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PÄÄKIRJOITUS

Lokakuussa
2018
kunnanvaltuusto hyväksyi Pöytyälle uuden kuntastrategian
vuosille 2019–2025
”Tulevaisuuden kotipesä”. Strategian mukaisesti Pöytyä on kehittyvä, yhteisöllinen
ja turvallinen asuinpaikka viihtyisässä maaseutuympäristössä sekä yrittäjäystävällinen
kunta, joka tekee rohkeita valintoja paremman
tulevaisuuden puolesta. Strategiamme kehittyvän kunnan näkökulman yhtenä tavoitteena
on tasapainoinen konsernitalous.
Syksyllä 2019 kuntatalouden tilanne koko
maassa heikkeni merkittävästi, sillä verotulokertymävaje koko vuoden osalta osoitti 600
miljoonaa. Pöytyän osalta tämä tarkoitti, että
talousarvioon nähden noin miljoona euroa
verotuloja jäi toteutumatta. Verohallinnon
tekemien selvitysten perusteella suurin osa
kertymävajeesta johtui verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisterinongelmat selittivät
vain murto-osan vajeesta. Vuoden 2019
lopulla kunnanvaltuusto hyväksyi lähes 1,3
miljoonan lisämääräraha-anomukset toimialoilta sekä 470 000 euron lisämäärärahaanomuksen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymältä.
Pöytyän kunta toteutti talouden suunnanmuutoksen vuosina 2016–2018 saavuttaen
lähes 3 miljoonan ylijämään taseeseen. Merkittävä osa kertyneestä ylijäämästä sulautuu
pois heikon vuoden 2019 tilinpäätöksen
johdosta. Kunnassa aloitetaan alkuvuonna
talouden tasapainottamistyö, jolla pyritään
pääsemään takaisin uralle, jolla talous saadaan vakautettua. Talouden tasapainottamisessa yleisellä tasolla kuvattuna toimintojen
määrärahojen juustohöyläys ei riitä, vaan
arviointi on kohdistettava rakenteellisiin rat-

kaisuihin, joita kunnan toimialoilla on toteutettu ja toteutetaan parhaillaan. On tärkeää
kohdistaa arviointi suuriin kokonaisuuksiin ja
pyrkiä hyvään lopputulokseen koko yhtenäisen Pöytyän hyväksi. Talouden ohjaamisessa
olennaista on mahdollisimman tehokas sopeutuminen palvelutarpeen muutokseen ottaen huomioon ennakkointikyvykkyys sekä
tiedolla johtaminen.
Tammikuussa 2020 julkaistiin VarsinaisSuomen liiton tilaama konsulttiyhtiö Perlacon Oy toteuttama selvitys, joka kohdistui
kuntien palvelutarpeen muutokseen ja muuttoliikkeen hintaan. Selvityksessä verrataan
maakuntien ja kuntien väestömuutosta tulevaan palvelutarpeen muutokseen. Muutosta
tarkastellaan vuoden 2018 lähtötiedoista
vuoden 2030 tilanteeseen. Selvityksen perusteella asukasmäärä kasvaa Uudellamaalla,
Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kaikissa
maakunnissa kuitenkin syntyvyys alenee, ja
vain harvoissa kunnissa kasvaa. Maakuntien
kasvu on maan sisäisen muuttoliikkeen ja
maahanmuuton varassa. Selvityksen perusteella ikääntyneiden kasvava palvelutarve
voidaan puolessa Varsinais-Suomen kunnista rahoittaa supistamalla varhaiskasvatuksen
ja sivistystoimen palveluja nuorten ikäluokkien pienentyessä ja lasten ja nuorten palvelutarpeen vähetessä.
Talouden uusi suunnanmuutos vaatii onnistuakseen johdon, toimialojen, luottamushenkilöiden sekä koko henkilöstön sitoutumista.

KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT
Kunnanviraston toimipisteet ja kunnan
puhelinvaihde ovat avoinna maanantai–
perjantai kello 9.00–15.00. Liukuvan työajan puitteissa suorat numerot ovat käy-

tössä kello 8.00–16.00. Klikkaa www.
poytya.fi, oikealla kohtaa Yhteystiedot,
jonka alta ovat puhelinnumerot.
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Pöytyän tulevaisuuden
konkreettisessa rakentamisessa, jota parhaillaan
toteutamme, on tärkeää
muistaa, että eteenpäin
meneminen vaatii myös
panostuksia. Pöytyällä
halutaan kehittää ja luoda
kuntalaisille laadukkaat
peruspalvelut sujuvan arjen turvaamiseksi.
Pöytyällä on hyvät edellytykset edistää hyvinvointia, elinvoimaa sekä kehittää kuntaorganisaatiota vastaanottamaan tulevaisuuden
haasteita.
Meillä on kaikki se osaaminen, asenne ja
resurssit, joita tulevaisuuden kuntana tarvitaan.

Anu Helin

KUNNANJOHTAJA

PASI MÄÄTTÄLÄ

KUNTA TIEDOTTAA
KIMMO KARVINEN

KOTIPESÄ ÄÄNESTYKSEN TULOKSET:
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22 ääntä

Kokeilu koulujen hävikkiruuan jakamisesta
Pöytyän ateriapalvelut aloittivat lokakuussa
kokeilun koulujenhävikkiruuan jakamisesta
tarvitseville. Valtuustoaloitteen pohjalta syntynyt kokeilu on käynnistynyt vasta osittain,
sillä hävikkiruuan kuljettamiseen ja jakamiseen tarvitaan lisää yhteistyökumppaneita.
Hävikkiruuan määrä vaihtelee huomattavasti,
eikä ruokaa voi valmistaa ruokaa hävikkijakelua
varten, mutta täysin hävikkeettömään ruuanvalmistukseen ei kuitenkaan päästä koskaan.
Hävikkiruuan nouto pitää tapahtua heti ruokailun päätyttyä (n. klo 12.30–13.00 Ruuanhaku aika sovitaan keittiökohtaisesti keittiöhenkilökunnan kanssa). Ruoka jaetaan
asiakkaille muualla asiakkaan omiin astioihin.
Ruuan noutaminen on tehty helpoksi, mutta
hygieniaohjeita pitää noudattaa.
Ruokaa jaetaan koulujen työaikana. Koulujen
olleessa lomalla ruokaa ei jaeta.
Riihikoskella Riihikosken yhtenäiskoululta
hävikkiruuan hakee ma–to Pöytyän työllisyys-

palvelut ja noutavat ruuan Auranmaan Taitotaloon jakeluun ja perjantaisin ruuan noutaa
Pöytyän seurakunta.
Kyrössä Elisenvaaran yhtenäiskoululta hävikkiruokaa noutaa Pöytyän seurakunta torstaisin.
Maanantai–keskiviikko ja perjantaisin voitaisiin hävikkiruokaa vielä jakaa, jos saadaan
yhteistyökumppaneita ruuan toimittamiseen.
Yläneellä Yläneen yhtenäiskoululta hävikkiruokaa noutaa keskiviikkoisin Yläneen SPR.
Maanantai–tiistai ja torstai–perjantai perjantaisin voitaisiin hävikkiruokaa vielä jakaa, jos
saadaan yhteistyökumppaneita ruuan toimittamiseen.
LISÄTIETOJA: Kaija Lähteenmäki
ruokapalvelupäällikkö p. 0400 547563
kaija.lahteenmaki@poytya.fi
Pöytyän kunta Yläneentie 11 b B,
21870 Riihikoski

Pöytyän
kunnan
tiedotuslehti

PARAS KOTIPÖNTTÖ
Pöytyän kunnan työllistämispalvelut valmistivat viime vuonna neljä persoonallista linnunpönttöä. Kotipesät ovat pöytyäläistä käsityötä
ja uniikkeja. Valmistuksessa on hyödynnetty
kierrätysmateriaalia. Numerot 3 ja 1 ovat jo
lentäneet maailmalle Pöytyän kunnan erikoislahjoina. Vielä on kaksi linnunpönttöä tallella,
mutta lisää lahjaksi annettavia Pöytyän Tulevaisuuden kotipesiä tarvitaan.
Kyrön joulumarkkinoilla äänestettiin kuvassa
olevista neljästä vaihtoehdosta parasta kotipesää. Kunnan osastolla kävi 175 henkilöä
äänestämässä ja äänestäjien kesken arvottiin
palkintoja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Selkeästi eniten ääniä sai numero 1 (89 kpl),
kotipöntöt 2 ja 3 saivat molemmat 22 ääntä
ja koti-pönttö numero 4 sai yhteensä 42 äänestyslappua.
Oletko tekijä?
Haluatko suunnitella ja toteuttaa yhden Kotipesän? Tai useampia? Emme hae liukuhihnalla tuotettuja pesiä vaan etsimme yksilöllisiä
ja omintakeisia pönttöjä. Voit olla koululainen, opiskelija tai ammattilainen. Tarkoitus
on numeroida jokainen pesä ja numerot 1–4
on käytetty. Kiinnostaisiko sinua tehdä Pöytyän Tulevaisuuden Uniikki Kotipesä?

LISÄTIETOJA:

Taina Myllynen
kulttuurisihteeri p. 050 560 7168
taina.myllynen@ poytya.fi

Julkaisija: Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö | Toimitus: Taina
Myllynen | Taitto: Mainostoimisto Hurraa | Painopaikka: Newprint |
Kansikuva: Sara Korpi | Painosmäärä: 5000 kpl
Lehden ilmestymisajankohdat vuonna 2020: 2/2020 materiaalin toimitus
6.4.2020 mennessä, jakelu viikolla 20 | 3/2020 materiaalin toimitus 17.8.2020
mennessä, jakelu viikolla 40.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Toimita lehteen tuleva aineisto sähköpostilla
osoitteeseen vapaa.aika@poytya.fi. Varmista, että kuvat ja teksti eivät ole samassa Word -tai pdf-tiedostossa.
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Kansalaisopiston juhlavuosi 2019
huipentui marraskuiseen pääjuhlaan

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO JUHLISTI
50-VUOTISTA TAIVALTANSA ERILAISIN TAPAHTUMIN.
PÄÄJUHLAAN KOKOONNUTTIIN PERJANTAINA 8.11. ELISENVAARAN
YHTENÄISKOULUN KURKISALIIN. OHJELMASSA OLI MUSIIKKIA,
PUHEITA SEKÄ ANSIOITUNEIDEN OPISTOLAISTEN MUISTAMISIA.
KUVAT: HARRI KEMPPAINEN

Parituntinen juhla keräsi paljon kiitosta.
Erityisen tyytyväisiä oltiin osakaskuntien
puheenvuoroihin, jotka paitsi olivat kiinnostavia, osoittivat myös puheenpitäjien
erinomaista perehtyneisyyttä opiston asioihin ja sen historiaan. Tervehdyksensä
esittivät kunnanjohtaja Mika Joki Aurasta,
kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannele
Rouhiainen Oripäästä sekä kunnanjohtaja
Carita Maisila Marttilasta. He kaikki kiittivät
kansalaisopistoamme viime vuosien hyvästä
toiminnasta ja painottivat oppilaitoksen seudullista tärkeyttä. Pöytyän kunnan puolesta
viestinsä toivat kunnanjohtaja Anu Helin ja
sivistysjohtaja Marianne Mäkelä.
Puheenjohtaja Taisto Lehtonen kertoi elävästi
Auranlaakson kansalaisopiston opiskelijayhdistyksen toiminnantäyteisestä historiasta.
Tämä tammikuussa 1971 perutettu yhdistys
oli tärkeä opistohengen nostattaja. Se toimi
sekä opistolaisten välisenä yhdyssiteenä että

opiskelijoiden ’äänitorvena’ kansalaisopiston johdon suuntaan.
Juhlaan pääpuhujaksi oli saatu valtakunnallisen Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Helsingistä, joka
sanoissaan korosti oppilaitosmuotomme sosiaalisia ja terveydellisiä hyötyjä: tuoreiden
tutkimusten mukaan jokainen kansalaisopistoon satsattu euro tulee kunnalle takaisin –
lisääntyneinä hyvinvointivaikutuksina – noin
3,4–5,6-kertaisina.
”Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat
tutkitusti erityisen suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla, mutta ne antavat paljon myös kaikille muille. Toimintatavat
ovat joustavia ja verkostot laajoja. Valmiita rakenteita ja osaamista hyödyntämällä sekä yhteistyötä myös kuntien eri toimialojen kanssa
ennakkoluulottomasti tiivistämällä opisto voi
ottaa haltuun myös kokonaan uusia tehtäviä.”
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Palkitut opistolaisyhdistyksen jäsenet.
Henkilöt vasemmalta oikealle Pirjo Kulmala, Taisto ja Heli Lehtonen, Kaarina
Hannula, Ismo Aro, Mikko Salmi, Marjatta Suomi, Tarja Liinoja ja Lauri Heikkilä.
Juhlapuhujana oli KoLin
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

AURANLAAKSON
KANSALAISOPISTO
LOPPUKEVÄÄN UUDET KURSSIT:
Lintupaja (114508)
Opistotalo, Kyrö 25.2. alk. (18 €)
Kameran käytön perusteita (114604)
Opistotalon Mediapiste, Kyrö 22.4. alk.
(15 €)
3D-pelikehitys –verkkokurssi
(340204)
16.3. alk. (105 €)
Asahi-terveysliikunta sekä kehonhuolto –verkkokurssi
alk. 28.2. (15 €)
Kaikille kursseille on ilmoittauduttava
ennakolta www.opistopalvelut.fi/auranlaakso tai puhelimitse (klo 9–15) 040
6722 969
Tilaisuuden juonsivat Ilkka Virta ja Anna
Schukov.

