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PÄÄKIRJOITUS

Kunnanjohtajan tervehdys
Tätä kirjoittaessa olen ehtinyt olemaan pari
viikkoa Pöytyällä. Vaikka kunta on ennestään
tuttu, on toki paljon uusia asioita, jotka edellyttävät perehtymistä ja opiskelua. Kahden
viikonkin perusteella voi päätellä, että moni
asia on Pöytyällä hyvällä mallilla. Talous on
tasapainossa ja kunnan peruspalvelut sangen hyvällä mallilla. Tonttitarjonta on laajaa
ja yritystoiminta vireää. Kunnan tulevaisuuteen voi katsoa luottavaisin mielin, vaikka
joitain haasteitakin toki on olemassa. Nämä
haasteet ovat kuitenkin hyvällä yhteistyöllä
ratkaistavissa.

Koronapandemia on pakottanut kunnat
sopeutumaan uudenlaiseen toimintaan viimeisen puolentoista vuoden ajan. Pääsääntöisesti kunnat ovat selviytyneet pandemian
hoidosta hienosti, vaikka terveyspalveluissa
ollaan ajoittain oltu sangen lujilla. Toivoa
sopii, että rokotuskattavuuden myötä elämä
palautuisi loppuvuodesta hiljalleen normaaliin, jos sellaista normaalia vielä on olemassa.
Kuitenkin niin, että pääsisimme turvaväleistä, maskeista ja muista toiminnan rajoitteista
turvallisesti eroon.

Kuntien kannalta on kuitenkin vielä paljon
suurempi muutos jo odottamassa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tavoitteena
Pöytyällä on säilyttää alueellaan mahdollisimman kattavat sote-palvelut jatkossakin,
mutta väistämättä joudumme toimintojamme sopeuttamaan uuteen palvelurakenteeseen. Iso uudistus tuo mukanaan isot
haasteet. Pelkona on palveluiden karkaaminen yhä kauemmas kaupunkeihin. Siirtymäaikaa lienee kuitenkin useampia vuosia, joten lopullisen tuloksen näemme ehkä vasta
2020-luvun loppupuolella.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestetty
Aurajoentien kulttuuriralli osoitti kuinka paljon mielenkiintoista katsottavaa ja koettavaa
kunnastamme löytyy. Kun otetaan huomioon, että ralli kattoi vain osan kunnastamme, niin Pöytyältä löytyy kokonaisuudessaan
todella runsas ja monipuolinen kiinnostavien
kulttuuri-, liikunta- ja retkikohteiden kirjo.
Näihin kannattaa kaikkien kuntalaisten tutustua.
Mikäli koronapandemiasta on jotain hyvää
löydettävissä, niin se ilman muuta on ihmisten into tutustua lähialueen liikunta-, kulttuuri- ja palvelutarjontaan. Vapaa-ajan merkitys korostuu yhteiskunnassamme koko ajan.
Se on tärkeä osa asukkaiden viihtyvyyttä ja
samalla kunnan elinvoimaa. Mielekäs vapaaaika on samalla mitä parasta ennalta ehkäisevää terveystyötä. Esimerkiksi frisbeegolfin
suosio on osoittanut, että aina ei tarvita edes
suuria investointeja ihmisten liikkeelle saamiseksi. Vapaa-ajan palveluiden ja kunnan
elinvoimaisuuden kehittämisen osalta kunta
onkin valmis tekemään monipuolista yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja aktiivisten
kuntalaisten kanssa.
Oikein virkistävää ja liikunnallista syksyä toivottaen.
Mika Joki
kunnanjohtaja

KUVA: MAINOSTOIMISTO HURRAA
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Auranmaan Taitotalolta
löytyy Pöytyän työllistä
mispalvelut ja paljon
muuta toimintaa

Pöytyän kunta julkaisee kaksi vuonna 2022 jokaisen kunnan talouteen
jaettavaa tiedotuslehteä. Lehdestä löytyvät muun muassa kunnan
yhteystiedot, tapahtumatietoja ja
muut ajankohtaiset tiedotteet.

Auranmaan Taitotalo (entinen Auvaisten
koulu) toimii nykyään Pöytyän työllistämispalveluiden tukikohtana. Pöytyän työllistämispalvelut auttaa pöytyäläisiä työttömiä
työnhakijoita kaikissa työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Työllistämispalveluiden kautta voit hakeutua työkokeiluun
ja kuntouttavaan työtoimintaan, saada tukea
ja tietoa oppisopimuskoulutuksesta ja siihen
hakeutumisesta tai vaikkapa varata yksilövalmennusajan työnhakutaitojen treenaamiseen. Pöytyän työllistämispalveluissa työskentelee myös kuntoutusohjaaja, joka auttaa
asiakkaita tarvittaessa työkyvyttömyyseläkeja etuusprosesseissa.

KUVAT: AURANMAAN TAITOTALO

Toimita lehteen tuleva aineisto säh
köpostilla osoitteeseen vapaa.aika@
poytya.fi. Varmista, että kuvat ja
tekstit eivät ole samassa tiedostossa. Toimita ne erillisinä liitteinä.
Pöytyän kunta pidättää oikeuden
lyhentää ja muokata lehteen lähetettyjä aineistoja.

Arkisin Taitotalolta työnsä aloittavat myös
työllistämispalveluiden ruoanjakelu- ja logistiikkatyöntekijät sekä kauppapalvelutyöntekijät. Kauppapalvelut on tarkoitettu pöytyäläisille ikäihmisille.
Auranmaan Taitotalolla järjestetään myös
monipuolisesti Auranlaakson kansalaisopiston kurssitoimintaa esimerkiksi keramiikan
teosta erilaisiin kädentaitoihin ja liikuntaan.
Tarkemmat kurssitiedot löytyvät Auranlaakson kansalaisopiston nettisivuilta.
Taitotalon tiloja on myös mahdollista varata
vaikkapa yhdistysten kokouskäyttöön.

Laura Hahko, työllisyyskoordinaattori
p. 050 074 1145
Petra Jorasmaa, yksilö- ja ryhmä
valmentaja, p. 040 672 3198
Titta Nurminen
kuntoutusohjaaja, p. 040 672 3045
Juha Nurmi
työvalmentaja, p. 050 590 6749
Jari Granqvist
työvalmentaja, p. 040 480 6035

KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT
Kunnanviraston toimipisteet ovat avoinna maanantai–torstai kello 9.00–15.00 ja
puhelinvaihde palvelee maanantaista torstaihin kello 9.00–11.00. Liukuvan työajan
puitteissa suorat numerot ovat käytössä
kello 8.00–16.00.
Klikkaa www.poytya.fi, oikealla kohtaa
Yhteystiedot, jonka alta löytyvät puhelinnumerot.

• Tiedotuslehti 1/2022
kesänumero, jaossa viikolla 20.
Materiaalin toimitus 30.3.2022
mennessä.
• Tiedotuslehti 2/2022
jaossa viikolla 38-39.
Materiaalin toimitus 30.8.2022
mennessä.

Tarkista koronan vaikutukset
aukioloaikoihin!
Kunnanviraston toimipisteet ovat suljettuina 20.12.2021–2.1.2022.
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Tapahatumakalenteri ja harrastelukkari löytyy Pöytyän kunnan
kotisivuilta www.poytya.fi. Otsikon Tapahtumat ja Harrastelukkari
alta löytyvät Kaikki tapahtumat ja
pääset ilmoittamaan omat tapahtumasi.
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: Timo Kesti
Muut kuvat: Istockphoto ellei
muuta mainita
Painosmäärä: 5000 kpl
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LIIKUNTATOIMEN VIIKKO-OHJELMA
Kaikessa toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita.

Maanantai

Tiistai

Torstai

Yläneen kuntosali
Klo 9.00–10.00 Seniori-vuoro

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

Kisariihi
Klo 8.00–8.45
		
Klo 15.00–17.00

Kisariihen kuntosali
Klo 10.15–12.30 Seniorivuorot
		
(klo 10.15 R-Ö,
		
klo 11.00 A-Ko,
		
klo 11.45 Ku-P)
Klo 12.30–13.30 KeVa-kuntosali

Kisariihi
Klo 15.00–17.00

Seniorilentopallo

Kunnanviraston Kyrön toimipiste/
valtuustosali

Keskiviikko

Klo 14.00–14.40 Tuolijumppa

Yläneen yhtenäiskoulun juhlasali
Klo 15.30–16.30 Tuolijumppa

Kyrön kuntosali
Klo 16.00–18.00 Seniorivuoro

Ikäihmisten
kuntoliikunta (25 €)
Seniorilentopallo

Uudenkartanon VPK:n talo
Klo 17.30–18.30 Kahvakuulajumppa
		(35 €)
Mäkiäisten talo
Klo 19.00–20.00
		
Klo 20.00–21.00
		

Kahvakuulajumpan
tehoryhmä (35 €)
Kahvakuulajumpan
kevyt ryhmä (35 €)

Sunnuntai

Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön
yksikkö
Klo 19.00–20.30 Naisten lentopallo

Kisariihi
Klo 19.30–21.30 Miesten salibandy (30 €)

Saviseutu kävelee 1.9.–31.12.2021
Paperilomakkeen voit tulostaa kunnan kotisivuilta tai noutaa vaikkapa kirjastosta. Kaikki syksyn mittaan tuloksensa ilmoittaneet
osallistuvat arvontaan.
Kyrön kuntosali
Syyskauden yleiset vuorot ovat ma, ti ja to
klo 18–20. Salin käyttäminen on maksutonta. Sali toimii väliaikaistiloissa Elisenvaaran
yhtenäiskoulun Kyrön yksikön puukoulurakennuksessa.
Osoite on Kyröntie 75, 21800 Kyrö.

