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LIVSKRAFTEN FINNS I BYARNA I PÖYTIS
Pöytis kommun är en till arealen stor kommun med en rik flora av
byar. Längs våra livligt trafikerade vägar finns det en mångsidig
natur, ett vitalt näringsliv och mångsidig kultur. Framför allt finns
det invånare, företag, byar och samfund. Ur dem och ur deras
samarbete uppstår ständigt ny livskraft för Pöytis.
Livskraften är drivmedlet för framtiden och det har Pöytis behövt
på den framtidsresa som inleddes 2017. För närvarande är resmålet 2025 och det viktigaste under resan är livskraften, välfärden
och en kommun stadd i utveckling. På denna resa spelar byarna
en viktig roll: utvecklingsarbetet och aktiviteten utgår från de lokala behoven och för hela Pöytis stammar välfärden ur starka och
välmående byar.

Tillsammans med byarna, invånarna, företagen och andra instanser bygger vi det bästa möjliga Pöytis. Genom samarbete
skapar vi effektivitet och dragningskraft. Vi arbetar målmedvetet
för goda möjligheter till boende och företagsamhet. Våra stora
investeringar i enhetsskolor och daghem tryggar en fungerande
och trivsam vardag för barnfamiljerna.
De olika byarna i Pöytis med sina olika evenemang ger alla Pöytisbor glädje och delaktighet. Vi får mycket mer till stånd när
vi slår våra kloka huvuden ihop, utvecklar, experimenterar och
nätverkar. Att rulla tummarna leder ingen vart men också små
satsningar och små steg är viktiga för en kommun som siktar på
framtiden. Resan fortsätter i en kommun som är byggd på stabilt
botten, och i aktiva byar.

Välkommen in – och in i byarna!
Katariina Torvinen
Pöytis livskraftschef
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AUVAINEN – RÖRELSE OCH MOTION
Byn Auvainen ligger i Pöytis vid Gamla Åbovägen, inom räckhåll
för stamväg 41 och några tiotals minuter från Åbo. Vägförbindelserna är rent ut sagt alldeles utmärkta men trafiken löper också
på vatten: det går att till exempel paddla sig fram till grannkommunen. På ena sidan av ån böljar bördiga åkrar och på den andra
reser sig den höga klippan Puhovuori. Från dess topp kan ett idylliskt nationallandskap beundras.

AUVAINEN

Byn Auvainen pulserar av liv. I anslutning till allaktivitetshuset
Auranmaan taitotalo finns en gymnastiksal som utnyttjas för

mångsidig motion i form av innebandy, badminton, volleyboll,
kettlebell och diverse motionsklubbar. De lokala idrottsföreningarna utnyttjar också flitigt salen. På allaktivitetsplanen spelas
sommartid bland annat tennis och korgboll. På vintern kan man
dra på sig skridskorna i en varm omklädningshytt och därifrån ge
sig ut på isen för att spela ishockey eller göra piruetter. Utanför
idrottscentret finns dessutom klätterställningar och gungor för
barn, en beachvolleyplan, ett utegym och en bana för frisbeegolf.
Byföreningen Auvaisten Seudun Kyläyhdistys ry har verkat sedan 2003. Genom sina projekt har byföreningen utvecklat en mer
funktionell livsmiljö både för byns barn och för de övriga invånarna. En levande landsbygd, en trygg och
aktiverande uppväxtmiljö och en anda av gemenskap
är vad byföreningen i Auvainen arbetar för. I omedelbar närhet till idrottscentret har flera tomter planlagts,
vilket betyder att det finns färdiga platser för dem som
vill bygga eget.

AUVAISTEN SEUDUN KYLÄYHDISTYS
www.auvainen.fi

BILD: HENRI VALKEAPÄÄ
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Haveri är en trivsam by för glada
människor, vid gränsen mellan kommunerna Oripää och
Pöytis. Byn erbjuder en utomordentlig boendemiljö för den som
uppskattar fridfull natur. I Haveri fungerar datakommunikationerna. Samtliga fastigheter i området kan få fiberanslutning, vilket
betyder att distansarbetet löper smidigt.
Kommunikationerna till affärscentrumen är goda. Till de närmaste butikerna tar det 10 minuter och till städerna ungefär en halv
timme. För den vitala byaktiviteten står en trettioårig byförening
som sköter intressebevakningen men också ordnar såväl traditionella evenemang i byn som andra sammankomster och utfärder.
Den av cyklister och mc-förare favoriserade Åbovägen löper genom Haveri i det historiska frodiga nationallandskapet längs Aura
å, omgivet av åkrar. Inom räckhåll för vägen finns också många
sevärdheter. En gammal varggrop berättar om tiden då det fortfarande betalades skottpeng för vargar. Koskela kvarn i Aura å är
en vattenkvarn byggd på 1700-talet. Kvarnen är fortfarande funktionsduglig och byföreningen ordnar kvarnförevisningar på beställning. På Kärilänmäki, det högst belägna stället i Haveri, har byföreningen byggt ett utsiktstorn. Tornet är skyltat från Åbovägen.