OMAISHOITAJIEN
VERTAISTUKIRYHMÄT
KEVÄÄLLÄ 2020:

Mm. näin totesi toiminnanjohtaja Nuottanen
puheessaan.
Juhlassa palkittiin ruusuin ja kunniakirjoin
kaikkein pitkäaikaisimmat opistolaisyhdistysläiset. Yli 40 vuotta oppilaskuntatyössä ovat
mukana olleet Kaarina Hannula, Pirjo Kulmala
sekä Heli ja Taisto Lehtonen. Palkittaviksi oli
kutsuttu kaikkiaan kymmenen yhdistyksen
aktiivia. Heidän lisäkseen kukitettiin opettajakunnan ehdotusten pohjalta monivuotiset
tunnolliset opiskelijat Sinikka Lehtinen ja
Matti Knuutila.

Kyrössä, Talvitie 1,
Kotikarpalon kokoustilassa
KE 11.3.2020 klo 13.00–14.30
KE 15.4.2020 klo 13.00–14.30
KE 13.5.2020 klo 13.00–14.30

Riihikoskella, Turuntie 639,
perusturvapalvelujen keskus
(vanha kunnantalo)
KE 4.3.2020 klo 13.00–14.30
KE 8.4.2020 klo 13.00–14.30
KE 6.5.2020 klo 13.00–14.30

Kansalaisopistojen liiton ansiomerkit jaettiin
kolmellekymmenelle opistoa vähintään kymmenen vuotta palvelleelle. Arvokkain tunnustus oli tuntiopettaja Ritva Lohiluodolle myönnetty neljäkymmentävuotismerkki.
Tapahtuman musiikista vastasivat pianistit
Angela Saarinen ja Leena Tammisto. Heiltä
kuultiin nelikätisinä esityksinä mm. Antonin
Dvorakin Slaavilaiset tanssit numero 2 (emolli) sekä numero 1 (c-duuri). Juontajina
toimivat musiikinopettaja Anna Schukov ja
rehtori Ilkka Virta. Opiston puolesta kiitossanat lausuivat johtokunnan puheenjohtaja
Harri Auranen ja rehtori Virta.
Juhlan jälkeen siirryttiin kahville koulun ruokalaan. Kukin kahvipöydän leivos oli somistettu opettaja Tauno Tauriaisen 70-luvulla
suunnittelemalla opiston liekkilogolla.

Yläneellä, Haverintie 27,
Taiteellisesta puolesta vastasivat musiikkipedagogit Angela Saarinen ja Leena
Tammisto.
Jo juhlapäivän aamuna oli kokoonnuttu pienellä joukolla opiston Liisa Hellevi –saliin,
jossa julkistettiin Marianne Mäkelän, Ari
Vilénin ja Ilkka Virran yhdessä kirjoittama
kirja ”Sivistyksen äärellä”.
Kansalaisopisto kiittää juhlavuodessa mukana olleita ja toivottaa kaikille hyvää alkanutta
vuotta 2020!
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Kartanokodissa päivätoiminnan tilassa
TO 5.3.2020 klo 10.00–11.30
TO 2.4.2020 klo 10.00–11.30
TO 7.5.2020 klo 10.00–11.30
Kesäkuussa ryhmien yhteinen kesäinen
iltapäivä, aika ja paikka varmistuu myöhemmin.
Lisäksi tarjolla Loimaan seudun omaiset ja läheiset -yhdistyksen järjestämiä
tilaisuuksia. Niistä lisätietoa heidän
kotisivuiltaan: www.loimaanomaishoitajat.fi tai puhelimella: 044 9747 883 ja
044 986 3458

UHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO

Pöytyän kunnan puhelinluettelo
Vaihde avoinna kello 9–15 ............ 481 000
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, B-rappu
Kunnanjohtaja Anu Helin....040 672 2900
Aluearkkitehti
Olli-Pekka Hannu ................040 198 0801

Perusturvapalvelut
Vt. perusturvajohtaja
Susanna Ikola ......................040 845 4486
Sosiaalipalveluiden palveluohjaus
ma–pe klo 10–12..................040 672 2937
Perheneuvolapalvelut
Yhteydenotto ja ajanvaraus....044 237 4458
puhelinaika ma–pe klo 11–11.30
eva-maija.poijarvi@metodi.fi
(sosiaalityöntekijä)
eeva-leena.kataja@metodi.fi
(psykologi, perheterapeutti)
Vt Kotihoidon ohjaaja
Jaakko Kanniainen ...............050 371 6400
Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
puhelinaika klo 10–11
Avopalveluohjaaja
Tiina Vesanto ......................040 822 7814
Omaishoidontuki, tukipalvelut,
vanhusasiakkaiden palveluohjaus

Sivistyspalvelut
Sivistysjohtaja
Marianne Mäkelä..................040 672 3190
Varhaiskasvatuspäällikkö
Virpi Lukkarla ......................050 400 3276
- lasten päivähoitopalvelut

#Tulevaisuusmatka
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 820 414
Kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri
Seija Halminen ....................040 672 2978
Vesihuoltolaitos
Liittymisasiat ja laskutus
toimistosihteeri
Hellevi Kulmala ...................040 672 2976
toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä ................040 672 2977
Vesimittariasiat
Kyrön alueen vesihuollon esimies
Mika Saarinen ......................0400 673 832
Riihikosken alueen kirvesmies
Juha Sahla .........................050 560 7163
Yläneen alueen huoltomies
Jouni Aaltonen ...................050 590 6724
Teknisen toimen viikonloppupäivystys
Pöytyän kunnan teknisen toimen päivystysnumero viikonloppuisin (pe klo 15.30–ma
klo 7.30).............................. 050 342 6586.
Pöytyän kunnan suorat numerot löytyvät
kunnan kotisivuilta.

Seudulliset numerot
Maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä ........................ 761 1154
Lisätietoja www.loimaa.fi
MELA:n asiamies
Jaakko Mikkola ...................029 435 2641
Terveysasemat
Sairaanhoidon neuvonta ja
ajanvaraus .......................... 02 4864 1270
Sähköinen ajanvaraus
www.poytyanterveyskeskus.fi
Vaihde: ................................... 02 486 410
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Päivystys
TYKS/Loimaan sairaalan päivystysyksikössä
päivittäin klo 8–22.
Osoite: Seppälänkatu 15–17, Loimaa.
Turussa TYKS/T-sairaalan yhteispäivystyksessä ympärivuorokautisesti.
Osoite: Savitehtaankatu 1, Turku.
Ennen päivystykseen lähtöä soita keskitettyyn neuvontanumeroon....... 02 313 8800
Hammaslääkäri
Ajanvaraus ja neuvonta
ma–pe klo 8–15 ...................02 4864 1330
Hammaslääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella: Savitehtaankatu 1, Turku.
Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin
klo 15.30–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9–11.
Ajanvarauspuhelin ...............02 313 1564
Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa
äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta ........................02 313 8800.
Lisätietoja: www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys
Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos ..................02 263 3111
Vs. ympäristönsuojelusihteeri
Piritta Laine..........................044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja
Jonna Hostikka ...................044 744 1116
Toimistosihteeri
Nina Relander.....................044 744 1115
www.koski.fi
Pöytyän terveystarkastajat:
Terveystarkastaja
Pirkko Liimatainen ...............050 594 6247
Terveystarkastaja
Matti Palkén ........................050 591 6246
www.lieto.fi
Jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy
Turun toimisto
avoinna ma–pe 9–15, Kuormakatu 17,
20380 Turku
Palvelunumero .......................0200 47470
Auranmaan lajitteluasema
Aurantie 518, 21450 Tarvasjoki
avoinna ti ja to klo 11–18
palvelunumero.....................020 728 2180
Huhti-lokakuussa avoinna joka kuukauden

KUNTA TIEDOTTAA
1. arkilauantai klo 10–15. Poikkeukselliset
aukiolot 2020: to 21.5. ja 24.12. suljettu
Yläneen lajitteluasema
avoinna to 14–19, Oripääntie 169, Yläne
Aseman hoitaja................... 040 515 6199
Lisäksi avoinna huhti-lokakuussa joka kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15.
Poikkeukselliset aukiolot 2020: to 30.4. klo
14.00–18.00, to 21.5. suljettu, to 18.6. klo
14.00–18.00 ja to 31.12. klo 14.00–18.00
Eläinlääkäripäivystys:
Hyötyeläinpäivystys ..............0600 041 451
(0,7 €/min+ ppm)
Pieneläinpäivystys ...................0600 12 444
(0,5 €/min +ppm)
Kunnaneläinlääkäri Liisa Savo...................
arkisin klo 8–9....... 486 7511, 050 512 6027
Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
Tarja Orava...........................0500 227 045
Vainionperäntie 1, 21900 Yläne

ELISENVAARAN LUKIOSSA

tasa-arvoiset lähtökohdat opiskelulle
”OPPIMATERIAALIT JA KOULUMATKAT OVAT LUKIOSSA MAKSULLISIA.
TÄMÄ VOI SAATTAA OPISKELIJAT ERIARVOISEEN ASEMAAN PERHETAUSTAN
TAI KOTIPAIKAN PERUSTEELLA. PÖYTYÄN KUNTA TARJOAA ELISENVAARAN
LUKIOSSA OPISKELEVILLE YHDENVERTAISET OPISKELUMAHDOLLISUUDET
LAINAAMALLA OPPIMATERIAALEJA JA TUKEMALLA KOULUKULJETUKSIA.”
Lukiokoulutus on Suomessa maksutonta,
mutta oppimateriaalit eivät. Opiskelun
kustannukset ovat viime vuosina nousseet, sillä oppikirjojen lisäksi tarvitaan
nykyään myös kannettava tietokone, joka
on välttämätön kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Lukiolaisten liiton arvion mukaan
oppimateriaalien hinta nousee yli 2500
euroon koko lukio-opiskelujen ajalta.
Pöytyän kaltaisissa haja-asutusalueen
kunnissa matkakulut nostavat monien
opiskelijoiden ja heidän perheidensä
kustannuksia. Mahdollisuus saada lukioopetusta ei siis toteudu tasa-arvoisesti,
mikäli varat eivät riitä oppimateriaalien
hankintaan tai kulku lähimpään oppilaitokseen aiheuttaa vaikeuksia.
Pöytyän kunta on pitkään panostanut
lukiokoulutukseen ja pyrkii tarjoamaan
opiskelijoille tasa-arvoiset lähtökohdat
opiskelulle. Koulumatkoja on tuettu korvaamalla Kelan koulumatkatuen omavastuuosuus ja järjestämällä koulukuljetuksia myös lukiolaisille. Myös tietokoneita
on ollut mahdollista saada lyhytaikaiseen
lainaan, mikäli omaa konetta ei ole mahdollista hankkia tai se on rikkoutunut.

ANU VIRPI

Elisenvaaran lukion ensimmäisen vuoden
opiskelija Lassi Honkala silmäilee oppimateriaalikirjastoa.

Uutena tukimuotona perustettiin syksyllä 2019 oppimateriaalikirjasto. Valtuustoaloitteesta syntyneen kirjastohankkeen
on tarkoitus varmistaa, etteivät kenenkään opinnot kaadu oppikirjojen tai tietokoneen puutteeseen. Tänä lukuvuonna
opiskelijat ovat voineet lainata kirjastosta
tietokoneen tai ensimmäisenä lukiovuonna tarvittavia oppikirjoja. Tulevina
vuosina kirjastoa on tarkoitus laajentaa,
jotta se jatkossa kattaisi kaikkien lukiokurssien kirjat.
sivu 7

ANU VIRPI

Tällä hetkellä noin puolet lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden käyttämistä
kirjoista lainataan oppimateriaalikirjastosta.
Vaikka kaikilla on mahdollisuus lainata kirjoja, osa haluaa edelleen hankkia ne omaksi.
Syynä on usein se, että omaan kirjaan saa
vapaasti tehdä merkintöjä ja alleviivauksia.
Tämä sopii hyvin oppimateriaalikirjaston
ideaan – materiaaleja on niitä tarvitseville,
mutta lukion ei tarvitse hankkia materiaaleja
jokaiselle omaksi.
Pöytyän tavoitteena on siis tasa-arvoisen
opintopolun tarjoaminen lukiolaisilleen.
Tämä on hyvä lähtökohta, josta Elisenvaaran
lukion opettajat ja opiskelijat voivat lähteä
ponnistelemaan kohti hyviä oppimistuloksia.

