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PÄÄKIRJOITUS

”Panostus hyvinvoiviin kuntalaisiin, 
harrastuspaikkoihin ja –hankkeisiin 
maksaa itsensä ennen pitkää takaisin.”

Vapaa-ajasta on tullut suomalaisille 
erityisen tärkeää. Tilastokeskukses-
sa tehtävän vapaa-aikatutkimuksen 
mukaan lähes 60 prosenttia 15 vuot-
ta täyttäneistä pitää vapaa-aikaa erit-
täin tärkeänä elämänalueena. Sen si-
jaan työtä piti erittäin tärkeänä vain 
27 prosenttia. Olipa sitten tästä kehi-
tyksestä mitä mieltä tahansa, niin ti-
lasto kertoo melkoisesta muutoksesta 
ihmisten preferensseissä. Ei ole suin-
kaan yhdentekevää, miten ihminen 
vapaa-aikaansa viettää. Jollekin mie-
leinen tekeminen on metsässä käve-
lyä ja toiselle kilpaurheilua. Olennais-
ta on, että se luo vastapainoa usein 
niin kiireiselle työ- ja kouluelämälle. 

Kuntien rooli vapaa-ajan ja harrastus-
ten mahdollistajana on merkittävä. 
Esimerkiksi noin 70 prosenttia liikun-
tapaikoista on kuntien omistamia ja 
ylläpitämiä. Maaseudulla tämä osuus 
on helposti vielä paljon suurempi. Lii-
kuntapalveluiden taloudellinen mer-
kitys kunnan elinvoiman rakentu-
miselle ja kuntalaisten hyvinvoinnin 
lisäämiselle on huomattavasti suu-
rempi kuin niihin kunnissa käytetyt 
eurot. Resurssien jakamisessa liikun-
ta- ja vapaa-aikatoimi ovat jääneet 
tiukemmin säädeltyjen peruspalve-
luiden jalkoihin. Tulevaisuuden kun-
nassa tilanne on ehkä toisin ja har-
rastusmahdollisuuksien lisääminen 
nähdään tärkeänä osana kunnan ke-
hittämistyötä. Panostus hyvinvoiviin 
kuntalaisiin, harrastuspaikkoihin ja 
–hankkeisiin maksaa itsensä ennen 
pitkää takaisin.

Liikunta- ja harrastepaikat sekä pai-
kallisten yhdistysten ja seurojen yllä-
pitämä harrastus- ja lajitoiminta ovat 
kunnille merkittävä vetovoima- ja 
pitovoimatekijä. Ilman aktiivista yh-
distys- ja seuratoimintaa olisi maa-
seudulla lähes mahdotonta toteuttaa 
monimuotoista harrastamista. Ilokse-
ni olen tänä alkavana syksynä jo kah-
desti ollut yhdistysten toteuttamien 
uusien harrastepaikkojen avajaisissa. 
Sekä Kyrön skeittiparkki että Riihi-
kosken frisbeegolf-rata ovat osoituk-

sia siitä, mitä aktiivisella yhdistystoi-
minnalla ja hyvällä yhteistyöllä on 
mahdollisuus saada aikaan. Kunta on 
näissä hankkeissa mielellään muka-
na yhtenä yhteistyökumppanina. 

Jokaisella nuorella tulisi olla vähin-
tään yksi mielekäs harrastus. Harras-
tamisen Suomen mallin tavoitteena 
on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieluisa ja maksuton harras-
tus koulupäivän yhteydessä. Pöytyän 
kunta on alusta lähtien ollut mukana 
toteuttamassa tätä mallia. Nyt käyn-
nistyvällä kaudella on kunnassamme 
tarjolla 26 erilaista kerhoa harrasta-
miseen. Tätä kirjoittaessa kerhoihin 
on ilmoittautunut jo yli 260 osallistu-
jaa ja suosituimmat kerhot täyttyivät 
muutamissa minuuteissa. Kannus-
tankin kaikkia vanhempia etsimään 
lapsilleen vähintään yhden harras-
tuksen, jossa pääsee yhdessä muiden 
lasten ja nuorten kanssa tekemään it-
selleen mielekkäitä juttuja.

Pöytyä tarjoaa monia mahdollisuuk-
sia harrastamiseen ja liikuntaan. Itse 
pidän tärkeänä sitä, että vapaa-ajan 
ja harrastepaikkojen kehittämisessä 
huomioidaan yhtä lailla niin kilpaur-
heiluun tähtäävät kuin terveysliikun-
nan harrastajat ja muuten aktiivisesti 
harrastavat kuntalaiset. Uusia mie-
lekkäitä harrastuksia voi lähteä etsi-
mään vaikkapa Auranlaakson kansa-
laisopiston laajasta kurssitarjonnasta 
tai liittymällä johonkin kuntamme 
monista yhdistyksistä ja seuroista. 
Viime kädessä kaikki on omasta ak-
tiivisuudesta kiinni. Ja kaikessa aktii-
visuudessa on yksi yhteinen nimittä-
jä: pitää jaksaa innostua ja innostaa.