De vackra herrgårdsmiljöerna i Haveri finns lite längre bort från
Åbovägen: Pihlava gård vid Pihlavantie, Ordenoja gård vid Pöytäsuontie och Juva gård vid Juvantie. Ordenoja gård har långa
hästavelsanor och där finns för närvarande hingststationen Ordenojan Oriasema.
Vid sidan av Aura å hittas den finaste orörda naturen på Kontolanrahka, en av de största högmossarna i Sydvästra Finland.
Mossens mittersta del ligger nästan 7 meter högre än omgivningen. I området fungerar dessutom jaktföreningen Pöytyän yläpään
metsästysseura. På Ordenoja i Haveri finns också ett exempel på
konceptuell miljökonst, Khronoksen talo.
HAVERIN KYLÄYHDISTYS
haverin.ky@gmail.com
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HAVERI

HAVERI – BÖRDIGA ÅKRAR OCH PRÄKTIGA GÅRDAR

HEIKINSUO – NYA BOSTÄDER OCH FRILUFTSLIV
Heikinsuo är en liten men aktiv by med 400 invånare i södra
ändan av Pöytis kommun, mellan Kyrö och Aura. Byn har i årtionden haft en egen byförening och föreningens styrelse ordnar
fortfarande mångahanda evenemang under året för invånarna.
Dessutom bevakar den bybornas rättigheter och trivseln i byn.
Varje år byggs det nya bostäder i området. Den som bygger har
tillgång till kommunalt vatten och Heikinsuo vattenandelslags
tryckavlopp.

HEIKINSUO

Tack vare byföreningen finns det vid Heikinsuon koulu en frisbeegolfbana och mitt i byn en lekpark för barn. I anslutning till lekparken finns det också en sommarkiosk
och en beachvolleyplan som i synnerhet lokala ungdomar flitigt använder. I lekparken samlas den öppna
familjeklubben när vädret tillåter.
Byföreningen har ett eget vindskydd vid randen av
Hirvisuo. Därifrån har man fin utsikt över kärret. Vindskyddet är utrustat med torrdass och vedlider. Om
snö- och temperaturförhållanden tillåter sköter vi vintertid om
att skidspåren är i skick och skridskobanan isad. På vintrarna har
vi också ordnat resor till slalombackar. Heikinsuo strävar efter att
erbjuda alla åldersgrupper någonting.

HEIKINSUON KYLÄYHDISTYS
heikinsuo@gmail.com
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HEINIJOKI – MÅNGA SJÖAR OCH STARK GEMENSKAP
Heinijoki i Yläne är en vital by med många olika företag och fortsatt starkt levande talkoanda och grannsämja. Som byns centrum
fungerar den före detta folkskolan som småbrukarföreningen Heinijoen Pienviljelijäyhdistys numera äger.

BILD: MATTI NORR

HEINIJOKI

Småbrukarföreningen har aktivt renoverat skolhuset som rymmer
ungefär 100 personer. Skolan hyrs också ut för privata tillställningar. Föreningen Heinijoen Pvy som grundades redan 1927 har
anpassat sig till tidens krav och är numera hela byns förening. På
föreningens försorg ordnas årligen omkring åtta tillställningar i
skolan, vartill kommer att byns kvinnor har sina egna aktiviteter
under namnet Touhutupa.
Inom byns område finns det sex sjöar (Elijärvi, Lampsijärvi, Iso
Palijärvi och Pikku Palijärvi, Korpijärvi, Pirttijärvi och det är inte
heller långt till Koskeljärvi, Vähäjärvi eller Pyhäjärvi). I byns omedelbara närhet finns Vaskijärvi naturreservat. Reservatet inrättades 1956 och med sin närmaste omgivning utgör det ett av de
största bevarade ödemarksområdena i hela Sydvästra Finland.
Vandraren som stannar till på spången kan känna den praktiskt
taget obrutna frid som råder i naturreservatet. I Heinijoki ger naturen och de många sjöarna goda förutsättningar för allt slags
friluftsliv.
Underbar natur och en stark gemenskap ger garantier för ett bra
liv i Heinijoki. Visste du annars att konstnären Vihtori Ylinen är
en känd person som föddes och verkade i Heinijokibygden?

HEINIJOEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS
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KARINAIS

KARINAIS – KULTURBYGD OCH HEMGJORD GLASS

Karinais by är landsbygd när den är som bäst: fridfull, frodig och
behaglig. Byn halveras av ån Tarvasjoki. Längs ån löper Kyröntie. Odlingslandskapet och gårdarna som öppnar sig längs vägen
utgör ett för byn typiskt kulturlandskap. I detta landskap hittar
du minnesstenen över Wäinö Aaltonen, hans födelseplats och
skulpturen Sorg på hjältegraven på begravningsplatsen i Karinais.
Städerna – såväl Åbo som Salo och Loimaa – finns på en smidig
bilresas avstånd. Byn har också ett mångsidigt företagsliv, till ex-
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empel i fråga om livsmedelsförädling. Här finns till och med byns
egen glass och en glassbar!

KARINAISTEN KYLÄYHDISTYS

KUMILA

KUMILA – BOBOLL OCH BÄR- OCH SVAMPSKOGAR

Bygruppen Kumila-Kaulanperä ligger
c. 50 kilometer från Åbo vid riksväg 9
och järnvägen. Till Loimaa är det bara
25 kilometer.
Byn har bobollsplan, bönehus och, i anslutning till allaktivitetshuset Lukontalo, idrottshallen POP-areena som stod färdig i början av 2018. I byn fungerar inte bara en byförening utan också
andra föreningar, bland dem marthaföreningen Loukonkulman
Martat, jaktföreningen Loukonkulman Jahti, understödsföreningen Loukonkulman Lukko och bobollssektionen inom Pöytyän
Urheilijat.

I Kumila är naturen nära. Kärret Kontolanrahka med sina tranor
och sina fantastiska bär- och svampskogar finns strax utanför
dörren. Sandstranden och frisbeegolfbanan vid Mellilänjärvi finns
på bara några kilometers avstånd.

KUMILAN KYLÄYHDISTYS

Bobollsföreningen har både flick- och pojklag i så gott som alla
junioråldrar. Representationslagen för damer och herrar spelar i
Ykköspesisligan. Bobollen ger sommartid byn många besökare
från både när och fjärran. Boboll är en källa till stolthet för byn;
härifrån kommer Finlands bästa bobollsspelare.
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KYRÖ – UTBILDNING, KULTUR OCH FINT UTEBAD

KYRÖ

Kyrönejdens byförening driver det fina utebadet som
är en verklig oas i byn – en plats där alla som bor
i närheten kan rekreera sig under sommaren. Efter
sommarsäsongen fortsätter utebadet med höstsimning och under vintern med vinterbad. Ganska unikt
torde det vara att hela utebadet med bastu också kan
hyras för privat bruk.

Med sina 1800 invånare är Kyrö störst av byarna i Pöytis. Kyrö har
ett utmärkt läge vid järnvägen och riksväg 9, cirka 40 kilometer
från Åbo.
Kyrö har omfattande bildnings- och kulturtjänster. På en traditionsrik höjd står gymnasiet Elisenvaaran lukio och en enhetsskola. I samma komplex ingår bibliotek och ett högklassigt auditorium. Medborgarinstitutet Auranlaakson kansalaisopisto och
konstskolan Taidekoulu Liisa Hellevi ligger vid torget. Torget i
Kyrö är faktiskt regionens mest aktiva och vitala centrum för torghandel; här samlas köpmän och kunder varje onsdag året runt. På
torget ordnas dessutom vår- och julmarknad i april och december.
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För vardagliga ärenden finns det mångsidiga tjänster
i Kyrö. Byns egen FBK och dess ungdomssektion är
också de mycket aktiva. I närheten av skolorna i Kyrö
finns utmärkta anläggningar för närmotion: spånbana för joggning och längdskidåkning, BMX-bana,
frisbeegolfbana, friidrotts-, fotbolls- och bobollsplaner samt ishockeyrink.

KYRÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS
https://sites.google.com/view/ksky

EGNAHEMSFÖRENINGEN I PÖYTIS – DRIVER GEMENSKAP
Egnahemsföreningen Pöytyän Omakotiyhdistys ry är en organisation för dem som bor i egnahemshus och småhus samt för
fritidsboende, med hela Pöytis som sitt verksamhetsområde.
Föreningens ändamål är att främja och öka boendetrivseln inom
verksamhetsområdet och att försöka stärka gemenskapsandan
och den sociala interaktionen mellan de olika kommundelarna. I
verksamheten deltar omkring 160 medlemsfamiljer.

PÖYTYÄ

Egnahemsföreningen i Pöytis ingår i det riksomfattande Finska
egnahemsförbundet som erbjuder sina medlemmar diverse förmåner, bland annat energi- och avloppsrådgivning samt medlemstidningen Omakotilehti som utkommer fyra gånger i året.
Egnahemsföreningen i Pöytis erbjuder sina medlemmar möjlighet
att hyra grentugg, gasgrill, perkolator och marknadstält samt rabatter och förmåner på resorna som föreningen arrangerar.
Föreningen ordnar diverse evenemang och exkursioner för både
sina medlemmar och övriga kommuninvånare. Till de årliga traditionerna hör till exempel en sommarteaterafton, en friluftsdag,
en lillajulskryssning, en fotbollsmatch mellan barn och föräldrar
samt en sommarexkursion till något ställe som medlemmarna har
föreslagit. Föreningen har tagit initiativ till välgörenhetsinsatser
där äldre har erbjudits hjälp med trädgårdsarbete, den har bjudit
på handledning i geocaching och ordnat frisbeegolfturneringar
i både Pöytis och grannkommunerna. På initiativ av egnahemsföreningen fick området Mäkiäistenrinne i Riihikoski en lekpark
och en fotbollsplan som betjänar alla hugade besökare och som
föreningen sköter.
Pöytyän Omakotiyhdistys ry hälsar alla kommuninvånare välkomna att tillsammans verka för vårt gemensamma Pöytis bästa.

PÖYTYÄN OMAKOTIYHDISTYS
www.omakotiliitto.fi/poytyanoky
poytyanomakotiyhdistys@gmail.com
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MUSTANOJA

MUSTANOJA – VACKER BYGATA OCH GLAD SAMVARO

Byn Mustanoja ligger vid Åbovägen, i det kulturhistoriska nationallandskapet mellan Riihikoski och Pöytis kyrkby. Servicen i
Riihikoski finns på några kilometers avstånd och från bygatan
kommer man snabbt till riksväg 41. Fridfulla grusvägar och lummiga skogsstigar lockar ut i naturen som finns strax utanför hemmets dörr. På Aura å som flyter genom byn kan man till exempel
paddla stående på ett SUP-bräde.
Den vackra bygatan har lockat till sig familjer. Den år 2011 grundade ungdomliga byföreningen i Mustanoja verkar aktivt och ordnar familjetillställningar året runt: traditionell julfest, stranddag
och isdisco samt ovanligare arrangemang som identifiering av
djurspår, svamputflykt, dragspelsgympa och tomtarna på Reppuniemi. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans.
På färden genom byn passeras många traditionsrika sightseeingmål, så som före detta skolan i Mustanoja, allaktivitetshuset Kyntäjäntupa och hembygdsmuseet på Reppuniemi. Kyntäjäntupa
är en av kommunens mest traditionsrika festlokaler. Reppuniemi
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fungerar sommartid som scen för teatern i Pöytis. Intill kyrkan i
Pöytis kyrkby finns museet Museopappila i den gamla prästgården.
Mustanoja by kan erbjuda specialiserad service så som en guldsmedsverkstad, en tapetserar- och restaureringsverkstad, ett karderi och – det nyaste – ett ridstall. På ett par stenkasts avstånd finns
det vitala industriområdet i Lalli.
Mustanoja by består av goda kommunikationer, vackra vyer och
glada påhitt.

MUSTANOJAN KYLÄYHDISTYS
www.mustanojankyläyhdistys.com

RAHKIO

RAHKIO – FRODIG OCH UNGDOMLIG

Byn Rahkio ligger nio kilometer från Kyrö, mitt i det vackra och
frodiga odlingslandskapet. I byn fanns tidigare en egen byskola
och Rahkion estradi; båda är numera i privat ägo.
I byn finns både lantbruk och andra företag. Byns image har under årens lopp föryngrats. Bland de yngre byborna finns i dag
både återflyttare och helt nyinflyttade familjer.