KOKOUS TAI
SEMINAARIKIN
VOI OLLA
IHMEELLINEN
LUONTOELÄMYS
Tervetuloa!
Luontokapinetti on idyllinen ja edullinen paikka kokouksien, seminaarien
sekä koulutus- ja virkistyspäivien viettoon. Viihtyisän vanhan koulurakennuksen isoon 200 neliön salin mahtuu jopa 100 henkeä, mutta tila on
viihtyisä myös pienille, vaikka vain 10 hengen ryhmille. Tarvittaessa salin
voi jakaa kahdeksi eri tilaksi.
SAAKO RUOKAA?
Luontokapinettiin voi tuoda omat eväät tai
meille voi tilata ruokailut ja kahvitukset
paikallisilta yrittäjiltä. Autamme tilauksissa
mielellämme! Luontokapinetin grillikota on
myös käytössänne.
MITÄ MAKSAA?
Puoli päivää (4 h) maksaa 80 euroa ja koko
päivä (8 h) 150 e. Vierailla on tilaisuuden
lomassa mahdollisuus tutustua myös Luontokapinetin luontonäyttelyyn.

MISSÄ LUONTOKAPINETTI ON?
Luontokapinetti on Pöytyällä, Yläneen keskustan tuntumassa. Turusta, Loimaalta, Huittisista ja Laitilasta matkaa on alle tunnin verran.
MINKÄLAINEN VARUSTUS?
Kokoustilasta löytyy älytaulu, dataprojektori,
dokumenttikamera, valkokangas, nettiyhteys
ja tietokone.

MITÄ MUUTA TARJOLLA?
Luontokapinetti on näyttely, luontopolku ja
näkötorni – ja kaikkeen voi tutustua
omatoimisesti tai oppaan johdolla. Lisäksi
Luontokapinetin luontokoulu tarjoaa
elämyksellisiä oppimispaketteja kaiken ikäisille oppijoille. Niissä voidaan mm.
tutustua vedenalaisiin veijareihin tai suon
elämään, vertailla erilaisia metsiä tai
keskittyä metsäretkellä elämän etsintään. Kysele eri vaihtoehtoja!
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LISÄTIETOJA:
ympäristökasvattaja ja luontoinnostaja
Minna Lukkala, luontokapinetti@poytya.fi
040 737 3243 tai 040 721 9689
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne
www.luontokapinetti.fi
Facebook ja Instagram: @luontokapinetti
Luontokapinetin omistaa Pöytyän
kunta. Sen toiminnasta vastaa
Pöytyä–Oripää 4H-yhdistys.
LUONTOKAPINETTI JA PÖYTYÄORIPÄÄ 4H TIEDOTTAVAT
Luontokapinetti avoinna yksittäiselle kävijälle tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
klo 12–17 sekä sunnuntaisin klo 11–15.
(voimassa toistaiseksi!) Kannattaa tarkistaa www.luontokapinetti.fi, muina aikoina tilauksesta.
Luontokapinetista voi tilata myös oppaan metsäretkelle tai kysyä vinkkejä
alueen muista nähtävyyksistä.
Oma 4H-yritys – Helppo tapa kokeilla, millaista on olla yrittäjä.
Oletko 13 vaan et yli 28-vuotias? Oma
4H-yritys antaa sinulle mahdollisuuden
kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa,
mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja etenet siinä aina omaan tahtiisi. Oma 4H-yritys
on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Ota yhteyttä.

KYRÖN KIRJASTO
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
040 6722 968 tai 040 727 4494
kyron.kirjasto@poytya.fi
RIIHIKOSKEN KIRJASTO
Yläneentie 6, 21870 Riihikoski
040 672 2967 ja 040 727 5878
kirjasto@poytya.fi
YLÄNEEN KIRJASTO
Vainionperäntie 2 a, 21900 Yläne
puh. 040 672 2970 ja 050 590 6748
ylaneenkirjasto@poytya.fi
Pöytyän kirjastot sosiaalisessa
mediassa:
www.instagram.com/poytyankirjasto/
www.facebook.com/poytyankirjasto/

Piirit, satutunnit ja tapahtumat

Kirjastojen palveluajat 1.1.−31.5.2020
Riihikoski

Kyrö

Yläne

Maanantai

13–19

13–19

13–19

Tiistai

13–19

13–19

13–19

Keskiviikko

13–19

10–16

suljettu

Torstai

10–16

13–19

13–19

Perjantai

9–15

10–16

9–16

https://www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kirjasto/

Kirjastojen omatoimiaukioloajat

Poikkeavat aukioloajat:

maanantai–torstai ................... 7–21
perjantai–lauantai ......................7–18
sunnuntai ..................................7–21
Omatoimiaikana sisään päästäksesi tarvitset
kirjastokortin ja kirjastosta saatavan PINkoodin.

9.4. kiirastorstai, kirjastot avoinna klo 10–16
10.4.–13.4. pääsiäinen, vain omatoimiaukiolo
30.4. vappuaatto
kirjastot avoinna klo 10–16
1.5. vappu, vain omatoimiaukiolo
21.5. helatorstai, vain omatoimiaukiolo
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Riihikosken kirjastossa
• Kätevät kädet - käsityöpainotteinen kerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin kello 10–12. Tule mukaan juttelemaan ja neuvoa kysymään, jos vaikka
villasukan kantapää askarruttaa.
• Pulinakerho kokoontuu joka kuukauden
toisena perjantaina kello 10–12. Kaikki
seniorikansalaiset mukaan pulisemaan
ja kahvittelemaan.
• Lukupiiri kokoontuu kuukauden viimeisenä tiistaina kello 17–19 (31.3., 28.4.
ja 26.5.) Kahvitarjoilu.
• Satutunnit joka kuukauden toinen keskiviikko klo 9.30 (11.3., 8.4. ja 13.5.)
• MLL:n Satumummojen satutunti kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo
17.30 ( 2.3., 6.4. ja 4.5.)
• 4.3. Harry Potter –tapahtuma Riihikoskella klo 17–19
• 1.4. Pääsiäisaskartelua Riihikoskella klo
13–19
• 9.5. Keppari-tapahtuma Riihikoskella
klo 17–19
Yläneen kirjastossa
• Kirjallisuuspiiri joka kuukauden toisena
maanantaina klo 15 (9.3., 6.4. ja 11.5.)
• Aamupäiväkahvit asiakkaille joka perjantai klo 9.00–12.00
• Satutunnit parillisten viikkojen maanantaina klo 9.45
• 31.3. Pääsiäisaskartelua Yläneellä
Kyrön kirjastossa
• Lukupiiri joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina klo 18.00 (3.3., 7.4. ja 5.5.)

UUSIA KASVOJA KUNNASSA

Kunnan
uudet
työntekijät
vastaavat
kysymyksiin

PETTERILLE, EVELIINALLE JA JUSSILLE ESITETYT KYSYMYKSET
1.
2.
3.
4.

Taustaa tehtävästä:
mihin työhön tulit ja koska olet
aloittanut?
Kerrotko hieman itsestäsi ja
taustastasi?
Millainen työhistoria sinulla on?
Mikä sai sinut hakemaan tätä
työtä?

5.
6.
7.
8.
9.

Mitä työhösi kuuluu?
Miltä työn aloitus on tuntunut?
Mitkä ovat vahvuutesi?
Mikä kannustaa sinua
tekemään tätä työtä?
Mitä harrastat?

AUKEAMAN KUVAT SARA KORPI

aineinani markkinointia sekä yrityksen johtamista ja organisointia. Vapaa-ajallani vietän
tavallista koti-arkea sekä urheilen aktiivisesti
ja matkustelen myös jonkin verran vaimoni
kanssa. Olen lisäksi joukkueurheilun suurkuluttaja ja seuraan melkein lajia kuin lajia aktiivisesti televisiosta sekä paikan päällä urheilutapahtumissa.

Petteri Ahokoski, ICT-päällikkö

1.

Aloitin digipäällikkönä marraskuussa
2019. Vastaan kunnan ICT-yksikön toiminnoista.

2.

Olen valmistunut tietojärjestelmätieteiden ekonomiksi Åbo Akademin kauppakorkeakoulusta vuonna 2015. Pääaineenani
luin tietojärjestelmätieteitä ja pitkinä sivu-

3.

Olen toiminut yksityisellä puolella asiakkuusjohtajana sekä esimiehenä yhteensä
kuuden vuoden ajan ennen Pöytyälle tuloani.
Opiskeluaikanani tein aktiivisesti töitä vähittäiskaupan alalla lelukaupassa sekä teknisessä
asiakaspalvelussa operaattorialalla.

4. Entisessä työssäni vastasin julkishallinnon

asiakkuuksista eli tein paljon töitä kuntien,
kaupunkien ja sairaanhoitopiirien tietohallin-
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tojen kanssa. Jäin usein pohtimaan sitä että
minulla itsellänikin on paljon näkökulmia joita digitaalisten palveluiden ja ICT-palveluiden
kehittämiseen liittyy ja aina niitä ei pöydän
toiselta puolelta päässyt riittävissä määrin
edistämään. Pöytyän digipäällikkönä minulle
tarjottiin vastuuta palveluiden aitoon kehittämiseen ja se kiehtoi. Haluan myös tuoda
nuorekkuutta, uudenlaisia näkökulmia sekä
positiivisuutta työyhteisöömme. Lisäksi suuri edellytys onnistua tehtävässäni on toimia
vastuullisesti niin kustannusmielessä kuin
palveluiden toimittajien ohjaamisenkin osalta. Koen, että tällä saralla tasapainon hakeminen ja oikeiden päätösten tekeminen sekä
esittäminen ovat kriittisiä asioita. Haaste on
kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja töihin
tuleminen on ollut äärimmäisen motivoivaa.

aitiopaikalta seuraamaan ja omalta osaltaan
edistämään ja organisoimaan sitä tapaa, jolla kuntalaiset saavat hyödyn lukuisista heille
kuuluvista eri palveluista.

5.

Jussi Heinonen, hallintosihteeri

1.

Aloitin kunnassa hallintosihteerinä toukokuussa 2019. Hallintosihteerin toimi on
kunnassa uusi ja sijoittuu keskushallinnon
toimialaan. Toimin myös kunnan tietosuojavastaavana. Töitä teen Kyrön toimipisteessä.

2.

Matkustan töihin nelisen kymmenen kilometrin päästä Turku-nimisestä kaupungista,
josta olen myös kotoisin. Onnekseni en kuitenkaan ole saanut Turun murteen vitsausta
niskaani, ainakaan paikallisilta saadun palautteen perusteella. Koulutukseltani olen englannin kielen maisteri ja oikeusnotaari.

3. Ennen Pöytyälle tuloa eksyin Keski-Suo-

meen ja olin pari vuotta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskushallinnon ja tietohallinnon palveluksessa. Välissä tein projektityötä
HkScanin lakiasioiden tiimissä Vantaalla. Aiemmin olen tehnyt mm. tekstinkäsittelytöitä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

4.

Mielenkiinto kunnallishallintoon. Hieman laskentatavasta riippuen kunnalla on
nykyisellään vähintään lähes 540 lakisääteistä
tehtävää. Kunnan keskushallinnossa pääsee

5.

ICT-yksikkömme toiminnasta vastaaminen sen kaikessa merkityksessä. Palvelemme
satoja loppukäyttäjiä sekä kuntalaisia. Meidän
tulee ohjata oman ICT-resurssimme (2 hlöä)
toimintaa tehokkaammaksi sekä huolehtia siitä että tuotamme laadukkaita palveluita jotta
arkinen työnteko ei jää teknisistä haasteista
kiinni. Toimintamme johtaminen on merkittävä osaa rooliani. Toimin lisäksi esittelijänä
sekä asiantuntijan roolissa kunnanhallituksen
kokouksissa ja pyrin tuomaan osaamiseni
myös päätöksentekijöiden käyttöön silloin
kun sitä tarvitaan.

6. Työn aloitus on tuntunut motivoivalta, pi-

dän haasteista ja mielestäni julkishallinnollisen organisaation ICT-asiat ovatkin haastavia
aika monella tavalla. Sopeutumistani on helpottanut lämmin ja hyväntuulinen työyhteisö

Hallinnon juoksevia tehtäviä, asioiden
valmistelua ja mm. sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Tietosuojavastaavan roolissa seuraan
kuntalaisten henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

6. Työ on ollut kiitettävän monipuolista ja

palkitsevaa, mutta myös haastavaa. Onneksi
työkaverit ovat aivan mahtavia ja töihin on
aina mukava tulla.

7. Kiinnitän huomiota yksityiskohtiin, mutta

toisaalta kykenen erottelemaan merkitykselliset seikat asiapaljoudesta. Kunnan hallinto
pyörii pitkälti asiakirjojen ympärillä, joten luetun ymmärtäminen on ollut tärkein koulussa
oppimani työssä tarvittava taito.