Syysloman frisbeegolfkurssit ja fg-syyshaaste
Kesän ja syksyn mittaan Pöytyän alueen ratoja on uusittu ja laajennettu. Uusille ja
kokeneemmillekin pelaajille järjestetään kolme tekniikkakurssia:
• tiistaina 19.10. klo 13 Kyrön radalla (Kyrön kuntoradan yhteydessä)
• keskiviikkona 20.10. klo 13 Riihikosken radalla (Kisariihen takana)
• torstaina 20.10. klo 13 Yläneen radalla (Yläneen yhtenäiskoululla)
Kurssille ei tarvitse ennakkoon ilmoittautua ja
tarvittaessa tarjolla on myös lainakiekkoja.
Kyrön, Riihikosken ja Yläneen lisäksi rata löytyy Auvaisista, Haukkavuoresta ja Heikinsuolta. Bongaa vaikka kaikki kuusi rataa syksyn aikana. Jokainen vähintään yhden radan kiertänyt osallistuu arvontaan. Kuudesta radasta saa kuusi arpaa. Ilmoita lokakuun
loppuun mennessä WA-viestillä numeroon 0400 547 583 nimesi ja se, kuinka monta
radoista kiersit. Kaikki kuusi rataa kiertäneet palkitaan erikseen. Järjestää Pöytyän liikunta- ja nuorisopalvelut.
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Liikuntapaikat, laavut ja lähiretkikohteet
Kunnan kotisivuilta löytyvät kattavat tiedot kaikkien vapaasti käytettävissä olevista
liikunta- ja ulkoilukohteista. Retkeillessäsi
huomio mahdollisesti voimassa olevat varoitukset.

LISÄTIETOJA:

Markus Salo
liikunnanohjaaja
p. 0400 547 583, markus.salo@poytya.fi
www.poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/
liikunta

Minna Huhtaniemi................040 6722792
- lapsiperheiden kotipalvelu
*Puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9–10

UHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO | PUHELINLUETTELO

Pöytyän kunnan puhelinluettelo
Vaihde (02)................................... 481 000
avoinna kello 9–11, 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, rakennustarkastus,
C-rappu.
Aluearkkitehti
Olli-Pekka Hannu ................040 198 0801
HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA
Kunnanjohtaja Mika Joki......040 672 2900
Hallintojohtaja
Paula Pekkola ......................040 720 6211
Elinvoimajohtaja
Tiina Hämäläinen ................040 672 3001
Digipäällikkö Mika Rantala...040 672 2998
Hallintosihteeri
Jussi Heinonen ....................040 672 3047
Toimistosihteeri Katri Orti....040 672 2904
Arkistosihteeri Eija Mäkinen.040 672 2999
Palkkasihteerit
Jaana Yli-Mikola .................040 672 2908
Vuokko Virtanen..................040 672 2909
Tiina Känkänen ................. 040 672 2907
Talouspäällikkö
Merja Uuttu.........................040 672 2903
Pääkirjanpitäjä
Anne Järvinen .....................040 672 2914
Toimistosihteeri
Marjo Sainio ........................040 672 2975
Atk-vastaava Joni Reivonen..040 739 1135
Järjestelmäasiantuntija
Jussi-Pekka Suominen ..........040 752 8545
Lomitusasiamies
Merja Haavisto.....................040 672 2912
Lomitusohjaajat
Annika Karhu.......................040 672 2913
Lea Ollikainen .....................050 521 3214
Toimistosihteeri
Riitta Järvi..........................040 672 2910

Työllistämispalvelut
Auranmaan taitotalo............050 074 1145
Työllisyyskoordinaattori
Laura Hahko ........................050 074 1145
Kuntoutusohjaaja
Titta Nurminen....................040 672 3045
Yksilö- ja ryhmävalmentaja
Petra Jorasmaa......................040 672 3198
Työvalmentaja (puu- ja rakennustyöt)
Juha Nurmi...........................050 590 6749
Työvalmentaja (liikkuva ryhmä)
Jari Granqvist........................040 480 6035
Yläneen ruuanjakelu..............040 6723071
Kalikan talonmies..................040 6830664
PERUSTURVAPALVELUT
Perusturvajohtaja
Eveliina Kiiski.......................040 034 7783
Toimistosihteeri
Pirkko Multanen ..................040 672 2930
- laskutus palveluasuminen
Toimistosihteeri
Heli Tuominen......................040 672 2916
- laskutus kotihoito ja tukipalvelut
Sosiaalityön johtaja
Jatta Yli-Alho * ....................040 845 4486
Sosiaalityöntekijä
Marja Eltonen *....................050 575 6282
- lastensuojelu, lapsiperhepalvelut
Sosiaalityöntekijä
Eva-Maija Poijärvi *..............040 642 3020
- lastensuojelu, lapsiperhepalvelut
Vt sosiaalityöntekijä
Niklas Oksanen *.................040 672 3042
- aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut
Sosiaaliohjaaja
Anne Kujala * ......................0400 461 897
- aikuissosiaalityö
Sosiaaliohjaaja
Marke Haapanen * ...............040 581 2690
- lastensuojelu, lapsiperhepalvelut.
Sosiaaliohjaaja
Marika Kylä-Kaila-Mäkelä *...040 820 1967
- vammaispalvelut
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä
Tiina Väliviita *....................040 672 3041
Perheohjaajat
Elina Maunula......................040 672 3019
Janica Myllykoski..................040 672 2935
Perhetyöntekijät
Pia Ojala ..............................040 672 3043
Jessica Tuominen .................040 836 7057
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Sosiaalipalveluiden päivystys- ja
palveluohjauspuhelin
virka-aikaan.........................040 672 2937
Sosiaalipäivystys
virka-aikaan ..........................040 672 2937
Virka-ajan ulkopuolella, kiireellisissä asioissa:
(02) 2626 003, Yleinen hätänumero 112
Perheneuvolapalvelut
Yhteydenotto ja ajanvaraus....044 237 4458
puhelinaika ma ja ke klo 11–12
eva-maija.poijarvi@metodi.fi
eeva-leena.kataja@metodi.fi
Ikääntyneiden palvelut
Kotihoidon ohjaaja
Hanna Ruohonen.................050 371 6400
Kotihoito
Avopalveluohjaaja
Tiina Vesanto.......................040 822 7814
- Vanhusasiakkaiden palveluohjaus, omaishoidontuki yli 65 vuotiaille, tukipalvelut,
intervallit.
Palvelukeskukset
Riihikoti-palvelukeskus.........010 504 8330
Palvelutalo Kotikarpalo.........040 672 3188
Kartanokoti..........................040 672 3024
SIVISTYSPALVELUT
Sivistysjohtaja
Marianne Mäkelä..................040 672 3190
Toimistosihteeri
Salme Mattila.......................040 672 2940
Suunnittelija-toimistosihteeri
Maria Kallio-Järvenmäki........040 672 3056
Koulut
Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori Mika Virtanen..........0440 868 121
Apulaisjohtaja
Terhi Westerlund..................040 672 2947
Toinen apulaisjohtaja
Eeva Fransmann....................040 672 2922
Toimistosihteeri
Riitta Lehtopohja..................040 672 2941
Vahtimestari Kimmo Lalli.....040 849 8134
Riihikosken yhtenäiskoulu
Rehtori Minna Savo..............040 672 2956
Apulaisjohtaja
Alli Koskimäki.......................040 672 2950
Suunnittelija-toimistosihteeri
Maria Kallio-Järvenmäki........040 672 3056
Yläneen yhtenäiskoulu
Rehtori Markus Takala..........040 672 3191

Apulaisjohtaja
Marko Aaltonen...................040 671 4305
Toimistosihteeri
Salme Mattila.......................040 672 2940
Elisenvaaran lukio
Rehtori Ari Höyssä...............040 687 1891
Toimistosihteeri
Riitta Lehtopohja..................040 672 2941
Auranlaakson kansalaisopisto
Rehtori Ilkka Virta................0400 960 748
Opistosihteeri Sari Isomäki...040 672 2969
Viranhaltijaopettaja
Eeva Terävä..........................0400 960 746
Vs. viranhaltijaopettaja
Emmi Lainio.........................040 672 3159
Kirjastot
Kyrö.............. 040 6722 968, 040 727 4494
Kyröntie 16, Kyrö
Riihikoski....... 040 6722 970, 050 590 6748
Yläneentie 6, Riihikoski
Yläne.............040 672 2970, 050 590 6748
Vainionperäntie 2 a, Yläne
Kirjastotoimenjohtaja
Laila Uusitalo ......................040 143 5701
Varhaiskasvatuspalvelut
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö
Mia Mansikka.......................050 400 3276
- Lasten päivähoitopalvelut.
Toimistosihteeri
Heli Tuominen......................040 672 2916
- Laskutus
Vapaa-aikatoimi
Kulttuurisihteeri
Taina Myllynen.....................050 560 7168
Liikunnanohjaaja
Markus Salo..........................0400 547 583
Nuoriso-ohjaaja
Anna-Leena Ranto................0400 780 646
Nuoriso-ohjaaja Jere Lintula .040 019 8813
Etsivä nuorisotyöntekijä
Anna Saastamoinen.............040 672 2979
Etsivä nuorisotyöntekijä
Anna Kivilä..........................040 672 2980
Koulunuorisotyöntekijä
Lauri Kuiko...........................040 672 3199
Luontokapinetti ...................040 737 3243
TEKNISET PALVELUT
Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen...................0500 820 415
Kiinteistöpäällikkö
Jukka Ojanen........................040 530 6995
Rakennustarkastaja-rakennusmestari
Petri Lehtonen......................050 590 6721
Työpäällikkö
Teemu Ala-Kleme..................0500-820414

Kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri
Seija Halminen.....................040 672 2978
Kunnan kiinteistöjen hoito
Kyrön vuokrarivitalot
Toni Lindholm......................0400 780 647
Riihikoti-palvelukeskus
Sami Hakanpää.....................050 560 7165
Palvelutalo Kotikarpalo.........050 560 7165
Kisariihi, Riihikosken kirjasto, päiväkoti ja
koulu, virastotalo
Jyrki Savolainen ...................0400 369 457
Perusturvatalo ym. kiinteistöjä
Ville Rantanen......................050 560 7167
Riihikosken rivitalot
Ville Rantanen......................050 560 7167
Elisenvaaran oppimiskeskus
Jyri Rauma............................050 582 4750
Heikinsuon ja Karinaisten koulut
Toni Lindholm......................0400 780 647
Kyrön koulu Petri Hurme......040 578 9230
Kartanokoti Jari Joukas.........050 590 6736
Yläneen yhtenäiskoulu
Jari Joukas............................050 590 6736
Yläneen kiinteistöjen kunnossapito
Aulis Mattila.........................050 590 6722
Liikenneväylät ja yleiset alueet
Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen...................0500 820 415
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja-rakennusmestari
Petri Lehtonen......................050 590 6721
Toimistosihteeri
Taina Savolainen..................040 672 3092
Vesihuoltolaitos
toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä .................040 672 2977
- Liittymisasiat ja laskutus
Vesimittariasiat
Kyrön alue vesihuollon esimies
Mika Saarinen.......................0400 673 832
Riihikosken alue
kirvesmies Juha Sahla...........050 560 7163
Yläneen alue huoltomies
Jouni Aaltonen.....................050 590 6724
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruokapalvelupäällikkö
Kaija Lähteenmäki................0400 547 563
Palveluesimies Eila Vahala....050 590 6723
Logistiikka
Logistiikkatyöntekijät
Petri Rasmus........................040 671 4319
Marko Järvinen.....................040 672 2995
Ammattimiehet
Vesihuollon esimies
Mika Saarinen.......................040 067 3832
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Laitosmies Toni Lindholm.....040 078 0647
Kirvesmies Ville Rantanen....050 560 7167
Kirvesmies Juha Sahla..........050 560 7163
Huoltomies Jouni Aaltonen..050 590 6724
Kirvesmies Aulis Mattila.......050 590 6722
Huoltomies Jari Joukas.........050 590 6736
Teknisen toimen viikonloppupäivystys
Pöytyän kunnan teknisen toimen päivystysnumero viikonloppuisin perjantaista
kello15.30 maanantaihin kello 7.30
........................................050 342 6586
Päivystysnumeroon voi soittaa erittäin kiireellisissä tapauksissa: vesi- ja viemärilaitoksen
pahoissa häiriötilanteissa sekä kunnan kiinteistöjen tai laitosten isoissa ongelmatilanteissa.
Pöytyän kunnan nuohoojat
”vanhan Pöytyän” alueella.....045 123 3863
”vanhan Karinaisten” alueella.045 123 3863
”vanhan Yläneen” alueella....045 123 3863.
Palotarkastukset
Palotarkastaja Timo Reiman.. 050 431 9539
SEUDULLISET NUMEROT
Maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä...................(02) 761 1154
Lisätietoja www.loimaa.fi
Työterveyshuolto
Terveystalossa ............................ 030 6000
Jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy
palvelunumero........................0200 47470
- avoinna ma-pe 9–15
Auranmaan lajitteluasema
aseman aukioloaikoina...........020 728 2190
Avoinna ti ja to 11– 18, sekä huhti–lokakuussa avoinna joka kuukauden 1. arkilauantai klo
10–15.
- Aurantie 518, 21450 Tarvasjoki.
Yläneen lajitteluasema
Aseman hoitaja....................040 515 6199
Avoinna torstaisin 14–19, lisäksi avoinna huhti–lokakuussa joka kuukauden ensimmäinen
arkilauantai klo 10–15.
- Oripääntie 169, Yläne.
Eläinlääkäripäivystys
Kunnaneläinlääkäreillä on puhelinaika neuvonnalle sekä ajanvaraus arkipäivisin klo 8–9:
Liisa Savo......(02) 486 7511, 050 512 6027
- Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
Tarja Orava...........................0500 227 045
- Vainionperäntie 1, 21900 Yläne
www.lieto.fi
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Nuokkarit
paikallisille nuorille nuorisotilatoiminnan
lisäksi tapahtumia ja aktiviteetteja. Tapahtumat ja aktiviteetit ovat vielä valitettavasti hyllyllä koronan takia, mutta nuorisotilat ovat
nyt auenneet! Ja sen lisäksi, että normaalit
avointen iltojen aukioloajat, 13–17 -vuotiaille, ovat ennallaan, on tiedossa myös PikkuNuokkari 10–12 -vuotiaille sekä Wanhusten
Nuokkari kerran kuussa 18–29 -vuotiaille!

Jere tässä terve!

Aukioloajat:
Maanantaina Kyrö: Helahovi, Pikku-Nuokkari
klo 15–17 ja avoimet ovet klo 17-20
Tiistaina Riihikoski: Kasi, Pikku-Nuokkari klo
15-17 ja avoimet ovet klo 17-20
Torstaina Yläne: Kalliola, Pikku-Nuokkari klo
15-17 ja avoimet ovet klo 17-20

Aloitin nuoriso-ohjaajana marraskuussa
2020, joten lienee korkea aika esittäytyä
täällä kuntatiedotteessa myös! Nuorisoohjaajana minun työni on keksiä ja tarjota

Wanhusten Nuokkari on kerran kuussa jokaisella nuorisotilalla. Lisätietoa löytää sosiaalisesta mediasta, soittamalla tai pistämällä
viestiä!
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Minusta:
Olen 27 –vuotias sosionomi Turusta. Vapaaajallani nautin piirtämisestä, kirjoista, videopeleistä ja sarjoista. Olen myös raskaamman
musiikin ystävä. Olen myös kovan luokan
Pokémon-nörtti: mitä minä en tiedä Pokémonista, sitä ei tarvitse tietää!
NUORISO-OHJAAJA
Jere Lintula..........................040 019 8813
jere.lintula@poytya.fi
@

nuorisoohjaajajere

Anna-Leena Ranto..............0400 780 646
anna-leena.ranto@poytya.fi
@

annaleenaranto

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa arjessa!
Palvelu on tarkoitettu kaikille 15–28-vuotiaille
Pöytyän kunnan nuorille. Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä, jos esimerkiksi toimeentulo-, opiskelu-, päihde- tai työllistymisasiat askarruttavat. Etsivään nuorisotyöntekijään
voi olla yhteydessä myös, jos olo on yksinäinen
ja kaipaa keskusteluseuraa.
Etsivä nuorisotyö on ohjaavaa työtä, missä
nuoren kanssa yhdessä suunnitellaan ja asetetaan elämän tavoitteet ja toteutetaan niitä.
Toiminta on luottamuksellista ja nuorelle aina
vapaaehtoista. Nuorella on oikeus kieltäytyä
palvelusta milloin vain ja palata takaisin, jos
myöhemmin tulee eteen asioita, missä voisi
kaivata apua.

KUVASSA
ANNA KIVILÄ

Etsivälle voi joko soittaa tai laittaa viestiä.
Meidät tavoittaa myös Kyrön toimipisteen Vapaaaikatoimistosta. Lisätietoa löytyy kunnan sivuilta poytya.fi > Vapaa-aika ja matkailu > Etsivä nuorisotyö.
Anna Kivilä ........................040 672 2980
anna.kivila@poytya.fi
Anna Saastamoinen ..........040 672 2979
anna.saastamoinen@poytya.fi
KUVASSA
ANNA SAASTAMOINEN

Anna Etsivä (pöytyä ja aura)
Anna Kivila (etsivä nuorisotyöntekijä)
@etsivapoytyajaaura

#koululauri
Moikka kaikille! Jos teillä on peruskouluikäisiä lapsia tai jos itse olet koululainen,
on mahdollista, että olette kuullet minusta. Nimeni on Lauri Kuiko, mutta tuttavallisemmin koululauri. Aloitin Pöytyällä koulunuorisotyöntekijänä tammikuun lopulla
AVI:n hankerahoituksen ansiosta. Työni
on vuoden määräaikainen ja tällä hetkellä se on loppumassa tammikuussa 2022.
Työtehtäviini kuuluu monia asioita ja jokainen päivä on erilainen. Tärkeimmät
tehtäväni ovat kuitenkin kouluviihtyvyyden parantaminen, luokkien ryhmäytys,
kiusaamisen ehkäiseminen ja nuorten
kanssa koulussa oleminen sekä heidän
kanssaan viestittely eri sosiaalisen median
palveluissa.
Työviikkooni kuuluu kaikissa eri yhtenäiskouluissa kiertäminen. Tyypillisenä koulu-

päivänä olen nuorten keskuudessa välituntisin, osallistun eri oppitunneille ja välillä myös
pidän omia oppitunteja.
Noin puoli vuotta sitten kun aloitin tämän
työn, en osannut kuvitellakaan kuinka hyvin
nuoret ottaisivat minut vastaan. Kohtaan monia kymmeniä nuoria päivittäin kasvotusten
koulussa ja viestien välityksellä. Palaute mitä
olen saanut, on ollut hyvää. Tunnen itseni
tervetulleeksi jokaiseen kouluun missä käyn
nuorten, opettajien ja muun henkilökunnan
ansiosta. Koulunuorisotyötä ei ole ennen
Pöytyällä ollut, mutta tunnen täyttäneeni jonkinlaisen aukon koulumaailmassa. Yksi turvallinen aikuinen lisää koulussa ei selvästikään
ole pahitteeksi.
Päivityksiäni voit seurata Instagramista,
Snapchatista ja TikTokista nimimerkillä
@koululauri.
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KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ
”KOULULAURI”
Lauri Kuiko...................040 672 3199
lauri.kuiko@poytya.fi
SIVUN KUVAT: PÖYTYÄN KUNTA

PÖYTYÄN KIRJASTOJEN
AUKIOLOAJAT
1.9.2021-31.5.2022

KUNTA TIEDOTTAA

https://www.poytya.fi/vapaa-aika-jamatkailu/kirjasto/

Riihikosken kirjasto
Yläneentie 6, 21870 Riihikoski
p. 040 672 2967 tai 040 727 5878
kirjasto@poytya.fi
maanantai
13–19
tiistai		
13–19
keskiviikko
13–19
torstai 		
10–16
perjantai		
9–15
Yläneen kirjasto
Vainionperäntie 2a, 21900 Yläne
p. 040 6722970 tai 050 5906748
ylaneenkirjasto@poytya.fi
ma
13–19
ti
13–19
ke
suljettu
to
13–19
pe
9–16
Kirjastojen omatoimiaukioloajat
su-to
7–21
pe-la
7–18
Omatoimiaikana sisään päästäksesi tarvitset kirjastokortin ja kirjastosta saatavan
PIN-koodin.
Poikkeavat aukioloajat 2021:
6.12. itsenäisyyspäivä, vain omatoimiaukiolo
23.12. kaikki kirjastot avoinna klo 10–16,
omatoimiaukiolo klo 21 saakka
24.12.–26.12. omatoimiaukiolo
Pöytyän kirjastot sosiaalisessa
mediassa:
www.instagram.com/poytyankirjasto/
www.facebook.com/poytyankirjasto/

