertaa. Keskusteltiin mahdollisuudesta julkaista sähköinen tiedote useammin. Tätä ajatusta ja toimintatapaa tulee jalostaa. Toivottiin mediaa, jossa eri tahot voivat mainostaa omaa toimintaa.
Päätettiin, että elinvoimajohtaja osallistuu jatkossa kylien neuvottelukunnan kokouksiin.
5. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja koronatilanne
- Teemakoulutus yhdistyksille: Hallitukset ja toimihenkilöiden tehtävät.
Päätettiin järjestää 17.3.2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa.
- Kevään siivouspäivä pidetään 8.5.2021
Jokainen miettii omalla kylällä tiedotus- ja toimintatapoja.
Kylien neuvottelukunta haastaa koko Pöytyän siivoustalkoisiin!
Voisiko eri saunat olla käytössä?
- Avoimet kylät 12.6.2021
Toteutustapa on vielä avoin, joten asiaan palataan myöhemmin.
- Valoesityksiä joulun aikana
Palataan asiaan myöhemmin
- Kannanottoja ja toiminnan kehittäminen
Palataan myöhemmin.
6. Muita asioita
Kyläavustukset haettavissa maaliskuussa (yhteisöllisyyslautakunnan päätös asiasta puuttuu
vielä)
Yhteinen vaalipaneeli muiden vaikuttajaryhmien kanssa maalis- tai huhtikuussa.
Ehdotetaan muille vaikuttajaryhmille kolmea vaihtoista päivää 22., 24. tai 27.3., joista valitaan seuraavassa kokouksessa toteutuspäivä. Jokainen vaikuttajaryhmä tekee kaksi kysymystä ja näin saadaan yhteensä 8 kysymystä, joihin vastataan.
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Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.
7. Seuraava kokous 3.3.2021 kello 18.00
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