8.

Hallinto saattaa vaikuttaa kuntalaisten
silmissä etäiseltä ja vieraalta. Hallinnon tarkoitus on kuitenkin palvella kuntalaisia siinä, missä kaikki muutkin kunnan toiminnot.
Minua motivoi tieto siitä, että tekemäni työ
edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, vaikka se ei välttämättä suoraan näkyisikään heidän arjessaan.

9. Rakkain harrastukseni on sienestys. Nau-

tin ulkona liikkumisesta, ja metsä on minulle
tärkeä paikka, jossa mieli rentoutuu ja ajatukset selkenevät. Kotona viihdyn musiikkia
kuunnellen.

sekä hieno vastaanotto kaikkien toimesta jotka kanssani ovat ehtineet tutustua.

7.

Olen aikaisemmin luonut uraa hyvänä
johtajana, ja uskon että niin esimiestyö kuin
sidosryhmien johtaminen sekä kannustaminen omalla esimerkillä ovat suurimpia
vahvuuksiani. Olen myös aika strateginen ja
kehittämislähtöinen luonne, joten yritän tuoda kuntaamme systemaattisuutta, johdonmukaisuutta ja suunnitelmallisuutta. Pidän
itseäni kyvykkäänä tasapainoilemaan lyhyen
tähtäimen tavoitteiden sekä pitkän tähtäimen
visioiden välillä.

8.

Olen luonteeltani ennen kaikkea auttamishaluinen sekä tyyppinä hyväntahtoinen, ja minulla on aito intressi viedä asioita
eteenpäin ja nähdä ihmisten onnistuminen
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Eveliina Laine, toimistosihteeri

1. Tulin Pöytyän kunnalle/Kyrön toimipisteeseen, toimistosihteerin työhön 25.11.2019.

2.–3.

Olen valmistunut keväällä 2011 yomerkonomiksi Turun ammatti-instituutista,
jonka jälkeen olen tehnyt töitä mm. perintätoimistossa ja ulosottovirastossa. Tällä hetkellä olen virkavapaalla Valtakunnanvoudinvirastosta, taloussihteerin työstä maaliskuun
loppuun asti.

4. Asun Kyrössä, joka vaikutti pitkälti siihen,

että hain tätä työpaikkaa. Halusin myös laajentaa osaamistani.

5. Työhöni kuuluu tällä hetkellä mm. osto- ja
myyntireskontran hoitaminen.

6.

Alku tässä uudessa työssä on tuntunut
kiireiseltä, mutta kuitenkin mielenkiintoiselta.

7. Vahvuuksiani on kyky itsenäiseen työskentelyyn, sekä periksiantamattomuus.

9.

Vapaa-aikani kuluu tällä hetkellä pitkälti
tyttäreni kanssa puuhastellessa.

omissa arkisissa rooleissaan. Tässä tehtävässä tämä on mahdollista. Haluan myös
kunnan johtoon tuoda sitä osaamista jota
he kertoivat tarvitsevansa eli ICT-asioiden
ymmärtämistä sekä ennen kaikkea tietotaitoa siihen liittyen miten digitalisaation
tuomat mahdollisuudet valjastetaan sellaiseen käyttöön että ne palvelevat kunnan
työntekijöitä ja kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

9. Olen urheilun suurkuluttaja ja urheilen
myös itse, vaikka nyt onkin päällä polvivaivojen vuoksi tauko aktiivilajeista. Olen
lisäksi Turun Nuorkauppakamarin jäsen, ja
viihdyn erilaisissa verkostoitumistapahtumissa. Nuorkauppakamarin johtajuuden
kehittämistä ja projektiluontoisia kehittämishankkeita sisältävä tekeminen on itselleni todella tärkeä asia.

KYLIEN PÖYTYÄ | KYLIEN PÖYTYÄ | KYLIEN PÖYTYÄ | KYLIEN PÖYTYÄ | KYLIEN PÖYTYÄ

MUSTANOJAN KYLÄYHDISTYS
Liikettä niveliin 2020 sunnuntailenkit
kuun viimeiset su 29.3 (26.4 ja 31.5) klo.11
Mustanojan koulun risteys-> Reppuniemen
kuntoportaat. Kävely/hölkkä/juoksu
Katso tarkemmat tiedot nettisivulta. https://
mustanojankylayhdistys.com
Lauantaina 28.3. Klo 13. 30–15
Pöytyän seurakuntatalolla maksuton
Mustanojan kylän tarinailtapäivä
kahvit, arpajaiset ja Reino Kallio kertoo Afrikan metsästysreissustaan. Tervetuloa.
Tervetuloa Pöytyällä sijaitsevan
Mustanojan kyläyhdistyksen sivuille
Pöytyän Mustanojan kylätoiminta aktivoitiin tammikuussa 2013 perustamalla alueelle
oma kyläyhdistys, Mustanojan kyläyhdistys
ry. Yhdistys pyrkii edistämään kylän elinkelpoisuutta ja asukkaiden yhteistyötä.
Tervetuloa, niin vauvasta vaariin, mukaan
toimintaan! mustanojankylayhdistys.com

MUSTANOJAN KYLÄYHDISTYS

TOURULA-KEIHÄSKOSKELLA
TAPAHTUU
5.4. Kevätkokous klo 15
Paimenenmäessä
Paikalla petoyhdyshenkilö Hannu Aalto kertomassa petohavainnoista, sekä niiden ilmoittamisesta. Kahvitarjoilu.
Perinteinen Allin lakitus
pidetään 30.4. klo 18 Paimenenmäessä. Tarjolla munkkia ja simaa.
23.5. Puutteenkujan juoksu
klo 11 alkaen. Tapahtuman suojelija juoksija Mika Maaskola kertoo vinkkejä juoksemiseen.
Pidämme Paimenenmäessä
kuukausittain ohjelmaa lapsiperheille.
Iltaan on tervetulleita kaikki, vaikka kylällä
ette asuisikaan. Välillä olemme suunnitelleet
ohjelmaa, mutta useimmiten illan ohjelmassa on vain vapaata leikkiä ja seurustelua.
Leikkitreffit pidetään joka kuun toisena torstaina klo 17.30–19.30 Paimenenmäessä.
Seuraavat leikkitreffien päivämäärät keväälle
12.3., 9.4. ja 14.5.
Vuoden suurin tapahtumamme on 1.8.
Lähiruokafestivaalit.
Myyjien paikkavaraukset Sanna Mattila 040
766 3637. Vuoden suurin tapahtumamme on
1.8. Lähiruokafestivaalit. Myyjien paikkavaraukset Sanna Mattila 040 766 3637.
Paimenenmäki on Keihäskosken vanha kyläkoulu. Uudistetut tilat sopivat täydellisesti

ESSI JOKELA

niin juhla- kuin kokouskäyttöön. Katso lisää
nettisivuiltamme www.paimenenmaki.com
UUDENKARTANON KYLÄYHDISTYS JA
HIMOLAN TEATTERI
Kylä kaikille avoin saunavuoro
joka keskiviikko klo 19 Lystmettässä (Kuusistontoe 425, Uusikartano). Uintimahdollisuus. Saunamaksu ja kahvio.
Kevään tapahtumista kylällä lisätietoa: www.
uudenkartanonkylayhdistys.fi. Facebook ja
paikallislehti.
Himolan teatterin kesän ensi-ilta juhannussunnuntaina 21.6.
Lippuvaraus avataan 1.3. Lisätiedot www.
himolanteatteri.net ja Facebook.
YLÄNEEN KYLÄYHDISTYS RY
Vuoden 2020 teema:
Yläneen alueen lapset ja nuoret
25.4. kello 8–13 Torikahvitus Yläneen torilla YKY ry järjestää kauden
avajaiset!
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Tarjolla kahvia ja arpajaiset. Toimistomme
kunnantalolla myös avoinna. Tule käymään
teltalla ja keskustelemaan päivän asioista.
Syksyllä yhdistys järjestää lapsille ja nuorille
tapahtuman. Tapahtuman suunnittelu alkaa
lasten ja nuorten kanssa jo keväällä ja huipentuu syksyllä järjestettävään tapahtumaan.
Yhdistyksen toimintaan voi osallistua kuka
tahansa sydämen muotoisen kylän alueella
asuva. Lisätietoja: info@ylane.fi
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa @
yhteinenylane

Yhteisvoimin Uudenkartanon kyläläisten
talkootyöllä ja hankerahoitusten turvin Yläneenjoen rantaan, Lystmettän alueelle on
vuosien saatossa rakennettu toimiva kokonaisuus: mutterinmuotoinen tanssilava,
kioski, katettu katsomo, saunarakennus ja
lasten leikkipaikka ovat käytettävänä ympäri
vuoden erilaisiin tilaisuuksiin. Tärkeä osa kyläyhdistyksen toimintaa on Himolan teatteri,
jonka kesän näytöskausi jatkuu Lystmettän
alueella juhannussunnuntaista aina kahden
viikon ajan. Elokuussa esitetään lisäksi yönäytökset.
Lystmettän alueen kehittäminen sai jatkoa,
kun keväällä 2018 kyläyhdistys käynnisti
alueella Leader-rahoitteisen investointihankkeen. Esteetön Lystmettä –hankkeessa parannetaan nimensä mukaisesti Lystmettän
kesäteatterialueen esteettömyyttä. Pääosin

talkoovoimin rakennetaan pyörätuoliluiska
katsomoon, parannetaan katsomon alaosan
inva-aluetta, uudistetaan katsomon sisäänkäynti varastotiloineen, lisätään katsomon
molempiin reunoihin käytävät sekä parannetaan olemassa olevaa äänentoisto- ja valaistusjärjestelmää. Muutoksilla kyläyhdistys
haluaa mahdollistaa kaikille vieraille osallistumisen alueella järjestettäviin tapahtumiin
ja tilaisuuksiin.
Parannusten jälkeen kaikkien liikkuminen
katsomossa sujuvoituu, ja uusi äänentoisto ja valaistus palvelevat entistä paremmin
tapahtumayleisöä. Hanke valmistuu kesän
2020 ensi-iltaan mennessä.
Investoinnin jälkeen Lystmettän toimintakeskuksen tilat soveltuvat nykyistä paremmin
myös erityisryhmien tapahtumien ja yleisötilaisuuksien pitopaikaksi, mahdollistaen uusisivu 13

EIJA ELORANTA

en tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen
kylällä. Kyläyhdistys ideoi ja järjestää mielellään tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tiloja on myös mahdollista
vuokrata, teatterin näytöskausi huomioiden.
www.uudenkartanonkylayhdistys.fi
www.himolanteatteri.net
Facebookissa:
@uudenkartanonkylayhdistys
@himolanteatteri
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Meidän turvallinen kylä
-kyläturvallisuuskoulutus

lauantaina 21.3.2020 klo 9–14.
Paimenenmäellä, Tourulantie 466, 21900 Yläne

MUKAAN KUTSUTAAN KOTITALOUKSIEN, YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN EDUSTAJIA
KAIKISTA KYLISTÄ! KOULUTUSPÄIVÄ ON OSALLISTUJILLE MAKSUTON.

KOULUTTAJANA
Ilkka Jokioinen,
kyläturvallisuuskouluttaja
TIEDUSTELUT
Aikku Eskelinen
aikku.eskelinen@spek.fi tai
p. 040 834 4545.
ILMOITTAUTUMINEN
viimeistään. 11.3. mennessä
https://urly.fi/1qpP
LISÄTIETOJA
Pöytyän kulttuurisihteeri
Taina Myllynen
JÄRJESTÄJINÄ
Länsi-Suomen pelastusalan liitto
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SPEK ja
Pöytyän kylien neuvottelukunta

Ohjelma
9.00

Aamukahvi ja esittäytyminen

9.30

Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin
Kotivaraa tarvitaan, mutta mitä ja kuinka paljon?
Selviydy sähköttä
Tietoturva kuntoon – salasanalla on väliä!

11.30

Lounas

12.30

Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset
Mikä tuo turvallisuutta ja hyvinvointia omalle kylälle?
Yhteistoiminnan ja naapuriavun merkitys
Kylän turvallisuustyö näkyväksi
– turvallisuussuunnittelua ja -tapahtumia!

14.00

Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa!
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– Ja minähän en edes tiedä kaikesta toiminnasta, vaikka sitä kunnan tiedotuslehdestä
ihailenkin.
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rento ja läm

Työt vievät Amandan useimmiten Helsinkiin,
mutta hänkin haluaa olla mukana luomassa
pöytyäläistä elävyyttä ja toimintaa.
– Olen päättänyt alkaa pitää luovan ilmaisun työpajoja, joita voivat hyödyntää muun
muassa koulut, työyhteisöt ja vaikkapa vanhusten palvelutkin, Amanda kertoo innostuneena.
– Kaiken kiireen ja kännyköiden näpräämisen keskellä tarvitsemme tilaa läsnäololle,
keskittymiskyvylle, mielikuvitukselle ja leikkisyydelle. Ja mikä ettei sille yhdessäololle ja
yhteisöllisyydellekin.