Byföreningen har då och då ordnat evenemang på Kakarlampi
friluftsområde.
Vi hälsar dig varmt välkommen med för att utveckla verksamheten!

RAHKION KYLÄYHDISTYS
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TOURULA-KEIHÄSKOSKI

TOURULA OCH KEIHÄSKOSKI – DET HÄNDER PÅ PAIMENENMÄKI

Tourula och Keihäskoski byar ligger i norra delen av Pöytis, i gamla Yläne vid gränsen till Säkylä och Loimaa.
Medelpunkten för byarna är före detta byskolan Paimenenmäki,
där skolarbetet upphörde 1992. Då aktiverade sig byborna och
i den gamla skolmiljön grundades byföreningen för Tourula-Keihäskoski. Byarnas arbete för Paimenenmäki premierades
2008 genom att de utsågs till Årets by i Egentliga Finland.
Vid sidan av byföreningen verkar i de två byarna andra föreningar:
marthorna, bondeföreningen och jaktföreningen. Året runt ordnar dessa, tillsammans och var för sig, evenemang, tillställningar och exkursioner för byborna. Utöver det vitala föreningslivet
finns det i byarna mycket traditionellt lantbruk och andra företag.
Här finns såväl får, höns, kycklingar, getter och highland-boskap
som maskinentreprenörer, köttförädling och hantverkare.
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Tourula och Keihäskoski är byar för aktiva människor samtidigt
som de erbjuder en fridfull boendemiljö. Utöver de organiserade
aktiviteterna finns goda möjligheter att på egen hand göra utflykter i naturen, till exempel längs Kirkkopolku från Tourula till Yläne
kommuncentrum.
Paimenenmäki erbjuder fest- och möteslokaliteter för c. 100 personer.

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS
http://www.paimenenmaki.com/

UUSIKARTANO – LYSMETTÄ DANSBANA OCH HIMOLA TEATER

UUSIKARTANO

Uusikartano ligger vid vägen mellan Åbo och Säkylä. Såväl byaktivismen som teaterbygget i Uusikartano har sina rötter i 1980-talets Yläne. Sedan dess har verksamheten fortsatt utan avbrott
men under resans gång har den flyttat från Himola fors till den
före detta folkskolans tomt. Dagens Lystmettä fungerade i tiderna
som herrskapets friluftspark; numera är den en utmärkt plats för
fritidsaktiviteter.
I Lystmettä gårdscentrum ingår kiosk, dansbana, täckt läktare
och lekplats för barn. Området är hinderfritt. Från en brygga kan
man ta sig ut på Yläne å. Byföreningen hyr året runt ut lokalerna
på Lystmettä. I närheten finns också vindskyddet vid Pikkukoski,
som underhålls av byföreningen och står till alla vandrares fria
disposition. Byns aktiva talkoarbetare underhåller inte bara Lystmettä; samma gäng sköter om att bymiljön rustas upp.
I byn ordnas aktiviteter och evenemang året om. Fastlagsåkning,
företagardans, lillajul – och basarerna och onsdagarnas öppna
bastuturer med dopp i vaken är arrangemang som redan har blivit
tradition. Byn har också egen FBK med brandstation.
Himola teater verkar inom byföreningen i Uusikartano. Teatern
är inte begränsad till sommaren utan det aktiva amatörgänget
sätter upp tre premiärer i året: en sommarpremiär på Lystmettä
och två premiärer under djupaste vinter på folkets hus i Yläne
centrum. År 2011 uppmärksammades byföreningens och Himola
teaters arbete med att Uusikartano valdes till Årets by i Egentliga
Finland. Kampanjen för att vinna titeln fördes då under den träffande rubriken ”Byar skapar kultur”.

UUDENKARTANON KYLÄYHDISTYS
www.uudenkartanonkylayhdistys.fi
www.himolanteatteri.net
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YLÄNE – VITAL KYRKBY, VANDRINGSLEDER OCH
VIDSTRÄCKT FJÄRD
Det hjärtformade Yläne i trakten av gränsen mot Satakunta var en självständig kommun till 2009. I den
vitala kyrkbyn finns hälsostation, bibliotek, 9-klassig
enhetsskola, daghem och ett modernt och prisbelönt
servicecentrum för seniorer. Fler än etthundra företag
står till tjänst vilket betyder att många olika behov kan
tillgodoses, utöver livsmedelsaffärer, apotek, bank, frisörsalonger, lunchrestauranger och järnhandel. Sommarlördagar sjuder torget av försäljningsstånd med närproducerade livsmedel, kläder och hantverksalster. Färsk fisk, köttprodukter
och grönsaker säljs på torget också vintertid.