KUVA: MARJAANA VALVEE

Kyrön kirjasto
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
p. 040 672 2968 tai 040 727 4494
kyron.kirjasto@poytya.fi
maanantai
13–19
tiistai 		
13–19
keskiviikko
10–16
torstai		
13–19
perjantai		
10–16

Mitä tehdä järjestöpapereille?
LÖYTYYKÖ HYLLYSTÄSI TAI VARASTON
PERUKOILTA OMAN YHDISTYKSESI
PAPEREITA JA MIETITKÖ,
MITEN TOIMIA NIIDEN KANSSA?
Pöytyän kunnalla on laaja kotiseutuarkisto,
jonne on taltioituna paikallisten yhdistysten,
yritysten, järjestöjen ja yksityishenkilöiden
historiaa. Arkisto sijaitsee Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä ja siitä vastaa kunnan kulttuurisihteeri. Kotiseutuarkisto on tärkeässä
roolissa paikallisen yksityisen asiakirja-aineiston tallentajana ja säilyttäjänä, se toimii
paikallisena muistina ja on merkittävä paikallinen voimavara ja kulttuurihistoriallinen
pääoma. Kotiseutuarkisto on tärkeä perusta
myös paikallisidentiteetin voimistamiseksi
tehtävälle työlle. Suomen Kotiseutuliiton
suosituksen mukaan arkistomateriaali tulisi
taltioida siten, että se ”palvelee sekä yleisen
että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita”.
Parhaillaan Pöytyän kunnan kotiseutuarkistoa ollaan järjestelemässä ja luetteloimassa.
Osa materiaalista pyritään digitoimaan, jolloin säilyminen turvataan myös sähköisessä
muodossa ja arkistomateriaalin saavutettavuus helpottuu. Kotiseutuarkistoon vastaansivu 10

otettava materiaali voi sisältää esimerkiksi
asiakirjapapereita, karttoja, valokuvia, piirustuksia, filmejä, käsikirjoituksia ja äänitteitä.
Esineet, kuten ansiomerkit tai mitalit kuuluvat museoon, eivät arkistoon. Arkistoitavaan materiaalin eivät kuulu myöskään mm.
liittojen yleiskirjeet, kiertokirjeet, mainokset,
tiliotteet tai tositteet. Mikäli olet epävarma,
onko materiaalisi kotiseutuarkistoon kuuluvaa, neuvoja ja opastusta asiasta saa kulttuurisihteeri Taina Myllyseltä. Arkistomateriaalin
luovutuksen yhteydessä tehdään arkistomateriaalin luovuttajan ja kulttuuritoimen välillä sopimus, jossa sovitaan mm. materiaalin
asianmukaisesta säilytyksestä ja materiaalin
antamisesta tutkimuskäyttöön.
Lisätietoja arkistoinnista löytyy mm. Kotiseutuliiton sivulta: https://kotiseutuliitto.fi/
tietopankki/yhdistystoiminta/yhdistyksenarkistointiohje/ Kotiseutuarkiston luetteloinnin valmistuttua tieto kotiseutuarkistossa
olevasta materiaalista tulee esille Pöytyän
kunnan kotisivulle ja myöhemmin kulttuuritoimi järjestää yhdistyksille kotiseutuarkistointiin liittyvän info-illan, josta tiedotetaan
myöhemmin.

sia?
k
u
m
e
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o
k
tko uusia
mme!

Kaipaamukaan vapaaehtoistoimintaa
Tervetuloa

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT VERKOSSA
MA-PE 4.–8.10.2021, NOIN KLO 10–14.30
MA-PE 8.–12.11.2021, NOIN KLO 10–14.30
Kurssin aiheina mm. vapaaehtoistoiminta,
moninaisuuden kohtaaminen, muistisairaudet, erilaiset vammaryhmät ja avustamisen
teoria. Kurssi ei ole pelkkää päätteeseen katsomista ja kuuntelua, vaan mukana myös havainnollisia tähtääviä. Kurssi on maksuton!

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa
ennen kurssin alkua ma–to klo 13–15
p. (02) 251 8549 tai
avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Avustajakeskus järjestää kurssit STEAn ja
opintokeskus Siviksen avustuksella yhteistyössä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toiminnassa mukana olevien kuntien ja
vammaisjärjestöjen kanssa.

UUSIA KASVOJA KUNNASSA

PÄÄKIRJANPITÄJÄ ANNE JÄRVINEN

TALOUSPÄÄLLIKKÖ MERJA UUTTU

Aloitin Kyrön toimipisteessä määräaikaisena
toimistosihteerinä maaliskuussa 2020. Saman vuoden kesäkuussa minut valittiin nykyiseen työhöni, pääkirjanpitäjäksi.

Aloitin Pöytyällä talouspäällikkönä elokuun
alussa 2020. Olen kuusikymppinen neljän
lapsen äiti ja kolmen (pian viiden) isoäiti.
Kaksikymmentäyksi vuotta sitten perheemme muutti Hangosta Saloon. Hankoon, jossa
asuimme seitsemän vuotta, muutimme Porvoosta. Ihania kotikaupunkeja kaikki.

Olen kotoisin Karinaisista, ja nykyisin asun
Loimaalla. Olen halunnut tehdä työtä kunnassa, joten olen kouluttautunut julkishallintoon, olen hallintotieteiden maisteri.
Olen aloittanut Karinaisten kunnassa kesäharjoittelijana. Sen jälkeen olen työskennellyt useissa kunnissa erilaisissa hallinnon ja
talouden toimistotehtävissä. Kirjanpitäjän
työ tuntui työltä, jota haluan tehdä. Minulla
on laskentatoimen koulutus ja viihdyn työssä numeroiden parissa.
Työhöni kuuluvat kirjanpito, tilinpäätös ja
erilaisia taloushallinnon työtehtäviä. Pidän
monipuolisista työtehtävistä ja olen järjestelmällinen, mikä sopii kirjanpitäjän työhön.
Tässä työssä kirjanpidon pulmien ratkaiseminen innostaa minua ja lisäksi minulla on
mukavat työkaverit. Harrastan lukemista ja
ulkoilua. Tykkään käydä katsomassa kori- ja
pesäpalloa.

Valmistuin kauppatieteen maisteriksi Vaasasta vuonna 1984. Ensimmäinen työpaikkani
oli Porvoonseudun kansanterveystyön ky:n
apulaistalouspäällikön virka. Sen jälkeen toimin yli 10 vuotta talouspäällikön tehtävissä
yritysmaailmassa lujitemuovi- ja metallialan
teollisuusyrityksissä. Suoritin kiinteistövälittäjätutkinnon vuonna 2002 ja noin 5 vuotta
olin alan yrittäjänä. Sen jälkeen taas talousasioiden parissa talousjohtajana ja laskentapäällikkönä kunta-alalla ennen tätä virkaa.
Edellinen työtehtäväni ja työnkuva muuttui
laskentapalvelukeskuksen pyörittäjäksi ja hain
tehtävää, jossa kunnan talousasioiden kokonaisuus ja niihin vaikuttaminen on keskeisintä. Näin tulin Pöytyälle.
Työhöni kuuluu vastuu kunnan laskentapalveluista. Se, että päivittäiset kirjanpito- ja
raportointitehtävät, ostolaskuihin liittyvät
tehtävät, maksuliikenne jne. sujuvat. Vastaan
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja val-
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takunnallisen talous- ja toimintatilastoraportoinnin tekemisestä yhdessä kolmihenkisen
laskentapalvelutiimini kanssa. Vastuullani on
myös mm. vuosittainen talousarvioprosessin
aikataulutus ja ohjeistus toimialoille. Yritän
myös kehittää talousasioiden sisältöjä ja esittämistapoja toimialojen ja päättäjien helposti
hyödynnettäväksi.
Työn aloitus oli haasteellista ja vuosi sitten
tuntui jopa epätoivoiselta, kun koko tiimimme
oli uusia, ohjelmat aika vieraita eikä perehdytystä oikein ehditty saada, mutta nyt jo paljon
helpommalta.
Persoonaani kuvaa rauhallisuus, luotettavuus,
perusteellisuus ja sitoutuneisuus. Yritän katsoa asioita monelta kannalta ennen päätöksiä
tai muutoksia ja pyrin myös asennoitumaan
positiivisesti uuden kehittämiseen ja ylläpitämään osaltani työpaikan hyvää ilmapiiriä.
Tehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia, työkaverit ammattitaitoisia ja auttavaisia.
Olemme jo yli kaksikymmentä vuotta tehneet
kesäisin usean viikon pituisia matka-automatkoja Euroopassa (parina viime vuonna koronan vuoksi kotimaahan tutustuen). Omakotitalon ja puutarhatöiden sekä penkkiurheilun
lisäksi en ole muita harrastuksia kaivannut.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULUN REHTORI MARKUS TAKALA
Aloitin Yläneen yhtenäiskoulun rehtorina
1.8.2021. Olen alkujaan Uudestakaupungista
kotoisin, josta aikanaan opiskelujen vuoksi
päädyin Turkuun ja sieltä lopulta Raisioon
asumaan. Minulla on kaksi lasta, joista toinen aloitti tänä syksynä seiskaluokalla ja toinen lukiossa. Vietän pääosan vapaa-ajastani
Rauman Lapissa, jossa sijaitsee isäni kotipaikka. Siellä aika kuluu aika lailla luontaisesti vastaan kävelevien töiden parissa.
Olin opiskelujeni loppuvaiheessa silloisella
Vaarniemen yläasteella musiikin opettajana.
Sieltä siirryin vajaaksi kymmeneksi vuodeksi Turun Jyrkkälään Aunelan kouluun ensin
luokanopettajaksi ja sitten erityisluokanopettajaksi. Sen jälkeen toimin Varsinais-Suomen
Aikuiskoulutussäätiön toiminnanjohtajana
ja sen pyörittämän opiston rehtorina. Siirryin Pöytyälle vuonna 2015 Kyrön koulun
rehtoriksi, josta sitten Elisenvaaran yhtenäiskoulun toiseksi apulaisjohtajaksi ja sieltä tänne Yläneelle.
Minut sai hakeutumaan rehtorin työhön
vuosienkin jälkeen voimassa oleva kiinnos-