”Maaseutu elää ja hengittää”
Amanda on lupautunut myös kotikuntansa
kotipesän lähettilääksi.
– Minulle se tarkoittaa, että tehtäväni on jakaa Pöytyällä positiivisuutta ja hyvää oloa,
Amanda kertoo.
– Vieraille haluan kertoa, että maaseutu
elää ja hengittää. Täällä on kaunis ja puhdas
luonto ja paljon hyvää porukkaa. Niin ja rento ja lämmin tunnelma.
Amanda perheineen on asettunut tiiviisti
Pöytyälle ja vuonna 1890 rakennetun hirsitalon yhteyteen ideoidaan mm. hiljaisuuden
retriittejä.
– Me haluamme kasvattaa täällä lapsemme
ja olla osa suomalaista maaseutua.
AREZ METTA

Amanda Pilke muutti miehensä kanssa kaupungin kiireestä Yläneen rauhaan reilu kuusi
vuotta sitten.
– Meitä houkuttivat metsä ja luonnonrauha,
mutta samalla myös muutama asia mietitytti,
kuvailee Amanda.
– Miten meidät otetaan vastaan ja miten löydämme oman paikkamme yhteisössä, jossa
ihmiset asuvat harvakseltaan?
Ajatukset osoittautuivat kuitenkin turhiksi.
– Naapurit vain mutkattomasti tulivat paikalle, koputtivat oveen ja tulivat tervehtimään,
Amanda muistelee.
Muutenkin maaseudun ihmiset ovat yllättäneet positiivisesti.

– Ihmiset ovat ystävällisiä, avuliaita, rehellisiä ja positiivisia.

”Täällähän tapahtuu koko ajan”
Toinen asia, mikä kaupunkilaisia yllätti, oli
Pöytyän elävyys.
– Maaseutua maalaillaan usein autioituneeksi ja hiljaiseksi, mutta täällähän tapahtuu
koko ajan jotain. Ihmiset tekevät aktiivisesti
erilaisia projekteja ja tapahtumia, Amanda
ihastelee.
Esimerkeiksi hän nostaa Lystmettän ja Himolan teatterin, avantosaunat ja toritoiminnan.
sivu 15

Amanda Pilke
KUKA?
• Pöytyäläinen vuodesta 2013,
asuu Yläneellä
• Jalon (3 v) ja Taran (8 kk) äiti
• Näyttelijä
• Eläinten- ja luonnonsuojelija
• Luomus Pilke -luovan ilmaisun
työpajojen vetäjä
MIHIN VIE VIERAAT PÖYTYÄLLÄ?
• Oman kodin lähimetsään
• Pyhäjärvelle virkistäytymään ja
saunomaan
• Kurjenrahkan luontopoluille
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PÖYTYÄN KOTIPESÄN LÄHETTILÄS AMANDA PILKE:

KUNTA TIEDOTTAA

VERKKOKYSELY TULOSSA
Millaisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita Pöytyällä pitäisi olla? Mikä
nykyisessä toimii hyvin? Mitä pitäisi kehittää? Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut? Asiaa tiedustellaan pöytyäläisiltä
kevään aikana vapaa-aikatoimen järjestämässä verkkokyselyssä. Valmistaudu
vastaamaan ja vaikuttamaan!
Lisätietoa vapaa-aikatoimistosta.
NUORISOTILAT
Seuraa Pöytyän nuorisotoimea instagramissa ja facebookissa, niin pysyt ajan
tasalla alueen tapahtumista ja toiminnasta!
Lisätietoja nuoriso-ohjaajilta
Matias Kotaniemi, p. 0400 198 813
Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646
Pöytyän nuorisotoimi
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nuori tarvit

Lapset ja nuoret tarvitsevat tasapainoisen
ja mielekkään elämän turvaksi rutiineja ja
säännönmukaisuutta, turvallisuuden kokemuksen sekä rajoja. Rajojen asettaminen
viestittää välittämisestä ja huolenpidosta
(Jari Sinkkonen).Pöytyällä on otettu käyttöön
suositus lasten ja nuorten kotiintuloajoista jo
vuonna 2010.

Miksi?
•
•
•
•
•
•

Yhtenäinen käytäntö kaikille vanhemmille kasvatuksen tueksi,
lasten ja nuorten riittävän unen määrän
varmistamiseksi, joka on hyvän oppimisen edellytys,
tarvittavan rauhoittumis- ja yhdessäolon ajan varaamiseksi kotona perheen
kesken.
Turvallisuuden lisääntyminen: väkivallanteot ja ei-hyväksytyt teot tapahtuvat
usein klo 21 jälkeen.
Kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa, kaikki vanhemmat tarvitsevat tukea, osa
enemmän osa vähemmän.
Lapset ja nuoret tarvitsevat tasapainoisen ja mielekkään elämän turvaksi ru-

tiineja ja säännönmukaisuutta, turvallisuuden kokemuksen sekä rajoja.
Kotiintuloaikojen suositukset perustuvat eri
ikäryhmien keskimääräiseen riittävään unen
määrään. Unen tarve on yksilöllinen kuitenkin yleensä n. 9-10 h/vrk. Suosituksilla pyritään yhtenäistämään alueen lasten ja nuorten kotiintuloaikoja ja parantamaan heidän
turvallisuuttaan.
Suosituskotiintuloaikoja vanhemmat voivat
soveltaa myös lasten ja nuorten sosiaalisen
median käyttöön.
4.–6.-luokkalaiset
arkisin 19.30 viikonloppuisin 21.00
7.–9.-luokkalaiset
arkisin 20.30–21.00 viikonloppuisin 22.00
16–17-vuotiaat
arkisin 21.30–22.00 viikonloppuisin 23.00
Kunnan nuorisopalvelut, nuorten ohjaus- ja
palveluverkosto, nuorisovaltuusto
sivu 16

KYRÖN NUOKKARI
Helalantie 16, Kyrö,
maanantaisin kello 17−20
Kyrön nuokkari on maaliskuun 9., 16.
ja 23. päivä suljettu. Nuokkarin tila on
yo-kirjoitusten käytössä. Näinä päivinä
nuorisotoimi järjestää nuorille toimintaa Kyrön kirjastossa.
Lisätietoja asiasta nuorisotoimen sosiaalisista medioista.
Torstaina 13.2. Kyrön kirjastolla
POP UP -nuokkari
Käytössä kirjaston Playstation 4, Tule
kokeilemaan VR-laseja ja -pelejä.
Kirjavinkkilistoja ja paljon erilaisia lautapelejä.
Tule pelaamaan tai ihan vaan olemaan!
NUORISOTILA KASI
Turuntie 614, Riihikoski,
tiistaisin kello 17−20

NUORISOTALO KALLIOLA
Haverintie 26, Yläne,
torstaisin kello 17−20

LIIKUNTATOIMESSA TAPAHTUU
Maanantai
Yläneen kuntosali
Klo 9.00–10.00 Seniori-vuoro
Riihikoti/Päiväpirtti
Klo 10.30–11.00 Tuolijumppa
Kisariihi
Klo 10.15–12.30
		
		
		
Klo 12.30–13.30
Klo 13.30–14.15

Seniori-kuntosali
(klo 10.15 Ku-Ma,
klo 11.00 Me-Ri,
klo 11.45 Ro-Ö)
KeVa-kuntosali
Seniori-kuntosali (A-Ko)

Kotikarpalo
Klo 15.00–15.40 Tuolijumppa
Kyrön kuntosali
Klo 16.00–18.00 Seniori-vuoro

Tiistai
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön
yksikkö
Klo 14.00–15.00 Salibandy, 1.-2.lk
Klo 15.00–16.00 Salibandy, 3.-6.lk
Klo 16.00–17.00 Salibandy, 7.-9.lk
Klo 19.00–20.30 Naisten lentopallo
Kisariihi
Klo 15.00–17.00

Perjantai
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 19.00–20.30 Senioritanssi

Sunnuntai
Kisariihi
Klo 19.30–21.30

Miesten salibandy (30 €)

Lisätietoja liikunnanohjaaja Markus Salo
0400 547 583 tai markus.salo@poytya.
fi. Maksullisiin ryhmiin ilmoittautuminen
www.kuntapalvelut.fi/poytya

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
MAANANTAINA 27.4.
Evakkoon!
Ajatuksia herättävä runon ja musiikin vuoropuhelu maanantaina 27.4. kello 18.00 alkaen
Kurkisalissa
Esiintyjät:
Tuija Saura, Marjatta Järvinen ja Iina Kivimäki
Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi tilaisuuteen on vapaa pääsy!
Tarkemmat tiedot veteraanipäivän vietosta
myöhemmin. Lisätietoja kulttuurisihteeriltä.

Kyrön kuntosali
Kyrön kuntosali Elisenvaaran koululla, Kyröntie 14, on avoinna ma, ti ja to klo 18−20. Kertamaksu aikuisilta 4 € ja alle 16-vuotiailta 2 €.
Työttömät maksutta. Kausikortti 20 €/10 €.
Kesis 2020
Pöytyä osallistuu Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun järjestämälle Kesis-liikuntaleirille. Leiri pidetään Sauvon Ahtelan
leirikeskuksessa 9.−12.6.2020. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen www.liiku.fi/kesis.

Seniorilentopallo

Keskiviikko
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 15.30–16.30 Tuolijumppa

Harrastemessut

KISARIIHESSÄ
torstaina 23.4.
Tervetuloa esittelemään
harrastusmahdollisuuksia!

Torstai
Kisariihi
Klo 8.00–8.45
		
Klo 15.00–17.00
Klo 19.00–20.00
		
Klo 20.00–21.00
		

Uudenkartanon VPK:n talo
Klo 17.30–18.30 Kahvakuulajumppa
		(35 €)

Ikäihmisten
kuntoliikunta (25 €)
Seniorilentopallo
Kahvakuulajumpan
tehoryhmä (35 €)
Kahvakuulajumpan
kevyt ryhmä (35 €)
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Pro Patria -taulut
Pöytyän kunta on säilyttänyt lakkautettujen
koulujen pro patria –taulut.
Onko sinulla hyvä idea siitä, mihin ne voitaisiin laittaa?
Lisätietoja kulttuurisihteeriltä
Taina Myllynen p. 050 560 7168.
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LAVATANSSIKURSSIT PÖYTYÄLLÄ
Lavatanssi on hauskaa ja tehokasta liikuntaa, joka sopii
ihan kaikille. Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kätevä kertamaksu, joten maksat vain niistä kerroista kun osallistut.
Viikkokurssit Kyntäjäntuvalla
Turuntie 1047, Pöytyä
Perusteet
Aikaisempaa tanssitaitoa ei tarvita. Aloitetaan perusaskeleista, harjoitellaan rytmiä ja ensimmäiset kuviot. Opetellaan viemisen ja seuraamisen perusteita.
Keskitaso
Siirry tälle tasolle, kun olet saanut perusteet haltuun. Keskitason tunneilla harjoitellaan lisää kuvioita ja uusia rytmityksiä, joista on apua myös musiikin tulkintaan. Keskitason
tunneilla perehdytään tanssitekniikkaan ja -asentoon, joiden hallintaa tarvitset jatkotasolle siirtymistä varten. Tällä
tasolla opetettavat kuviot ja musiikintulkinta vaihtelevat,
joten opit uusia asioita.

AURANMAAN LATU JA POLKU
Suomen Ladun retkeilykiertue Auranmaalla su 17.5.2020
Retkeilyjalkaa vipattaa, mutta et tiedä mihin
kannattaa suunnata tai mitä pakata mukaan?
Retkeily on yksi tämän hetken trendeistä ja
nyt Suomen Latu jakaa vinkkejä retkeilyyn
Auranmaalla retkeilykiertueen avulla.
Tervetuloa kuulemaan, mistä löytyy mainioita merkittyjä reittejä ja millä varusteilla selviät
mukavasta sulanmaan päiväretkestä! Mukana myös varustevinkkejä yönyliretkeilyyn.
Tapahtuma on avoin kaikille retkeilystä ja
luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille. Tapahtuman kellonaika ja paikka tarkentuvat
kevään aikana. Seuraa facebookia ja AVL:n
tervemenoa -palstaa.

TIISTAISIN KLO 18.00–19.30
PERUSTEET

KLO 19.45–21.15
KESKITASO

3.3.

Cha Cha 2

Rumba Bolero 2

10.3.

Jive 1

Cha Cha 1

17.3.

Jive 2

Cha Cha 2

24.3.

Hidas valssi 1

Jive 1

31.3.

Hidas valssi 2

Jive 2

7.4.

Fusku1

Hidas valssi 1

14.4.

Fusku 2

Hidas valssi 2

21.4.

Bugg 1

Fusku 1

26.11.

