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MUISTIO
Pöytyän kunnan kylien neuvottelukunta
Aika:

torstai 17.6.2021 kello 18.00-19.30

Paikka

ETÄKOKOUS, Teams

Läsnä
1. Auvaisten kyläyhdistys, Juha Karjalainen
2. Haverin kyläyhdistys, Anne Saarenvalta
3. Heinijoen pienviljelijäyhdistys, Timo Jytilä
4. Kyrön Seudun Kyläyhdistys, Ari Heino
5. Mustanojan kyläyhdistys, Annukka Tolkki
6. Pöytyän omakotiyhdistys, Matti Vesikko
7. Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys, Seppo Mattila
8. Uudenkartanon kyläyhdistys, Eija Eloranta
9. Yläneen kyläyhdistys, Tanja Litmanen ja
10. Katja Mahal
11. Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit, Taina Simola
12. Varsinais-Suomen kylät ry, Tauno Linkoranta
13. neuvottelukunnan sihteeri Taina Myllynen
14. Pöytyän kunnan edustaja Toivo Miinalainen
15. Pöytyän elinkeinojohtaja Tiina Hämäläinen
16. Janne Mattsson, asiantuntija

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Eija Eloranta avasi kokouksen ja Taina Myllynen oli sihteeri.
2. Edellisen kokouksen 29.4.2021 (372021) muistio
Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen muistio.
3. Tuetut kesätapahtumat
Maanantaina 21.6.2021 kello 18.00 alkaen Kyrön Seudun Kyläyhdistys järjestää Kyrön kunnantalon puistikossa piknikkonsertin, jossa esiintyy Kyösti Mäkimattila ja Turo Lento (harmonikka). Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja mukana on myös alueen yrittäjiä. Omat huovat
mukaan, paikalla kyläyhdistyksen puffetti.
Lauantaina 14.8.2021 kello 15-22 Yläneen Kyläyhdistys järjestää rantajuhla/pikniktapahtuman Kalikassa. Esiintymässä Ville Mäkimattila. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, sauna ja
grilli kuumana. Omat eväät ja huovat mukaan. Vapaa pääsy.
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Sunnuntaina 15.8.2021 kello 14-18 Mustanojan kyläyhdistys järjestää eri tahojen kanssa
Kyntäjäntuvalla/Reppuniemessä Musapiknikin (mm. folkmusiikkia), poniratsastusta ja puffetti. Vapaa pääsy.
Järjestävälle kyläyhdistykselle maksetaan 1000 euron avustus. Tapahtuman jälkeen toimitetaan sihteerille kopio kuluista, jonka jälkeen avustus maksetaan kyläyhdistykselle.
4. Avoimet kylät oli lauantaina 12.6.2021
Lehdessä 8.6. oli virheellinen lehti-ilmoitus (Haverin osalta vuoden 2020 tiedot ja Kyrön
Seudun Kyläyhdistyksen osalta puuttui osa tekstistä).
Kyrön Seudun Kyläyhdistys: Venla Tenhami esitti Elisenvaaran koulun vanhalla flyygelillä neljä kappaletta ja Kyrön maauimala avasi ovensa.
Tourula-Keihäskosken kyläyhdistys myös mukana.
Keihäskosken Martat jakoi valokuvasuunnistuksensa ja Mustanojan kyläyhdistys edellisen
vuoden videot.
Numeerisesti tapahtuma onnistui, mutta live-tapahtumia kaivataan.
5. Valaistusta ja jouluvaloja kyliin
Mitkä olisivat valaistavia kohteita Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä pimeänä syksynä tai tulevana jouluna. Ostetaanko jouluvaloja vai tilataanko valoteoksia.
Päätettiin, että asiaan palataan syksyllä uuden kylien neuvottelukunnan voimin.
6. Janne Mattsson: kyläturvallisuus
Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa kehitetään paikallisyhteisöjen ja kansalaisten turvallisuusosaamista ja resursseja siten, että ne voidaan kytkeä tehokkaammin osaksi alueellista ja
paikallista turvallisuustyötä ja yhteistyöverkostoja. Toiminta tuottaa ennakoitavaa suorituskykyä sekä parantaa paikallisyhteisöjen ja laajemmin yhteiskunnan häiriönsieto- ja palautumiskykyä erilaisista häiriö- ja poikkeustilanteista.
Janne Mattsson kertoi metsästysradion hyödyntämisestä varajärjestelmänä ja tavoitteena
on kylätalojen varustaminen metsästysradiolla. Kustannukset ovat noin 200-500 euroa per
rakennus.
Suomen kyläturvallisuus 2025 on pilottihanke, jossa VS kylät nn mukana. Seppo Mattila kertoi, että Paimenenmäkeen suunnitellaan tukiasemaa osana pilottihanketta.
Todettiin, että kyseessä on mielenkiintoinen hanke ja muut kyläyhdistykset voivat hyödyntää Tourula-Keihäskosken kyläyhdistyksen (Paimenenmäki) kokemuksia.
7. Yhdistyskoulutus järjestöille
Pöytyän kylien neuvottelukunta järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen Kylien kanssa torstaina 16.9.2021 Paimenenmäessä yhdistyskoulutuksen hybridinä ja kouluttajana Tauno Linkoranta. Koulutus on avoin ja maksuton kaikille yhdistyksille.
8. Muut esille tulevat asiat
Kukkapeltoja on Haverilla, Heikinsuolla ja Yläneellä.
Nuorkauppakamari järjesti vaalipaneelin 25.5., joten vaikuttajaryhmät eivät järjestäneet

4/2021

toista vaalipaneelia.
Pyhäjärviviikko 22.7.-1.8. (Eura, Pöytyä ja Säkylä)
Kesä maalla –ensimmäiset asukkaat 21.6. kuntaan.
Kylillä on paljon erilaista toimintaa: kahvakuulaa, maakirkko yms. yms.
Keskusteltiin bussipysäkkien ehostamisesta: Seppo Mattilalla ja Anne Saarenvalta voivat kertoa toteutuksesta lisää (yhteistyössä kunnan ja ELY:n kanssa).
9. Uusi kylien neuvottelukunta kokoontuu syksyllä
Tämä on nykyisen kyläyhdistyksen viimeinen kokoontuminen ja kokouspalkkioita varten (30
€/hlö/ kokous) tarvitaan pikaisesti verokorttitiedot ja tilinumero.
10. Tunnelmia ja kommentteja, kokouksen päättäminen
Kylien neuvottelukunnalla ensimmäinen kymmenvuotiskausi on täynnä tänä vuonna ja tästä
on hyvä jatkaa.

Eija Eloranta
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