VS VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ
MIA MANSIKKA

tus alaa ja sen kehittämistä kohtaan. Tiesin
ennalta Yläneen yhtenäiskoulun hengen ja
tavan toimia. Edellä mainituista mausteista
rakentui kiinnostus hakea Yläneen yhtenäiskoulun rehtorin työhön.
Rehtorin työ on todella kokonaisvaltaista
työtä ja siihen kuuluu kaikki viemäriputkien
ja pedagogisen johtamisen välillä.
Elokuu koulussa on aina työlästä aikaa. Kaikki on kuitenkin tuntunut sujuvan jouhevasti. Täällä on vuosein varrella hioutuneet ja
toimivat yhteiset käytänteet tehdä asioita,
joiden turvin on ollut hyvä aloittaa kouluvuotta.
Suurin asia, joka minua kannustaa tekemään
työtäni on sen näkeminen, miten tärkeä ja
merkittävä osa koulu lopulta on jokaisen lapsen ja nuoren arkea.
Heti keväällä kelien salliessa aloitan moottoripyöräilyn. Syksyn tultua ja sään viilennyttyä
siirryn siitä sujuvasti metsästyksen pariin.
Mitä tästä ja muusta elämästä aikaa jää, touhuilen musiikin parissa.

sivu 13

Tulin vs. varhaiskasvatuspäälliköksi Pöytyälle
ja aloitin työt 2.8.2021. Olen 32-vuotias kasvatustieteen maisteri. Lähtöjäni olen Turusta,
nykyään asun Aurassa perheeni kanssa.
Olen edennyt päämäärätietoisesti kohti omia
unelmia sen jälkeen, kun ymmärsin varhaiskasvatuksen olevan oma juttuni. Ennen tätä
työtä olen ollut päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana sekä päiväkodin johtajana.
Kaipaan työssäni haasteita ja jatkuvaa uuden
oppimista. Työni on vastata mm. Pöytyän
kunnan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, huolehtia palveluiden lainmukaisuudesta ja tehdä yhteistyötä
eri tahojen kanssa.
Työn aloitus on tuntunut juuri siltä, mitä odotinkin: haastetta ja mielenkiintoisia työtehtäviä on riittänyt. Ilman mahtavia työkavereita
en olisi pärjännyt, he ovat aina jaksaneet auttaa, kun minua on jokin asia mietityttänyt.
Vahvuuteni on ehdottomasti positiivinen ote
tekemiseen, hyvä paineensietokyky ja ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Sekä tietenkin
varhaiskasvatuksen
substanssiosaaminen.
Mielenkiintoiset työtehtävät ja halu kehittyä
omassa työssä toteutuvat Pöytyällä.

Pöytyän
Kesällä 21 päivitettiin kulttuurihistoriallisen polun maastotaulut ja toivottavasti nyt tiedot ovat oikein. Paperikarttoja on jaettu eri paikkoihin
ja niitä voi tiedustella kulttuurisihteeriltä.

Nyt olisi aika täydentää polun kohteita.
Mitä kohteita puuttuu kartasta? Minkä kohteen haluat mukaan?
Ilmoita ehdotuksesi Taina Myllyselle (taina.myllynen@poytya.fi)

Sunnuntaina 10.10. Aleksis Kiven ja
suomalaisen kulttuurin päivänäavataan KurkiGalleriaan Lotta Svärd – 100
vuotta näyttely.
Naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö perustettiin 100 vuotta sitten ja se toimi vuosina 1921–1944. Jäseniä järjestössä
oli enimmillään noin 240 000, joista 8–17
-vuotiaita pikkulottia lähes 50 000.
Rauhan aikana yksi lottajärjestön tärkeimmistä tavoitteista oli tarjota koulutusta jäsenilleen. Koulu-tuksen avulla lottajärjestö
onnistui luomaan organisaation, jolla oli toimintavalmiudet sota-ajan poik-keuksellisissa
olosuhteissa. Sota-aikana lottien yhteiskuntavastuu näyttäytyi muun muassa heikompiosaisista huolehtimisena, sotapakolaisten
matkan turvaamisena, vanhusten ja lasten
auttamisena sekä sairaiden hoitamisena.
Lottajärjestö lakkautettiin syksyllä 1944 Moskovan välirauhansopimuksen nojalla. Järjestön lakkaut-tamisen jälkeen lotat jatkoivat
huolto- ja avustustyötä Suomen Naisten
Huoltosäätiön nimissä. Vuon-na 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiön nimi muutettiin
Lotta Svärd Säätiöksi.
Tilaisuudessa esiintyvät perinnelotta Tuija
Saura, Marjatta Järvinen ja Iina Kivimäki.
Järjestää Pöytyän kulttuurisäätiö yhteistyössä
kunnan kulttuuritoimen kanssa.
Lisätietoja kulttuurisihteeri Taina Myllynen.

Yhdistysilta, järjestöpalaveri torstaina
20.11. kello 18.00
Torstaina 3.9. kello 18–19 pidettiin yhdistysilta, jossa keskusteltiin yhteisistä asioista ja
erityisesti pohdittiin järjestöjen tilatarvetta.
Missä säilyttää yhdistyksen tavaroita ja missä kokoontua? Tämä on asia, joihin kunnan
vaikuttajaryhmät varmaan palaavat.
Kunnan vaikuttajaryhmä ovat lapsi-ja perheneuvosto, kylien neuvottelukunta, nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto
Seuraava yhdistysilta on torstaina 20.11.2021
kello 18.00. Tilaisuuteen voi osallistua Teamsin kautta ilmoittamalla kulttuurisihteerille
sähköpostiosoitteensa.
Tapahtumakalenteri ja harrastelukkari
kunnan kotisivuilla.
Kunnan verkkosivujen etusivulla ovat Tapahtumakalenteri ja Harrastelukkari, joihin voitte
lisätä omia tapahtumia ja ryhmätoimintaa,
johon kaipaatte osallistujia.
www.poytya.fi – etusivulla Tapahtumakalenteri & Harrastelukkari
Molempiin voi lisätä oman yhdistyksen tapahtuman tai harrastelukkariin sopivaa tietoa
kuvalla tai ilman. Vasemmalla Lisää tapahtuma. Mielellään kuvan kanssa.
Mikäli suunnittelette isoa tapahtumaa, voitte
laittaa senkin hyvissä ajoin tiedoksi ja julkaisen sen alustavana tietona. Kysy neuvoja
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kulttuurisihteeriltä, tapahtumanne näkyy kotisivuilla heti kun se on hyväksytty.
Mistä yhdistysrekisteri löytyy?
Pöytyän kunnan sivulta www.poytya.fi/ →
yläpalkista Vapaa-aika ja matkailu aukeaa valikko ylös, jossa Yhdistykset
Tarkistakaa oman yhdistyksenne linkit. Mikäli yhdistys ei löydy listasta tai on lakkautettu,
ilmoita myös siitä.
Kunnassamme toimii laaja ja aktiivinen yhdistystoiminnassa ja järjestöissä
olevien vapaaehtoiseen määrä.
Vuonna 2022 on lukuisia tapahtumia, joihin
osallistutaan eri puolilla kuntaa: Avoimet kylät kesäkuun alussa, Säpinät Yläneen torilla
juhannuksen jälkeen, OKRA, kulttuuriralli
elokuun lopussa, Varsinais-Suomen museopäivä), Lähiruokamessut Tourulaan? Konserttien elokuu? Yhdistysillassa voi kertoa
oman järjestön suunnitelmista.
Mikäli nuorten asiat ovat lähellä sydäntä, voi
tulla mukaan nuorisotilojen avoimeen toimintaan työparina tai kahdestaan aikuisen
kanssa.

AVOINNA
SUNNUNTAISIN

KLO 11–15
ja muina aikoina tilauksesta

Hovilanmäentie 2, 221900 Yläne

Luontokapinetin omistaa Pöytyän kunta. Sen toiminnasta vastaa Pöytyä–Oripää 4H-yhdistys.
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TILOJA VUOKRATTAVANA
AURANMAAN TAITOTALON
LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvainen.
Varaukset liikunnanohjaaja Markus Salo,
p. 0400 547 583.
HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski.
Varaukset liikunnaohjaaja 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 klo 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.

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
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
Osoite Ollilantie 12, 21800 Kyrö.
Yksityiseen iltakäyttöön. Kokoustila ja/tai
saunat sekä uimala yksityiskäyttöön (myös
talviaikaan).
Varaukset kyronseudunky@gmail.com,
lisätietoja myös puhelimitse 044 585 4543.

on Elisenvaaran oppimiskeskuksessa, Kyrön kirjaston aulassa, oleva näyttelytila,
jota voi varata erilaisia näyttelyjä varten.

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.
PAIMENENMÄKI
Tourulantie 466, 21900 Yläne.
Varaukset Merja Rouvali, p. 050 328 8354.
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@
gmail.com tai Matti Aalto, p. 0400 221 020,
matti.aalto@pp1.inet.fi.
VALASRANTA

KYRÖN TYÖVÄENTALO

Valasrannantie 363, 21900 Yläne.
Yläneen kk:n VPK.

Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö.
Varaukset Matti Hakonen, p. 050 556 1156.

YLÄNEEN VPK:N TALO

LUKONTALO JA POP-AREENA

Uudenkartanontie 102, 21930 Uusikartano.
Varaukset Rauli Jääoja, p. 0400 805 242.