Bugg 2

Fusku 2

Välinevuokraus avoinna hiihtokaudella tiistaisin ja torstaisin 17.30–20.00 sekä lumisena aikana lauantaisin 10.00–14.00.
Seuraa menoamme ja ajankohtaisia tiedotteita: https://www.poytyanurheilijat.fi/hiihto
facebook: Pöytyän Urheilijat hiihtojaosto
instagram: @poytyahiihto

PÖU HIIHTO
Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaoston tarkoituksena on innostaa pöytyäläisiä ja muiden
lähikuntien lapsia ja nuoria perheineen liikunnan ja hiihtoharrastuksen pariin. Kokoonnumme Haukkavuoren ulkoilualueella
torstaisin klo 18.00, jolloin osallistujat jaetaan iän ja taitotason mukaisiin ryhmiin.
Uusia hiihtäjän alkuja, talkoolaisia ja vetäjiä
mahtuu seuratoimintaamme, ota rohkeasti
yhteyttä!
Lisätietoja: pj: Veikko Salmi 040 527 8847,
vetäjät: Jyrki Alikeskikylä 050 342 4619, Marika Salmi 040 753 0376, Suvi Vainikkala 044
276 7052, hiihto@poytyanurheilijat.fi
TIMO KESTI
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MARI-ANNE VANHANEN-SANDORHAZI

PT12/13-joukkue
Vuosina 2013–2012 syntyneet tytöt ja pojat.
Uusi joukkue, harjoitukset alkoivat elokuussa.
PT10-joukkue
Vuosina 2011–2009 syntyneet tytöt ja pojat. Joukkuetta perustetaan, harjoittelemme
aluksi PT12/13-joukkueen mukana. Vetäjää
haetaan!

PT07-joukkue
Vuosina 2008–2007 syntyneet tytöt ja pojat.
Pelaamme ensimmäistä kautta P12 8v8 -sarjassa.
P05/06-joukkue
Vuosina 2006–2004 syntyneet pojat. Pelaamme jalkapalloa P14 11v11 -sarjassa.
Naiset
Treenaamme ja pelaamme tosissaan, mutta
huumori ja pilke silmäkulmassa. Tarkoituksena on pitää hauskaa ja liikkua yhdessä. Tervetuloa mukaan!
Miehet
Tavoitteena saada taas edustusjoukkue kaudelle 2020! Ota yhteyttä!
Seuran toimintaan mahtuu mukaan uusia
joukkueita, valmentajia ja innokkaita toimihenkilöitä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Seuraa koskevat asiat ja miesten edustusjoukkue: Kari Frantti, puh. 0500 525 926,
info@fckyps.fi
Naiset: Miia Lehtonen, puh. 050 542 4161,
info@fckyps.fi
Juniorit: Pasi Markula, puh. 044 982 9180,
p05@fckyps.fi
FC KyPSin nettisivuilta löytyy lisätietoa joukkueista ja seurasta. Käy tutustumassa: www.
fckyps.fi
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YLÄNEEN KIRI JÄRJESTÄÄ
JALKAPALLOTOIMINTAA
08–10-syntyneille
Vetäjinä Tommi Ahola 050 910 4898, Sami
Lyytinen 044 907 2063 ja Toni Orava 050
522 3775
11–12-syntyneille
Vetäjinä Sam Ekman 040 7061001 Kari Elo
040 185 2082, Toni Mäkinen, Juha Nikka ja
Kalle Wallenius
Kaikki junioriryhmät osallistuvat joko piirin
sarjoihin tai erilaisiin turnauksiin. Varmista
vetäjiltä harjoitusten ajankohta, jos olet tulossa uutena mukaan toimintaan. Kaikkiin
ryhmiin otetaan mielellään lisää pelaajia mukaan. Rohkeasti mukaan vaan!
Ajankohtaista tietoa: www.ylaneenkiri.fi
Kaikesta toiminnasta voi tiedustella Tonilta
050 522 3775
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FC KYPS
Kyrössä pelataan taas jalkapalloa! FC KyPS ry on
vuonna 2001 perustettu
jalkapalloseura. Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja
urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloa. Pelaamme nyt Länsi-Suomen sarjoissa kolmen
joukkueen voimin.
Etsimme pelaajia kaikkiin joukkueisiin mukavan harrastuksen pariin!
Joukkueisiimme otetaan mielellään uusia pelaajia. Harjoittelemme kesällä Kyrössä ja talvisin myös Riihikoskella. Meillä kausimaksut
ovat edulliset ja toimintaamme on helppo
tulla mukaan. Aikaisempi pelikokemus ei ole
tarpeen, innokkuus ja hyvä asenne riittävät!
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Keskiviikkoisin kokoontuu sirkuksen
alkeiskurssi.
18–18.45 5–7-vuotiaat ja 18.55–19.40
8–11-vuotiaat lapset kokeilevat sirkustemppuja ja -välineitä, harjoittelevat akrobatiaa,
jongleerausta ja temppuja Yläneen yhtenäiskoulun juhlasalissa Tuuli Hokkasen johdolla.
Yläneen kuntosalilla on keskiviikkoisin
klo 19–20 ohjattua kuntosalitoimintaa
yli 13-vuotiaille nuorille. Vetäjänä toimii Anna-Kaarina Pihajoki.
Iltaperhekahvila
kokoontuu pääsääntöisesti kuun viimeisenä torstai-iltana klo 17.30–19 Kanttorilassa.
Ohjelmassa yhdessäoloa, vapaata leikkiä,
pelejä ja iltapalaa.

PÖYTYÄN MLL
Yhdistys järjestää tapahtumia ja säännöllistä
toimintaa oman alueen lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Lapsiperheille avoin kohtaamispaikka Perhekahvilassa. Lastenhoitokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä lastenhoitopalvelu perheille tarjolla.
Perhekahvila Vilske
Perhekahvila Vilske on matalan kynnyksen
avoin kohtaamispaikka. Vertaistukea, ystäviä, lapsille leikkikavereita, kahvia ja mehua.
Avoinna kaikille lapsiperheille!
Nuorten kuntosalivuoro tiistaisin
SunSali Riihikoskella klo 17–19
13–18-vuotiaille paikallisille nuorille suunnattu ilmainen kuntosalivuoro SUNSALI Riihikoskella. Salilla on päivystäjä, jolta on mahdollista kysyä opastusta laitteisiin ja neuvoja
kuntoiluun. Toimiston pöydällä on vihko mihin kirjataan kävijät. Tervetuloa treenaamaan.
Lukumummon satuhetki, joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo
17.30 Riihikosken kirjastossa
Mukaan kaikki yli 3- vuotiaat ja nuoremmatkin jo tarkkaavaiset kuuntelijat. Satuhetki
kestää 45–60 minuuttia. Osoite Yläneentie 6,
21870 Riihikoski, Tervetuloa! MLL:n lastenhoitoapu MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon
tarpeeseen esimerkiksi, kun vakituinen hoitaja sairastuu, vanhemmat ovat työmatkalla, vanhemmat haluavat hetken hengähtää,
harrastaa tai viettää aikaa yhdessä. Lisätietoja
osoitteesta https://elastenhoito.fi/.

Peuhu, joka kuukauden viimeinen sunnuntai klo 10–12
Auvaisten taitotalo Peuhussa lapset liikkuvat
omaehtoisesti oman vanhemman vastuulla
ja valvonnassa. Peuhussa on tarjolla erilaisia liikuntavälineitä ja -ratoja, joita lapset ja
vanhemmat voivat yhdessä käyttää. Osoite
auvaistentie 25, 21860 Auvainen.
Pomppulinna Vuokraamme pomppulinnaa
kaikille, esimerkiksi tapahtumiin ja lasten
syntymäpäiville. Kysy vuokraushinnat ja lisätiedot sähköpostitse.
Ota yhteyttä: Instagram: @mllpoytya Facebook: facebook.com/mllpoytya Sähköpostilla: poytyan.yhdistys@mll.fi
YLÄNEEN MLL
Terhokerho
kokoontuu kuun viimeisenä tiistaina Kartanokodilla klo 10–11. Terhokerhossa on aikaa
eri sukupolvien kohtaamiselle tarinoiden,
laulellen ja kuulumisia vaihtaen.
Perhekahvila
kokoontuu Kanttorilassa keskiviikkoisin klo
9.30–11.30 yhteistyössä Pöytyän seurakunnan kanssa. Vaihtuvaa ohjelmaa ja yhteinen
kahvihetki.
Vanhemman ja lapsen yhteinen treenitunti
pidetään Yläneen yhtenäiskoulun juhlasalissa keskiviikkoisin klo 17–17.45 Anna-Kaarina
Pihajoen johdolla. Treeni on matalan tehon
lihaskuntoharjoittelua, jossa lapsi voi osallistua harjoitteluun vanhemman sylissä tai
vierellä.
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Peuhu jatkuu sunnuntaisin klo 11–12
koulun juhlasalissa. Peuhussa viisivuotiaat ja
sitä nuoremmat lapset saavat vapaasti liikkua
ja leikkiä yhdessä oman aikuisen kanssa.
Kevään ohjelmassa myös leikkipäivä, vaihtokirppis ja pienten disco. Seuraa ilmoittelua
nettisivuillamme https://ylane.mll.fi ja facebookissa.

JÄRJESTÖPALAVERIT
KESKIVIIKKONA 11.3.2020 kello
18.00 Kyrön toimipiste tai
TIISTAINA 11.3.2020 kello 18.00
alkaen Riihikosken virastotalla tai
KESKIVIIKKONA 18.3.2020 18.00
alkaen Yläneen Luontokapinetissa
SISÄLTÖ
• Kunnan kotisivut, tapahtumakalenteri ja harrastelukkari
• Kuntatiedotteet 2020
• Vuoden 2020 tapahtumat ja niiden ajankohdat, miten vältetään
päällekkäisyys?
• Säpinät 27.6. (viikko 26) ja
Elopäivät viikolla 35 (museoiden
viim aukiolopv)
• Kotiseutuarkisto
• Yläneen palaverissa jaetaan kesän
2020 torikahvitusvuorot
• Ajankohtaisia asioita
Ilmoitathan osallistumisestanne kulttuurisihteerille viim. samana päivänä klo
12.00 mennessä kahvitusta varten.
Lisätietoja kulttuurisihteeri Taina Myllynen 050 560 7168.

SRP KARINAISTEN OSASTO

Karaoke Kisariihessä
kerran kuukaudessa, sunnuntai klo 15–19.
22.3. ja 26.4.
16–17.3. laivamatka Viking Grace,
Teemu Roivainen
14.–18.4. kylpylämatka Kivitippu
Lappajärvi

Kultaisen iän kerho kokoontuu
joka kuukauden kolmas maanantai kello 13
Kotikarpalon kerhohuoneella helmitoukokuussa. Lisätietoja pj Pirjo Haakana p. 040
8446656.

6.5. liikuntapäivä Haukkavuoressa

17.6. musiikkiteatteri, Ypäjä
“Vuonna 85”

KOKO PERHEEN KYLÄTAPAHTUMA

SPR:N YLÄNEEN OSASTO

23.6. Rantapäivä Kakarlammella

Rotukaninäyttely

Vapaaehtoiset Ystävätoimijat
kokoontuvat OP:n kerhohuoneella joka kuukauden toinen maanantai klo 18.00. Jos olet
kiinnostunut vapaaehtoistyöstä oman aikataulusi mukaisesti olet tervetullut joukkoomme.

Piirin kesäteatteri Tampereella
“Korpelan kujanjuoksu” 15. tai 22.7.

Pöytyän Kyntäjäntuvalla lauantaina 7.3.2020 kello 10–(16)
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä
Näyttelypäivän aikana valitaan paras
Eurooppa-standardin mukainen kani.
Paikalla asialleen omistautunut paijauspupu, hevoskärryajelua ja muuta mukavaa puuhaa.
Kahvila Kaninkolosta löytyy pikkupurtavaa (käteinen, mobilepay), myynnissä
myös lemmikkitarvikkeita. Tervetuloa!

Ystävänpäivänä 14.2.2020 klo 12–17
POP UP-Kahvila
Yläneen Osuuspankin kerhohuoneella, Haverintie 6 A. Voit nauttia kahvia,teetä tai mehua
sekä monensortin kahvileipää 5 €:n hintaan
musiikki esityksien kera. Tule ja tuo ystävä
mukanasi. Selätetään yksinäisyys yhdessä.
Lisätietoja Sirkka Rantaselta 040 913 5095
ELÄKELIITON PÖYTYÄN YHDISTYS

22.5.Lehmiranta, Koskaan et muuttua
saa -konsertti, Pasi Kaunisto

Heinäkuussa kesäretki.
1.8. Kesätanssit Tortinmäellä
Elokuussa sokkomatka
Eduskuntaretki
syksyllä heti, kun saadaan vierailuaika.
Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan Viikkolehdessä, Turun Sanomie yhdistyspalstalla
maanantaisin ja alkuvuoden jäsenkirjeessä.
Eläkeliiton kotiisivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri.
Matkoja voi kysellä ja niille ilmottautua Marja-Liisa 0400 764 477 ja Pirkko 044 546 0503.