YLÄNE

Naturen är starkt närvarande i Yläne. Kurjenrahka nationalpark
med sina mångsidiga vandringsleder och Vaskijärvi naturreservat
inbjuder till ett famntag med naturen – antingen en kort avstickare eller en flera dagars vandring. Utställningen i naturumet
Luontokapinetti berättar om skogen och kärren och om deras djur
och växter samt om hur klimatet påverkar precis allt. Naturstigen
vid Luontokapinetti låter dig göra en tidsresa på två miljarder år:
från Jordens födelse till i dag.
Från Kalikka i norra delen av Yläne öppnar sig en av de största
insjöfjärdarna i Finland, den svindlande vyn över horisontlösa
Pyhäjärvi. Kalikka härliga badstrand och sjöns klara vatten lockar
sommartid med bad och friluftsliv. På stranden finns två bastubyggnader och en täckt grill. Här finns också Åbo och Loimaa
städers samt Pöytis kommuns friluftsområden. Alternerande
veckor sommartid har Pöytis och Loimaa låtit sina invånare bada
strandbastu gratis varje dag. Denna nationellt sett unika service
har blivit omåttligt populär.
För Yläne är gemenskap en hjärtesak. Det vitala föreningslivet erbjuder något att göra för alla behov. Det finns konserter för varje
smak och motionsgrupper för alla åldrar, såväl för den som vill
tävla som för aktiva amatörer. Sommarlördagar genljuder dans-

BILD: TIINA NUORTIMO
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musiken över Pyhäjärvi, när dansbanan vid Valasranta bjuder upp
till ackompanjemang av de allra populäraste dansorkestrarna.

YLÄNEEN KYLÄYHDISTYS

Yläne byförening grundades vårvintern 2019. Föreningens ändamål är att verka som samlande kraft för kyrkbyn och de andra
byarna, att medverka till evenemang och att främja områdets
livskraft.

LUONTOKAPINETTI
www.luontokapinetti.fi
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I sin framtidsstrategi Tulevaisuuden kotipesä 2025 har Pöytis
kommun som mål lyft fram en profilering av byarnas starka sidor och ett ökat samarbete byarna emellan. För verkställigheten
står Delegationen för byarna i Pöytis, som alla intresserade byar
kan välja en representant till. Målet är att stärka och diversifiera
samarbetet mellan Pöytis kommun och byarna samt att främja
byarnas inbördes samverkan.
Delegationen sammanträder 3–4 gånger i året. Till mötena inbjuds vid behov sakkunniga bl.a. från organisationslivet och från
kommunens olika förvaltningar. Delegationens uppgift är att följa
med hur service, infrastruktur och levnadsförhållanden i byarna
utvecklas, koordinera byarnas beredskapsarbete, komma med
framställningar och initiativ till förvaltningar och kommunledning, avge utlåtanden bland annat om kommunens servicenät
och tjänsternas innehåll, följa med beslutsprocesser i fråga om
markanvändning och miljörelaterade ärenden som påverkar förhållandena i byarna, främja invånarnas delaktighet i kommunens
beslutsprocesser, fungera som stöd för föreningarna, främja byarnas utveckling och arrangera fortbildnings- och underhandlingsträffar.

Delegationen för byarna i Pöytis grundades 2011. Då fanns det tio
byföreningar och nu är de fjorton.
Delegationen är en av kommunens påverkansgrupper, andra är
barn- och familjerådet, ungdomsfullmäktige och äldre- och handikapprådet.

NEUVOTTELUKUNNAN SIHTEERI

kkommunens kultursekreterare
Taina Myllynen 050 560 7168
taina.myllynen@poytya.fi.
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BYARNAS DELEGATION

FRAM MED BYARNAS STARKA SIDOR OCH MER SAMARBETE:
DELEGATIONEN FÖR BYARNA I PÖYTIS

Et bo för framtiden.
växel tel. (02) 481 000 klo 9-15
www.poytya.fi