Lukontie 22, 21820 Kumila.
Tiedustelut ja vuokraus: Paavo Kallio,
p. 040 577 5796 tai kallio.paavo@gmail.com.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULU

LUONTOKAPINETTI
KURKIGALLERIA

LYSTMETTÄ

Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne.
Varaukset Minna Lukkala,
p. 040 737 3243 tai 040 721 9689.
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Koulutie 14, 21900 Yläne.
Varaukset Salme Mattila, p. 040 672 2940,
tai Jaakko Heikkilä, p. 050 590 6733.

#perheidenpoytya
Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston toinen kokonainen toimintakausi (2021–2025) käynnistyy syksyllä, kun yhteisöllisyyslautakunta
nimeää neuvoston uudet jäsenet.
Pöytyän kunnan lapsi- ja perheneuvostoon
kuuluvat kunnan alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän perheidensä, järjestöjensä
ja mahdollisten muiden tahojen edustajat
sekä lautakuntien asettamat edustajat.
Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti ja kunnan eri alueet kattavasti
kunnassa toimivia lapsi- ja perhetyötä tekeviä
järjestöjä, yhdistyksiä ja muita tahoja. Lapsija perheneuvoston nimeää yhteisöllisyyslautakunta järjestöjen ja muiden lapsiperheiden
edustajien ehdotusten mukaisesti.
Lapsi- ja perheneuvostoon valitaan 9–11
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhden
jäsenistä tulee edustaa sivistyslautakuntaa,
yhden jäsenistä yhteisöllisyyslautakuntaa,
yhden jäsenistä teknisen lautakunnan lupajaosta, yhden jäsenistä teknistä lautakuntaa
ja yhden perusturvalautakuntaa. Viisi jäsentä
nimetään lapsi- ja perhetyötä tekevien järjestöjen, seurojen ja seurakunnan edustajista.

Lapsi- ja perheneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakuntien edustajat
eivät voi toimia neuvoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Jäsenten lisäksi
neuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Lapsi- ja perheneuvoston sihteerinä
toimii kulttuurisihteeri, ja lasten ja nuorten
palvelujen rajapintaan sijoittuvissa asioissa
asiantuntijana nuoriso-ohjaajat. Sivistys- ja
yhteisöllisyyslautakuntien puheenjohtajilla
sekä sivistysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa.

Neuvoston toimintaa ohjaa neljä
tavoitetta:
•

•

•
•
•

seurata lasten ja heidän perheidensä
hyvinvointia sekä lasten ja perheiden
palvelujen kehitystä Pöytyän kunnassa
tehdä lasten ja perheiden palveluja koskevia kehittämisehdotuksia kunnan viranhaltijoille
lautakunnille sekä muille toimielimille ja
tahoille
antaa pyydettäessä lausuntoja
edistää lapsi ja perhetyötä tekevien järjestöjen, seurakunnan, kunnan ja muiden viranomaisten ja tahojen välistä
yhteistoimintaa Pöytyällä ja lähialueella.
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Viime kaudella lapsi ja perheneuvosto tarttui
aktiivisesti vanhempien huoleen leikkipuistojen kunnostustarpeesta. Koko perheen
toimintapuistot löytyvät nyt jokaisesta Pöytyän kunnan taajamasta. Syksyn aikana niitä
kehitetään vielä eteenpäin koululaisilta saatujen ehdotusten perusteella (4-9 luokat sekä
lukio).
Lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuleminen heitä koskevassa päätöksenteossa on
kokonaisuus, jota Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto on viime kaudella tavoitteellisesti
edistänyt. Nyt kuluvan toimintakauden tavoitteena on, että Pöytyällä otetaan käyttöön
lapsi- ja perhevaikutusten arviointimalli.
Lapsi-ja perhevaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan
vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.
Toivomme kuntalaisten seuraavan ja ottamaan yhteyttä sekä kunnan että kolmannen
sektorin lapsille, nuorille ja perheille liittyvissä asioissa. Rakennetaan yhdessä #perheidenpöytyä
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KYRÖN SEUDUN KYLÄYHDISTYS
Syys/talviuinnit tiistaisin klo 17.30-21.
Katso hinnasto netistä:
kyronseudunkylayhdistys.yhdistysavain.fi/maauimala
Muutokset mahdollisia.
Tiloja vuokrattavana:
Kyrön maauimalan tiloja voi yksityinen, yhdistys tai
yritys vuokrata ympäri vuoden. Osoite Ollilantie 12,
Kyrö. Hinnasto ja lisätietoja netissä kyronseudunkylayhdistys.yhdistysavain.fi/maauimala.

KUVA: KYRÖNSEUDUN KYLÄYHDISTYS

ELÄKELIITON PÖYTYÄN YHDISTYS
Riihikosken kerho joka kuukauden ensimmäinen tiistai kello 13.00 Riihikosken seurakuntatalolla.
Kerhossa vierailee asiantuntija kertomassa
ajankohtaisista aiheista. Syksyllä 5.10., 2.11.
ja 7.12.
Boccia Kisariihessä, joka viikon perjantai klo 15–17 .
Käytössä kahdet pallot, joten pelaajia mahtuu mukaan. Lokakuu 1.,8.,15. 22. ja 29.10.
Marraskuu 5.,12.,19., ja 26.11. Joulukuu 3.,
10. ja 17.12.2021.
Aamulenkki (sauvakävely)
Riihikosken seurakuntatalolta yhteistyössä
seurakunnan kanssa, joka kuukauden toinen
tiistai klo 10.00. Syksyllä 12.10.2021, 9.11. ja
14.12..
Tuolijumppa Kisariihessä klo 13.15.
keskiviikkona 29.9. ja ke 3.11.ja 1.12..
Karaoke kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 15-19.
( 26.9., 31.10. ja 28.11.)
Luovan toiminnan kerho (sketsikerho)
Riihikoskella.
Valmistellaan ohjelmia tapahtumiin. Rohkeasti mukaan, kaivataan lisää osallistujia.
Jos esiintyminen, esityksissä avustaminen tai
muuten vain mukava yhdessäolo kiinnostaa,
ota yhteyttä. Aloitetaan kokoontumiset syyskuussa. Tarkemmin viikkolehdessä.
Muita tapahtumia:
• Lokakuussa Kirkkopyhä Pöytyän kirkossa
ja kahvit seurakuntatalolla

• 29.10. Lehmirantaan “Iloa ja huumoria
Matti Jurvasta Anita Hirvoseen” Essi Leppäkoski-duo tanssittaa.
• 12.11.Wanhanajan iltamat Kyntäjäntuvalla
• 15–16.11 laivamatka Grace. Souvarit esiintyvät.
• Pikkujoulumyyjäiset
Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan Viikkolehdessä, Turun Sanomien yhdistyspalstalla
maanantaisin ja alkuvuoden jäsenkirjeessä.
Eläkeliiton kotisivuilta löytyy myös tapahtumakalenteri. Olemme Facebookissa.
Matkoja voi kysellä ja niille ilmottautua Marja-Liisa 0400 764 477 ja Pirkko 044 546 0503.
ELÄKELIITON YLÄNEEN YHDISTYS
pe 1.10. klo 16 Lehmiranta Finnhits
-konsertti ja tanssit Janiina Lehtonen
ja Ville Mäkimattila
su 10.10. Kirkkopyhä ja kirkkokahvit
seurakuntatalossa
to 21.10.klo 14 OP:n kerhohuone Syyskokous
to 28.10. Logomo Aikansa Legendat
to 18.11.klo 13 Kristalliranta Joulujuhlat
Torstaikerhot
• to 7.10. Luontokapinetti klo 13, apteekkari
Jarkko Kiurun alustus ja elokuvaesitys
• to 21.10. OP:n kerhohuone klo 14, syyskokous
• to 4.11. OP:n kerhohuone klo 14, muistihoitaja Marjo-Riitta Kivistö
• to 18.11. Kristalliranta klo 13, joulujuhlat
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• to 2.12. OP:n kerhohuone klo 14, kunnan
edustaja
• to 16.12. OP:n kerhohuone klo 14, joulukerho; srk:sta kirkkoherra
Illantähdet ja Kloppikööri kokoontuvat laulamaan maanantaisin klo 13–15
Yläneen OP:n kerhohuoneessa
Uudet laulajat tervetulleita mukaan iloiseen
joukkoomme!
Boccia -pelit talvikaudella Yläneen
Yhtenäiskoulun juhlasalissa
maanantaisin klo 14.30–17.30 ja parittomina
viikkoina myös torstaisin klo 15.30–17.30
Keilailu-uintiretket
Euran Urheilutalolle kuukausittain syys-toukokuussa, lähtö torilta kello 12.15
Liiku & Nauti -kerho
ilmoittautuminen Osmo Lempinen
Onnittelukortteja à 2 € ja suruadresseja à 10 €
saatavilla Aila Einoselta tai Eijan Tilituvasta ja
kerhojen yhteydessä
Lehti-ilmoittelut: TS Menovinkit, Auranmaan
Viikkolehti, Ala-Satakunta sekä Pöytyän kunnan tiedotuslehti
Facebook /Eläkeliiton Yläneen yhdistys ry
-ryhmä
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/ylane
Yhdistyksen tili OP Yläne FI20 5536 0640
0014 28
Tiedusteluihin vastaavat: Risto Ristolainen
0400 406 191, Eija Turta 040 521 9204 ja
Merja Rouvali 050 328 8354

Lokakuu 2021
Valtakunnallinen Marttailuviikko 25.–
31.10. 2021 kokoaa martat toimimaan kohtuullisen kulutuksen viestinviejinä, jotta yksi
maapallo riittää. Martat näkyvät ja kuuluvat
erityisesti tämän viikon aikana.
Touhuamme lokakuussa juurileivonnan parissa ja kutsumme kaikkia vaalean juurileivän
leipomisesta kiinnostuneita mukaan. Kurssipäivä on vielä avoin, mutta seuraa Facebook- ja nettisivujamme, niin ilmoittelemme
tarkemman ohjelman ja päivän.
Perjantaina 29.10.2021 on Keihäskosken
Martat mukana järjestämässä yhtä tehtävärastia 7. Ville Jotos-seikkailussa Oripäässä.
Tule sinäkin mukaan testaamaan omat metsä- ja erätaitosi oman joukkueesi kanssa. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen
Oripään Reservialiupseerit ry.
Marraskuu 2021
Lauantaina 13.11.2021 on Keihäskosken
Marttojen isänpäivän aaton kakkubuffa,
jonka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kakkubuffa maksaa 5 €/henkilö ja syödä saa
kahvin/teen/mehun kera tarjolla olevaa pikkusuolaista ja makeaa niin paljon kuin kerralla haluaa. Myymme myös erilaisia herkkuja
ja Martta-tuotteita mukaan sekä Martta-arpajaisissa on mukavia palkintoja. Lisätietoja
tapahtumasta lähempänä ajankohtaa.
Marraskuun lopulla tehdään yhdessä havukransseja, köynnöksiä, yms. Myös muita
luonnon materiaaleja käytetään koristeiden
tekemiseen. Kurssipäivä on vielä avoin. Tiedotamme omilla kotisivuillamme ja jäsentiedotteissa asiasta lähempänä ajankohtaa.
Joulukuu 2021
Sunnuntaina 5.12. on perinteinen Keihäskosken Marttojen jäsenien joululounas.
Nautimme jouluherkuista ja yhdessäolosta
Kaidanojan kartanolla. Ilmoittelemme joululounaasta tarkemmin seuraavissa jäsentiedotteissa.