Liput 1 €/henkilö, 2 €/perhe
Kaniininkasvattajat ry
Suomen kaniinikasvattajien keskusliitto

Riihikosken kerho
joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo
13.00 Riihikosken seurakuntatalolla. Kerhossa vierailee asiantuntija kertomassa ajankohtaisista aiheista. 2.3., 6.4. ja 4.5.
Boccia Kisariihessä
joka viikon perjantai klo 15–17. Käytössä
kahdet pallot, joten pelaajia mahtuu mukaan.
Maaliskuu 6.,13.,20.,ja 27.3. Huhtikuu
3.,17. ja 24.4. Toukokuu 8,15, 22. ja 29.5.
Aamulenkki (sauvakävely)
Riihikosken seurakuntatalolta, yhteistyössä
seurakunnan kanssa, joka kuukauden toinen
tiistai klo 10.00. 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
Luovan toiminnan kerho (sketsikerho)
Kisariihessä Riihikoskella tarvittaessa. Valmistellaan ohjelmia tapahtumiin. Rohkeasti mukaan, kaivataan lisää osallistujia. Jos
esiintyminen, esityksissä avustaminen tai
muuten vain mukava yhdessäolo kiinnostaa,
ota yhteyttä.
Tuolijumppa Kisariihessä
joka kuukauden viimeinen torstai klo 13.15
vetäjänä Markus. 26.3., 30.4. ja 28.5.

KYRÖN SEUDUN SOTAVETERAANIT RY
13.3. Talvisodan päättymispäivä
Kunniakäynti sankarihaudalla kello 11.00
sekä ohjelmallinen kahvitilaisuus Kyrön seurakuntakodilla
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Kokoontuminen Veteraanikivellä (Kyrön koulu) sekä ohjelmallinen kahvitilaisuus Kyrön
seurakuntakodilla
sivu 21

17.5. Kaatuneitten muistopäivä
Jumalanpalveluksen jälkeen kunniakäynti Sankarihaudalla ja juhla Kyrön seurakuntakodilla
5.7. Metsäkirkko Kyrön Koulun
maastossa
Tilaisuuksien tarkemmat tiedot Auranmaan
Viikkolehdessä. Yhteystiedot: puheenjohtaja
Joonas Rantala 040 827 1962, sihteeri /avustustoiminta Paula Uotila 0400 781 256.
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LC PÖYTYÄ/AFRODITE
Hei! Tule mukaan iloiseen joukkoomme
hyväntekeväisyyden asialle. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteys presidenttiimme Eija Turtaan puh. 040 5219 204
taikka eija.turta@eijantilitupa.fi.
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ELÄKELIITON YLÄNEEN YHDISTYS
Torstaikerho to 5.3.
Kirjastossa (Vainionperäntie 2 A) klo 14.00
Kirjaston hoitajat ovat luvanneet esitellä kirjauutuuksia ja tutustuttaa moniin palvelumuotoihin. Kahvitellaan ja pelataan bingoa
lopuksi.
Retki pääkaupugin uuteen OODIkirjastoon
to.12.3. Lähtö Yläneen OP klo 7.00. Hinta 65
€ sis.bussikuljetukset, munkkikahvit torilla,
opastetut kierrokset Oodissa ja rahamuseossa sekä lounaan Pääpostitalon ravintolassa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Viitala.
Maksuviite: 7935

Torstaikerhon Kevätampaisu to 30.4.
klo 14.00
OP:n kerhohuone, vakio-ohjelmat lopuksi.
Torstaikerho to 14.5.
OP:n kerhohuone. Ohjelmat vahvistettava.
Päiväretkio Lehmirantaan pe 22.5.
Pasi Kaunisto Koskaan et muuttua saa
-konsertti
päivätanssit. Uintimahdollisuus ja muuta
ohjelmaa sekä lounas. Menomatkalla kahvit
Kalloilaakson linnassa, jossa myös esitelmä.
Käsityöpuoti, kirpputori. Hinta n. 61 € sis.me
nokahvi,lounas,konsertti,päivätanssit, kyyti.
Maksuviite: 7964. Lähtö OP Yläne klo 9.00.

Liiku&nauti -kerhon tapahtumia:
Keilailu-uintiretket Euran Urheilutalolle: keskiviikkoisin parillisina viikkoina. Lähtö torilta klo
12.15. Yhteiskuljetus max 16 hlöä .Hinta 5 €/
hlö. Ilmoittaudu edellisenä sunnuntaina Teija
Lehtonen p. 040 760 0708 (mieluiten teksitiviestinä). Tarkemmat tiedot Ari-Matti tai Esa.
Onnittelukortteja 2 € ja suruadresseja 10 €
saatavana Ailalta sekä kerhojen yhteydessä.
Lehti-ilmoittelut: TS, AVL, AlaSatakunta
sekä Kunnan tiedotuslehti kolme kertaa
vuodessa. Kotisivuilta 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, Seija Öhman
040 5433 311, Merja Rouvali 050 3288354
PÖYTYÄN SOTAVETERAANIT RY
15.3. Veteraanien kirkkopyhä
Vuosikokous maaliskuussa
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
17.5. Kaatuneitten muistopäivä

Torstakerho to 19.3.
klo 14.00 OP:n kerhohuoneessa. Vyöhyketerapeutti ja jäsenkorjaaja Timo Sunila opastaa
kehon hoitamisesta. Lisänä vakio-ohjelmat.
Turun Kaupungin teatteriin ti 31.3.
Don Juan ” rakkaus on tehty jaettavaksi”.
Hinta 62 € sis. lipun, lounaan ja kyydin.
Maksuviite: 7951 Lähtö OP Yläne klo 10.30
Sitovat ilmoittautumiset to.20.2. mennessä
Merja 050 3288 354, merja.rouvali@luukku.
com tai Aila 050 4308 817, aila.einonen@
luukku.com (kts tili no tiedotusten lopussa)
Kevätkokous to 2.4. klo 14.00
OP:n kerhohuoneessa. Kokouksen jälkeen
kerho ohjelmineen. Tervetuloa!
Torstaikerho to 16.4. klo 14.00
Aloe Veran edustaja Sinikka Nieminen tulee
kertomaan tuoteuutuuksista sekä terveyteen vaikuttavista ainesosista.Lopuksi vakioohjelmat.

Torstaikerho to 28.5. klo 14.00
OP:n kerhohuoneessa, vierailijan tulo vahvistettava.
Tampereen komediateatteriin Korpelan kujanjuoksuke 15.7. tai ke 22.7.
(vahvistetaan päivät) hinta ym. tiedot kotisivuillamme. Ilmoittautumiset Merjalle tai
Ailalle
Ilopiiri Kartanokodissa
Seurailkaa ilmoittelua!
Lauluryhmät Illantähdet ja Kloppikööri kokoontuvat
laulamaan maanantaisin klo 13.00–15.00
OP:n kerhohuoneessa Pekka Vuorion ja Jorma Kavanderin ohjauksella. Tervetuloa uudet
laulajat meillä on niin mukavaa... laulua kaiken ikää.
Liikunnat yhtenäiskoulun juhlasalissa:
Boccia-pelit maanantaisin
klo 15.00–17.00 ja parittomina viikkoina
myös torstaisin.
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Tarinatuokiot jatkuvat
Lisätietoja Auranmaan Viikkolehdessä.
Yhteystiedot: Pj. Reino Kallio 050 413 3450,
varapj. Jarmo Sinisalo 050 578 0373, jäsenasioista, sosiaaliavustuksista ja avustajatoiminnasta vastaava Merja Sinisalo 050 076
3823, sihteeri ja rahastonhoitaja Timo Kalla
040 775 6370.
YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT RY.
Tiistaisin klo. 9.30 Toukokuun loppuun kokoontuvat Kurttuset, Köhäkurkut, Ruska ja tuolijumppa.
Jos sinulla on jokin soittopeli, jota soitat
omaksi tai muiden iloksi, tule mukaan Kurttusiin klo 9.30.
Jos sinua laulattaa tule mukaan Köhäkurkkuihin klo 11.00 ja sketsien ystävät tervetuloa
Ruskan iloiseen sakkiin tai jäseniä notkistelemaan tuolijumppaan klo 12.30.
Puikkoset
kokoontuvat parillisen viikon torstaisin klo
11.00–13.00 Op.n kerhohuoneella kutomaan, virkkaamaan ja seurustelemaan työn
ohessa tervetuloa.
Tarina ja Pulina kerhot
vuorottelevat kahden viikon välein perjantaisin klo 13.00.
Tarinakerhoon pyritään saamaan vieras alus-

Palo ja Hannu Lehtonen laulu, Matkan hinta
60 € sis. ruokailun. tiedustelut Pirkko Berg
puh. 050 595 5396 (vielä muutama paikka
vapaana!).

Bocciaa pelataan koulun juhlasalissa
Perjantaisin klo. 16–17.30

Sokkoretki järjestetään Toukokuulla
tarkempi aika ilm. myöhemmin
Kerhojen osalta jäädään kesätauolle kesäkuun alusta – elokuun loppuun.
Kesälläkin on toimintaa kesäteatteria, torikahvitusta ym. seuraa ilmoituksia Yläneen
Eläkkeensaajien kotisivuilta, Viikkolehden,
Ala-Satakunnan ja Turunsanomien yhdistys
palstoilta. Matkoista saa lisätietoa puh. 050
595 5396 Pirkko Bergiltä.

Uinti/keilaus retki Tammikuussa
Loimaalle
3.3 Risteily Vigink Crace
13.3 Yhdistyksen kevätkokous
klo 12 Op.lla/tarinakerho klo 13
Ostosmatka maaliskuulla
paikka avoin seuraa ilmoituksia.
Senior Shop saapuu 4.4
osuuspankille tervetuloa hyville ostoksille
”varttuneemman väen vaatteita”
Kevätmyyjäiset 11.4.
Hyvä arpapöytä arvanmyynti alkaa klo 9.30
lisäksi myynnissä paljon leivonnaisia ja muita tuotteita, tulethan ajoissa. Myynti alkaa
klo 10.00 niin kauan kun tavaraa riittää.
Konserttimatka Lahden Sibelius talolle
Perjantaina 17.4 Juha-Watt Vainion tuotantoa tulkitsee Jarkko Kiiski kapellimestari, Mari
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KEIHÄSKOSKEN MARTAT
Pikaruokaa lampaasta- kurssi
pidetään Yläneen yhtenäiskoulun kotitalousluokassa to 5.3. klo 18. Kurssin hinta jäsen
10 €, ei-jäsen 15 €. Ilmoittautumiset Sanna
Mattila 040 766 3637 keihaskoskenmartat@
gmail.com
Luulitko lampaanvalmistuksen kestävän aina
ikuisuuksia, ja tämä estää sinua käyttämästä sitä nopeassa arkiruoanvalmistuksessa?
Lammas taipuu myös nopeaan valmistukseen, etkä silti tarvitse sitä kalleinta filettä, vaikka sekin on toki nopeaa valmistaa
– sopivaa esim. vaivattomiin juhliin! Tällä
kurssilla valmistetaan lasten ja aikuistenkin
suosikkiruokia: ihanat lammastortillat, supernopea lammasspagetti, kiinalaistyyppistä
lammaswokkia ja lammashampparit. Tämän
kurssin jälkeen lähdet taatusti lähitilalle lammaskaupoille – ja onneksi sitä saa jo suoraan
useiden kauppojen hyllystä tai pakastimesta.
Muista suosia kotimaista – siitä puuttuu villasukan maku, johon edelleen törmää ulkomaalaista pakastemöhkälettä valmistaessa, ja
tuet lähiyrittäjän työtä.
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taja tärkeäksi koetuista asioista. Pulinakerho
on vapaamuotoisempi tilaisuus nimensä
mukaisesti. Kummankin kerhon lopuksi pelataan Bingoa.