Alkuvuosi 2022
Tammi-helmikuussa kokeillaan villasukkahölkkää polulla lumihangessa porukalla
ja hölkkäilyn päälle nautitaan kuumat saunalöylyt. Tämän ohjelmanumeron toteuttaminen edellyttää tietysti, että tulee lunta!
Tiedotamme asiasta lähempänä kotisivuillamme.
Helmikuussa 2022 pidämme Keihäskosken
Marttojen vuosikokouksen ja sinne olemme
suunnitelleet vetonaulaksi paikallista ohjelmaa liittyen hyvinvointiin, kauneudenhoitoon ja kierrätysmuotiin.
Muistutuksena Keihäskosken Marttojen vuokravälineet:
• torikatos ja puutarhatuoleja, joiden vuokraushinta on 25 €/kerta.
• 100 henkilön astiasto, joka voidaan vuokrata kokonaisuutena tai osina, vuokraushinta on 50 €/kerta koko astiastolle.
• Pelkän kahviastiaston (kahvikupit, kakkulautaset, lusikat) vuokraus 25 €/kerta.
• Viinilasien vuokraus (valko- ja punaviinilasit 60 + 60 kpl) vuokraus 25 €/kerta
• Pöytäliinojen vuokraus 25 €/kerta
Vuokrauksia hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja, jonka tiloissa vuokrattavat tavarat ovat.
Lisätietoja www.keihaskoskenmartat.com
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TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN
KYLÄYHDISTYS
Loppuvuoden kalenteriin on suunniteltu tapahtumia ja mm. perinteinen ruskakirkko
pidetään Leposaaren laavulla lokakuussa.
Syksyn värejä kannattaa käydä ihastelemassa
luonnossa. Kyläyhdistyksen historiallinen
ja kunnostettu kirkkopolku on n. 8 km pitkä.
Ympäröivä maasto on vaihtelevaa ja kaunista- metsiä, kallioita, soita sekä Yläneenjoen
ranta- ja kylämaisemia. Reitti alkaa Paimenenmäeltä, jatkuu Yläneen kirkolle ja päättyy
takaisin Paimenenmäelle. Voit myös retkeillä
lyhyemmän 1,5km reitin. Matkalla on mm.
Leposaaren laavu, jossa voit keittää vaikka
nokipannukahvit. Kyläyhdistyksellä on myös
lämmin tunnelmainen Kotkan Kota, jossa
voit vaikka grillailla hieman huonommallakin
ilmalla. Opastustiedustelut Seppo Mattila
040 311 3614.
Kaunis Paimenenmäki tarjoaa upeat puitteet
juhliin ja kokouksiin. Hinnasto löytyy Paimenenmäen sivuilta. Paimenenmäen vuokraukset Pirjo Lehtonen 050 535 6122.
Kyläyhdistyksellä vuokrattavana
toriteltta (3 x 4), traktorikäyttöinen aggregaatti ja iso paellapannu. Näiden tiedustelut
sihteeri Minna Kajander 040 414 4437.
Seuraa ilmoittelua somesta ja verkkosivuilta!
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KEIHÄSKOSKEN MARTAT
– www.keihaskoskenmartat.com
Pyrimme yhdistyksenä toimimaan jo mahdollisimman normaalisti syksyllä 2021. Tässä tarjolla niin marttajäsenille kuin kaikille
muillekin toiminnastamme kiinnostuneille,
mielenkiintoisia tapahtumia ja kursseja seuraavaan tapaan:
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HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYS RY
Härkätie 773 21490 Marttila, p. 050 588 7693,
harkatie@4h.fi, www.harkatie.4h.fi
Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvasjoki. Yhdistyksen
puheenjohtaja on Päivi Korpiaho ja toiminnanjohtaja/sihteeri Tuovi Löytynoja.
4H-KERHOT PÖYTYÄ
Haverin 4H-ponikerho Teija Haakanan
kotona Pöytäsuontie 10, Haveri sunnuntaisin klo 16.30 –17.30.
Kerhoon pääsevät 6–10-vuotiaat. Paikkakyselyt Teija puh. 050 571 2532. 4Hjäsenmaksu=kerhomaksu. Ohjaajina Emilia
Markula ja Erika Paju
Heikinsuon kerhon juniorit koululla
tiistaisin klo 16–17.30
(1–3 luokkalaisille) leikkejä, askartelua, kokkausta. 4H-jäsenmaksu =kerhomaksu
Heikinsuon 4H-kerho koululla maanantaisin klo 16–17.30
(4 luokasta ylöspäin) pelejä, askartelua,
kokkausta. Kerho aloittaa syyskuussa 4Hjäsenmaksu=kerhomaksu

Kyrön kokkikerho Elisenvaaran koulun
opetuskeittiöllä tiistaisin klo 16–17.30
(1-6 lk). Kerhon tarvikemaksu 25 €/4H-jäsenille ja muille 60 €. Kerhon kokoontumiset
jatkuvat myös kevätkauden. Ohjaajina AnnaSofia Holppi ja nuoret ryhmänohjaajat Joona
Hiltunen ja Reneli Mägi.
Riihikosken 4H-kerho nuorisotila Kasissa ke klo 16–17.30
(6–12 vuotiaille) kädentaitoja, luontoasiaa,
pelejä, kokkausta. Aikuisohjaajana Anna-Sofia Holppi. Kerhotarvikemaksu 10 $/4H-jäsen
ja muille 45 e.
Harrastamisen Suomen Mallin kerhotoiminnasta päätökset/neuvottelut vielä syksyn
osalta kesken 29.8.2021, seuraa kotisivujemme kerhotarjontaa https://harkatie.4h.fi/4hkerhot/.
50 vuotta 4H-nuorisotyötä 2021
-juhlavuotta juhlistetaan koko perheen
tapahtumapäivänä Onnenperän Tallilla lauantaina 30.10. klo 10–14
Toimintaa ja toiminnan esittelyä järjestävät
kerhot ja kerhojen ohjaajat. Tarkempi ohjelma
sisältö selviää lähempänä. Koronarajoitusten
takia on hyvä varata paikat omalle perheelle/
ryhmälle viimeistään pe 22.10. Tarjoilua luvassa toiminnan lomassa. Maksuton.
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Haitat Haltuun -yöleiri 12.-13.11. 2021
Kettulinna, Aura (13 v -)
Työpajoja, ohjausvalmiuksia, digitaitoja, iltaohjelmaa sekä mahdollisuus työllistyä kouluyhteistyön kautta tapahtumien ohjaajiksi ja
kerhojen ohjaustehtäviin. Suunnattu nuorille
ikä vähintään 13 vuotta. Ruokailuista 20 euron leirimaksu. Ilmoittautumiset viimeistään
ma 1.11.2021 Tuoville puh. 050 588 7693.
Järjestäjänä Haitat Haltuun -hanke.

4H-yrittäjien verkkokoulutus (13 v -)
Maksuttoman kurssin sisältönä ovat oman
osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, palvelu- tai tuoteidea, liikeidea,
kannattava yritys, 4H-yrityksen perustaminen sekä 4H-yrittäjän paperityöt ja velvollisuudet. Omatoimiseen ja omalla tahdilla
suoritettavaan opiskeluun 4H-yrittäjäksi verkossa pääset osoitteesta http://my.priimalms.
com/4h
Peli yrittäjyydestä
4H- yrittäjyyden maailmaan voit sukeltaa
Cash n´Jeti -pelin kautta! Pelissä pääset
oppimaan yrittäjyydestä hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla Bud Jetin ohjaamana.
Ole kuitenkin tarkkana, kulman takana piilee myös pahamaineinen yrittäjä Sir Wins-

Hankeen tapahtumat: luontoaiheiset leirit,
teemapäivät kouluilla, teemapajat vapaa-aikana, asiantuntijaluennot, tiedottaminen erilaisista tietoportaaleista (esim. vieraslajit.fi)
Hankkeen aihealueita: oman sisällön tuottaminen (mm. opetusvideot), kasvien tunnistus ja hyötykäyttö, haitalliset vieraslajit,
kierrätyspajat, minä kuluttajana

Digitaalisten palvelujen ja työmuotojen kehittäminen 2021–2022
Aluehallintoviraston myöntämä 2-vuotinen
rahoitus jonka tavoitteena on 1) Digitaalisen
työnvälityspalvelun kehittäminen, nuorten
koulutukset ja palvelun käyttöönotto ja nuorten työpanoksen markkinointi. 2) Työllistyminen 4H-yrittäjäksi esim. Kesätyöllistymisvaihtoehtona. Nuorten valmiuksia lisätään
markkinoinnissa, kirjanpidossa ja toiminnan
raportoinnista. 3) Uusien digitaalisten toimintatapaojen ja välineiden käytön edistäminen mm. pelillistäminen.

Yritys, yhteisö tai kotitalous – kaipaatko työntekijää?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä ilmoita
työpaikasta kotivisujemme kautta tai soita
4H-toimistoomme. Helppi Appin avulla tilauksen voi tehdä digitaalisesti Työnantajana
toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa nuoren työnantajavelvoitteet, sinä/yrityksesi/yhdistyksesi
hoidat vain 4H-yhdistyksen lähettämän laskun. Nuoren työhön opastamisessa tuetaan
työn teettäjää.
Nuori 13 v – 28 v jos olet työtä vailla, ilmoittaudu työntekijäreserviimme kotisivujemme
kautta https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyollistaminen/haen-toita-lomake-2021/

Digitaalinen työnvälityspalvelu
Appin avulla työtä etsivät nuoret ja työn
tilaaja voivat sopia työn tekemisestä. Työn
tilaaja suorittaa työstä aiheutuneen laskun.
Myöhemmin myös tilauksen maksaminen
onnistuu mobiilisovelluksen avulla. Nuorten
työnantajana toimii 4H-yhdistys. Työreserviin voivat 14 v täyttäneet nuoret ilmoittautua kotisivujemme kautta. Työtilauksia tarjoavat voivat ilmoittaa työkohteestaan myös
puh. 050 588 7693 tai kotisivujemme kautta.

Haitat haltuun -hanke 1.3.2021–
31.12.2022
Hankkeen tarkoituksena on tarjota lapsille,
nuorille ja perheille käytännön keinoja torjua
ilmastonmuutosta. Tavoitteena on vähentää
ilmastoahdistusta ilman syyllistävää näkökulmaa. Leader-rahoitteinen hanke Loimaan
4H-yhdistyksen kanssa yhdessä. Hankkeessa
nuoret kokoavat opetusmateriaaleja etä- ja
lähikoulutuksiin ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista mm. ympäristöasioista ja kierrätyksestä.

MLL KARINAINEN
Perhekahvila
MLL Karinaisten perhekahvila on kaikille
pienten lasten kanssa kotona oleville vanhemmille suunnattu kokoontumispaikka.
Perhekahvilan kokoontumiset kerhohuoneella keskiviikkoisin klo 10–12 (Kroopinrinteentie 5, sisäänkäynti talon roskakatoksen puoleisesta päädystä). Korona-aikana olemme
kokoontuneet sään salliessa kokoperheen
toimintapuistossa (Ollilantie 8, Kyrö) ja
tehty erilaisia retkiä ulkoilukohteisiin, seuraa
viestintää yhdistyksen facebook sivuilta. Tervetuloa!

Työ 4H-yrittäjänä
4H-yritys on 13 v
täyttäneen
nuoren
juttu. Ole yhteydessä
Tuoviin jos asia sinua
mietityttää. Sovitaan
tapaaminen ja kerron
lisää tästä mahdollisuudesta. Opintopisteiden saanti on mahdollista, jos nuoren 4H-yritys toimii vähintään 3 kuukautta – hyvä etu tulevaisuutta
ajatellen. Y-tunnuksen hankkineet 4H-yrittäjät voivat rekisteröityä uuden 4H-digitaalisen
työnvälityspalvelun palvelun tuottajiksi.
Myynti- ja markkinointipaikkoja kuntatapahtumissa.
Metsäkuljetusmatkat koululaisryhmille
Myönnetyllä Suomen Metsäsäätiön kuljetusapurahalla voidaan syksyn aikana järjestää
kolmen koululaisryhmän matka metsätaloutta esitteleviin kohteisiin. Vuoden 2020 aikana matka järjestyi kolmelle koululaisryhmälle
Yläneen Luontokapinettiin.
Visiomme: ”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja
nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tukeva
nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

sivu 21

Vuokraustoiminta
Vuokraamme edullisesti lapsiperheille hyödyllisiä välineitä, mm kantoliinoja, matkasänkyä, pomppulinnaa, rintapumppua.
Lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta tai Anna
Bergendahl p. 0405463084 anna.leiklahti@
hotmail.com Ida Kiiski p. 044 2727198
Syksyn tapahtumia
Vaihtelevien koronarajoituksien vuoksi tapahtumien suunnittelu pitkällä tähtäimellä
ollut tauolla, mutta mahdollisista tapahtumista ja toiminnasta ilmoitellaan yhdistyksen
facebook sivuilla. Lisätiedot toiminnastamme
yhdistyksen fb-sivuilta MLL Karinainen sekä
kotisivuiltamme karinainen.mll.fi. Yhteydenotot sähköpostiin mllkarinainen@gmail.com
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ton Cashwell! Minipelien läpi pelaaminen
vie sinut kohti 4H-yrittäjyyttä. Jokainen
minipeli tallentaa vastuksesi lomakkeelle,
josta on hyötyä oman 4H-yrityksen perustamisessa.Cash n´ Jeti on ladattavissa Android-älypuhelimille Google Play -kaupasta
täältä: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.Company.cashandjeti
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PÖYTYÄN MLL
Yhdistys järjestää tapahtumia ja säännöllistä
toimintaa oman alueen lapsille, nuorille ja
lapsiperheille. Lapsiperheille avoin kohtaamispaikka Perhekahvilassa.
Pomppulinna
Vuokraamme pomppulinnaa kaikille, esimerkiksi tapahtumiin ja lasten syntymäpäiville.
Kysy vuokraushinnat ja lisätiedot sähköpostitse.
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/ .
Olet tärkeä!
MLL Varsinais-Suomen piiri on perustanut
vapaaehtoisille oman Olet tärkeä – sivuston,
jossa halukkaat voivat ilmoittautua oman paikallisyhdistyksensä vapaaehtoisiksi eri tapahtumiin, kerhoihin ja koulutuksiin. Voit tutustua sivustoon ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi
osoitteessa: https://www.olettarkea.fi/.
Ota yhteyttä: Instagram: @mllpoytya, Facebook: facebook.com/mllpoytya, Sähköpostilla: poytyan.yhdistys@mll.fi

Peuhu 0–5-vuotiaille koulun juhlasalissa klo 18–19 ja 5–6 -vuotiaille keskiviikkoisin klo 17.30.–18.30.
Peuhussa lapset leikkivät ja liikkuvat vapaasti
yhdessä oman aikuisen kanssa. Joinakin kertoina saattaa olla lyhyt hetki ohjattua toimintaa.
Perhekahvila yhteistyössä Pöytyän
seurakunnan kanssa seurakuntatalolla
torstaisin 2.9. alkaen klo 9.30–11.30.
Iltaperhekahvila seurakuntatalolla joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30–19.
Puistotreffit kaikenikäisille Yläneen
leikkipuistossa os. Alvarintie 6–8
maanantai-iltaisin klo 17–18 ja perjantaiaamuisin klo 9.30–11.
MLL täytti 100 vuotta,
mutta koronan vuoksi jouduimme siirtämään
juhlia. Mikäli rajoitukset sen tänä vuonna sallivat, niin vietämme synttäreitä 3.10. Yläneen
yhtenäiskoulun pihalla ja palloiluhallissa. Luvassa on mm. konenäyttely, leikkiä ja liikuntaa sekä kakkukahvit.
Muskareihin, kuntosaliharjoitteluun ja
hyvän olon tunneille
on ennakkoilmoittautuminen ja ryhmät ovat
maksullisia. Muihin on vapaa pääsy ja toiminta on maksutonta.
Koronan aiheuttamista muutoksista tiedotetaan http://ylane.mll.fi ja somekanavissamme.

YLÄNEEN MLL
Muskari Yläneen Seurakuntatalo lla
tiistai-iltapäivisin
yhteistyössä Pöytyän seurakunnan kanssa.
Ohjaajana Tuuli Kyyhkynen. Perhemuskari
(saman perheen kaikki 0–3-vuotiaat ja 1 aikuinen) klo 16.30–17.00 ja muskari 4–6-vuotiaille lapsille klo 17.15–17.45.

Pöytyän seurakuntatoimisto
Turuntie 1187, 21880 Pöytyä,
LY 0318110-8
Puh. (02) 776 4500, poytya.virasto@evl.fi,
piia.lehtonen@evl.fi
Virasto avoinna ajanvarauksella
ma ja to klo 9–12
Puhelinpalvelu
arkisin ma ja to klo 9–12 ja 13–15 sekä ti,
ke ja pe klo 9–12
Yhteystiedot
Kirkkoherra vs.
Irina Kaukinen ................. 044 507 8990
irina.kaukinen@evl.fi
Talouspäällikkö vs.
Minna Stenroos................ 040 060 3816
minna.stenroos@evl.fin
Johtava kanttori
Helena Heimola................ 040 725 6512
helena.heimola@evl.fi
Johtava diakoniatyöntekijä
Minna Majuri-Kiiski.......... 050 596 9441
minna.majuri-kiiski@evl.fi
Kasvatuksen johtava pappi
Merelle Peltonen Galindo.040 576 4757
merelle.peltonengalindo@evl.fi
Tietoa toiminnasta
www.poytyanseurakunta.fi
Instagram @pöytyän srk
Auranmaan Viikkolehti AVL

Yläneen kuntosalilla keskiviikkoisin
klo 18–19
Ansku Pihajoen ohjaamaa kuntosaliharjoittelua. Ryhmä on suunnattu 13-vuotiaille ja sitä
vanhemmille nuorille.

Soi kunniaksi Luojan
nyt, virsi kiitoksen,
tuon kaiken hyvän tuojan
ja suojan ainaisen!
Hän, Isä, rakkahasti
ain vaalii luotujaan,
ja kaiken taitavasti
hän ohjaa tuolta taivaastaan.

Keskiviikkoisin klo 19.15.–20 Hyvän
olon tunti naisille Yläneen yhtenäiskoulun juhlasalissa.
Ohjaajana Anna-Kaarina Pihajoki. Rentouttava, kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä treenihetki sisältää kehonhuoltoa kuten

Aukusti Waldemar Koskimies
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liikkuvuusharjoittelua ja putkirullausta, sekä
huoltavia harjoituksia mm. keskivartalolle
sekä niska-hartiaseudulle.

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