YHDISTYKSET | YHDISTYKSET | YHDISTYKSET | YHDISTYKSET | YHDISTYKSET | YHDISTYKSET

Kaipaatko ideoita arkiruokiin?
Lounais-Suomen Martoista Pia Niemonen
ohjaa meidät edullisen ja maukkaan arkiruoan lumoihin 31.3.2020 klo 18 Paimenenmäessä (Tourulantie 466 Yläne). Kurssin hinta
10€ jäsen, 15 € ei-jäsen. Ilmoittaudu mukaan! Sanna Mattila, 040 766 3637 keihaskoskenmartat@gmail.com
Tulossa pääsiäisen korvilla koko perheen ulkoilupäivä
jossa ohjelmassa tehtäviä ulkoilmassa sekä
hulvaton munajahti! Lisäksi tulossa myös
puutarharetki touko-kesäkuun aikana, jossa
pääsemme taas ihastelemaan kukkaloistoa.
Keihäskosken Martoilla on vuokrattavana kahvi- ja ruokailuastiasto 100
hengelle.
Astiat ovat kätevästi kuljetuslaatikoissa.
Seuraa ilmoitteluamme sosiaalisesta mediasta ja nettisivuilta www.keihaskoskenmartat.
com

KYRÖN MARTAT
Ilmoitamme tapahtumistamme Auranmaan
Viikkolehden järjestöpalstalla, Facebookissa
ja verkkosivuilamme, www.martat.fi/marttayhdistyket/kyronmartat ry. Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla kyronmartat@gmail.com tai
pj Heli Lehtonen 040 842 8605.
Kokoonnumme Kyrön POP-pankin kerhohuoneella yleensä tiistaisin kerran kuukaudessa erilaisten aiheiden parissa.
Martat tekevät arjen tekoja huomista varten.
Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Martat
edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta,
yhdessä toimiminen on voimaannuttavaa ja
tukee kaikkia elämään hyvää arkea.
Tervetuloa Marttoihin! Marttailuun voit käyttää aikaasi juuri sinulle sopivassa määrin!
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Tulevaisuuden
KULTTURI-, LIIKUNTA- JA
NUORISOPALVELUT?
VERKKOKYSELY TULOSSA
Millaisia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita Pöytyällä pitäisi olla?
Mikä nykyisessä toimii hyvin? Mitä
pitäisi kehittää? Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut? Asiaa tiedustellaan
pöytyäläisiltä kevään aikana vapaaaikatoimen järjestämässä verkkokyselyssä. Valmistaudu vastaamaan ja
vaikuttamaan!
Lisätietoa vapaa-aikatoimistosta.

TILOJA VUOKRATTAVANA
AURANMAAN TAITOTALON LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvainen. Varaukset
liikunnanohjaaja Markus Salo, p. 0400 547
583.
HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski. Varaukset liikunnanohjaaja Markus Salo, p. 0400
547 583, tai Pöytyän Urheilijoiden hiihtojaosto, p. 040 527 8847.
HEINIJOEN ENTINEN KOULU
Heinikyläntie 33, 21900 Yläne. Heinijoen
pvy. Varaukset Arja Suominen, p. 050 512
5835.
KALIKKA
Kalikantie 12, 21900 Yläne. Varaukset arkisin
kello 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 liikunnanohjaaja Markus Salo, p. 0400 547 583.
KURKIGALLERIA
on Elisenvaaran oppimiskeskuksessa, Kyrön
kirjaston aulassa, oleva näyttelytila, jota voi
varata erilaisia näyttelyjä varten. Varaukset ja
tiedustelut toimistosihteeri Riitta Lehtopohja, p. 040 672 2941, tai kulttuurisihteeri Taina
Myllynen, p. 050 560 7168.
KURKISALI
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 virkaaikana 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 henkilökohtaisesti tai postitse
osoitteella Elisenvaaran oppimiskeskus, Kyröntie 16, 21800 Kyrö.
KYNTÄJÄNTUPA
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä. Varaukset Pertti Mäki-Uotila, p. 040 841 6099.
KYRÖN MAAUIMALA
Yksityiseen iltakäyttöön. Kokoustila ja/tai
saunat sekä uimala yksityiskäyttöön (myös
talviaikaan). Osoite Ollilantie 12, 21800
Kyrö. Varaukset kyronseudunky@gmail.com,
lisätietoja myös puhelimitse 044 585 4543.
KYRÖN TYÖVÄENTALO
Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö. Varaukset
Matti Hakonen, p. 050 556 1156.
LUKONTALO
Lukontie 22, 21820 Kumila. Tiedustelut ja
vuokraus: 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. Uudenkartanon kyläyhdistys. Varaukset Pirkko
Berg, p. 050 917 3773.
METSOLAN MATKAILU
Oripääntie 884, 21900 Yläne. Varaukset
Timo Hämäläinen, 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.
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POP-AREENA
Lukontie 22, 21820 Kumila. Tiedustelut ja
vuokraus: Paavo Kallio, p. 040 577 5796 tai
kallio.paavo@gmail.com.
RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry vuokraa
riistatupaa kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Riistatuvan viihtyisässä salissa on tilaa 60 hengelle. Ison salin vieressä on tilavat keittiötilat.
Varaukset Seppo 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 Rastas, p. 050 5188461, tapio.rastas@
pp.inet.fi 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.
Varaukset Rauli Jääoja, p. 0400 805 242.
YLÄNEEN YHTENÄISKOULU
Koulutie 14, 21900 Yläne. Varaukset Salme
Mattila, p. 040 672 2940, tai Jaakko Heikkilä,
p. 050 590 6733.
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KASVATUS
Yleisölle avoimet pääsiäisesitykset
to 2.4. Kyrön seurakuntakodilla klo 12
pe 3.4. Riihikosken seurakuntatalolla klo 12
ma 6.4. Oripään seurakuntatalolla klo 11
ti 7.4. Yläneen seurakuntatalolla klo 11.30

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
Avoinna ke klo 9–12
Yläneen toimipiste
Kirkkokuja 2 C, 21900 Yläne
Avoinna ke klo 9–12
Oripään toimipiste
Kertuntie 5, 32500 Oripää
Avoinna ke 9–12
facebook.com/pöytyänseurakunta
Instagram (poytyansrk)
JUMALANPALVELUKSET
PÄÄSIÄISAIKA
Palmusunnuntai 5.4.
klo 10 Karinaisten kirkossa Hiihtolomarippikoulun Teemajumis
klo 10 Pöytyän kirkossa jumalanpalvelus
klo 13 Oripään kirkossa
klo 18 Yläneen kirkossa
Hiljainen viikko Pöytyän kirkossa
ma 6.4. klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
ti 7.4. klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
ke 8.4. klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
Kiirastorstain 9.4. iltakirkko ja Herran
Pyhä Ehtoollinen klo 19 Karinaisten,
Oripään, Pöytyän ja Yläneen kirkoissa.
Iltakirkon päätteeksi alttarit puetaan mustiin.
Karinaisissa iltakirkkoa vietetään vanhan kaavan mukaan.
Pitkäperjantain 10.4. jumalanpalvelus
klo 10 Karinaisten, Oripään, Pöytyän ja Yläneen kirkoissa. Urkuja ei käytetä.
Pääsiäisyön 11.4. messu
klo 23 Yläneen kirkossa
Pääsiäisaamun 12.4. Kelttiläinen
messu
klo 8 Pöytyän kirkossa

2. pääsiäispäivän 13.4. messu
klo 10 Kyrön srk-kodilla
Helatorstai 21.5.
klo 10 messu Pöytyän kirkossa. Messun jälkeen 75- ja 80-vuotiaiden seurakuntalaisten
syntymäpäiväjuhla Pöytyän seurakuntatalolla.
Helluntai 31.5.
Messu klo 10 Pöytyän kirkossa
Messu klo 10 Oripään kirkossa
Messu klo 13 Karinaisten kirkossa
Iltamessu klo 18 Yläneen kirkossa
Talvisodan päättymisestä 80 vuotta
Pe 13.3. klo 11 muistohetki Karinaisten
hautausmaalla, jonka jälkeen 80-vuotismuistojuhla Kyrön seurakuntakodilla.
Su 15.3. klo 10 jumalanpalvelus Pöytyän
kirkossa. Jp:n jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla ja ohjelmallinen kahvitilaisuus seurakuntatalolla.
Kansallinen veteraanipäivä
ma 27.4. klo 11 seppeleenlasku Veteraanikivellä, jonka jälkeen ohjelmallinen kahvitilaisuus Kyrön seurakuntakodilla.
Kaatuneiden muistopäivä
su 17.5. klo 10 jumalanpalvelukset Karinaisten, Oripään, Pöytyän ja Yläneen kirkoissa
sekä kunniakäynnit sankarihaudoilla.
Karinaisten kirkkoalueella kunniakäynnin
jälkeen ruokailu ja juhla Kyrön seurakuntakodilla.
KONSERTIT
Su 22.3. Marianpäivän konsertti
Helena Heimola, laulu; Kari Vuola, urut.
Pöytyän kirkossa klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
ke 1.4. Sellokonsertti
Seeli Toivio, sello ja sähkösello; Helena Heimola, urut. Pöytyän kirkossa klo 19. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.

Liikkuva & leikkivä perhejumalanpalvelus ja liikuntatapahtuma
su 24.5. klo 10–16 Yläneen kirkossa ja Yläneen yhtenäiskoululla. Tapahtuma alkaa jumalanpalveluksella Yläneen kirkossa klo 10,
ja jatkuu sen jälkeen Yläneen yhtenäiskoulussa liikunnallisin merkein.
DIAKONIA
Diakoniakerhot
Kyrön, Pöytyän kk:n ja Riihikosken seurakuntakodilla
Kehitysvammaisten Keva-kerho
tiistaisin klo 13 (parittomat viikot), Riihikosken seurakuntatalolla
Aamukahvit
joka toinen perjantai klo 9 (parilliset viikot)
Riihikosken seurakuntatalolla
Aamulenkit
joka kuukauden toinen tiistai klo 10, lähdetään Riihikosken srk-talolta, ja ulkoilutetaan
Riihikodin asukkaita. Ulkoilun jälkeen palataan seurakuntatalolle juomaan kahvit.
Uusi Toivo-arkilounaat
Oripään srk-talolla klo 11–12.30 tiistaisin 24.3.
ja 28.4. Lounasmaksu 5 €, työttömät 1 €.
Sukkapiiri
Oripään srk-talolla klo 13, maanantaisin 2.3.,
23.3. ja 27.4.
Lähteellä – Naisten aamukahvit
Oripään srk-talolla klo 9.30–11.30 alkaen
yhteisellä aamupalalla. La 21.3. Luopumisen
kysymykset naisen elämässä. Puhujavieraana
Anneli Roozbehan, Auran seurakunnan diakoniatyöntekijä.
Munkkimyyjäiset vapunaattona
to 30.4. Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
*Kyrön seurakuntakodilla klo 12
*Riihikosken seurakuntatalolla klo 12
*Oripään seurakuntatalolla klo 14
75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlaa
vietetään Pöytyällä helatorstaina 21.5. Klo
10 messu Pöytyän kirkossa, sen jälkeen juhla
seurakuntatalolla. Vuoden 2020 syntymäpäiväsankarit saavat kutsun juhlaan.

Pääsiäisaamun 12.4. messu
klo 8 Karinaisten kirkossa
Pääsiäispäivän 12.4. messu
klo 11 Oripään kirkossa
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Hernekeittolounas
su 8.3. Yläneen seurakuntatalolla jumalanpalveluksen jälkeen. Lounas tarjolla klo 13
asti. Tuotto Itä-Aasian työn hyväksi Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Lähetyslounas
su 5.4. klo 11.30–13 Riihikosken seurakuntatalolla. Lounaan yhteydessä tietoa Kansalähetyksen työstä lähetyskentillä, mukana Ari
Malmi.
Tilkkupiiri
torstaisin klo 13 (parittomat viikot) Yläneen
Kanttorilassa. Tervetuloa tekemään käsitöitä
lähetystyön hyväksi.

HINNASTO 2020
Hoidon tyyppi

1 paikka

2 paikkaa

3 paikkaa

4 paikkaa

5 paikkaa

kasteluhoito

50

50

50

50

50

hoito 1 vuosi

80

90

100

110

120

hoito 5 vuotta

400

450

500

550

600

hoito 10 vuotta

800

900

1000

1100

1200

Haudanhoitosopimuksia tehdään 30.4.2020 asti numerossa puh. 044 741 8308, taloussihteeri, Pöytyän seurakunta. Sopimus tulee voimaan, kun suoritus on seurakunnan tilillä.

Aamulenkille
torstaisin klo 8.30 (parilliset viikot) lähdetään Yläneen srk-talon parkkipaikalta.
Tervetuloa kotiinpalaajien konserttiin
pe 27.3. klo 18 Oripään kirkkoon
Vapaa pääsy, kolehti kokonaisuudessaan
Maata Näkyvissä-festareiden hyväksi. Terveisin Marja ja Antti
HAUTAUSTOIMI
Haudanhoitotarjoukset lähetetään helmikuun loppuun mennessä kaikille, joiden sopimus on vuodenvaihteessa päättynyt.
Kohtauskulma
Kohtauskulma on kaikille tarkoitettu lämminhenkinen kokoontuminen kahvin ja pienen
tarjoilun merkeissä. Ohjelmassa laulua, tietokilpailuja ja pieni hartaushetki. Kohtauskulma kokoontuu Kyrön POP pankin kerhohuoneella keskiviikkoisin.
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LÄHETYSTYÖ

JULKINEN TIEDOTE

PÖYTYÄN KUNTA
Vaihde (02) 481 000
etunimi.sukunimi@poytya.fi
Pöytyän kunnan suorat numerot löytyvät
kunnan kotisivuilta
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, ruoka- ja siivoushuolto,
tekniset palvelut