Mika Joki
kunnanjohtaja



Pöytyän kunnan 
tiedotuslehti
Pöytyän kunta julkaisee jokaiseen kun-
nan talouteen jaettavaa tiedotuslehteä. 
Lehdestä löytyvät muun muassa kunnan
yhteystiedot, tapahtumatietoja ja 
muut ajankohtaiset tiedotteet.

Pöytyän kunta julkaisee vuon-
na 2023 kaksi tiedotuslehteä: 

• Tiedotuslehti 1/2023 
on kesänumero, 
joka on jaossa viikolla 20.

• Tiedotuslehti 2/2023 
on  jaossa syys-lokakuussa. 

Toimita lehteen tuleva aineisto 
sähköpostilla osoitteeseen:
vapaa.aika@poytya.fi

Varmista, että kuvat ja tekstit eivät ole 
samassa word- tai pdf-tiedostossa, vaan 
toimita ne erillisinä liitteinä. Pöytyän 
kunta pidättää oikeuden lyhentää ja 
muokata lehteen lähetettyjä aineistoja.

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen
taina.myllynen@poytya.fi
p. 050 5607168

TAPAHTUMAKALENTERI JA HARRAS-
TELUKKARI löytyvät Pöytyän kun-
nan kotisivuilta: www.poytya.fi

Otsikon Tapahtumat ja Harrastelukkari 
alta löytyvät > Kaikki tapahtumat >Ilmoita 
tapahtuma ja >Harrastelukkari. Pääset il-
moittamaan omat tapahtumat täältä ja tar-
vittaessa kysy lisätietoja kulttuurisihteeri 
Taina Myllyseltä, jolle voi ilmoittaa tietoja 
Tapahtumakalenteriin ja Harrastelukkariin.

Pääkirjoitus.....3

Hyvä tietää!.....5

Liikuntatoimen talvi.....6

Nuorisotoimen talvi.....7

Etsivä nuorisotyö: kohti itsenäisyyttä.....8

Virkistysalueet....9

Kylmäuimaan!.....9

Kalikan lauteilla viihtyy koko perhe.....10

Tiloja vuokrattavana.....11

Pöytyän kirjastoissa tapahtuu!.....12

Leikkipuistot koko perheen toimintapuistoiksi.....13

Kyrön Kulta-Kello Oy:n 30 vuoden taipale.....14

Terveisiä yrittäjille!.....15

Lehtimäen tila.....16

Yläneen tehtaan uusi elämä.....17

Yhdistykset

 Ikäihmiset.....18

 Kulttuuri.....19

 Naisjärjestöt.....20

 Kyläyhdistykset.....21

 Liikuntajärjestöt.....22

 Lapset ja nuoret.....24

 Muut yhdistykset.....28

Pöytyän kunnan puhelinluettelo......29

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 4

Sisällysluettelo



Pöytyän terveyskeskus
KESKUS/laboratorion ja röntgenin ajanvaraus
puh. 02 486 410

HOIDON TARPEEN ARVIOINNIT:
Sairaanhoito
puh. 02 4864 1270, kiireettömät 
ajanvaraukset mielellään klo 12 jälkeen

Hammashuolto 
puh. 02 4864 1330

Tuki- ja liikuntaelinoireiset (fysioterapia)
puh. 02 4864 1360

Arkipäivisin kiireellisissä sairaustapauksissa 
yhteydenotto puh. 02 4864 1270.

Hätätapauksessa soita 112

TYKS AKUUTTI ympärivuorokautinen päivystys 
Keskitetty puhelinnumero 02 313 8800.
Savitehtaankatu 1, Turku
ympärivuorokautinen päivystys 
palvelee virka-ajan jälkeen

Seppälänkatu 15-17, Loimaa
päivystys päivittäin klo 8-20

Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista
Päivystys on tarkoitettu äkillistä ja kiireellistä 
hoitoa tarvitseville potilaille.

HYVÄ TIETÄÄ!
Pöytyän kunnanvirastot 
Vaihde p. (02) 481 000 
ma-to klo 9.00-11.00

Sähköpostiosoite: kunta@poytya.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@poytya.fi

Virastojen aukiolot
ma-to klo 9.00-15.00

Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6
21800 Kyrö

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639
21870 Riihikoski

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11b
21870 Riihikoski

Pöytyän kunnanviraston toimipisteet 
ovat suljettuina joulukuussa 5.12.2022
ja 27.-31.12.2022.

PÖYTYÄN
TERVEYSKESKUS
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Harrastamisen Suomen malli
Peruskouluikäisten maksuton harrastetoiminta pyörii 
nyt kolmatta toimintakautta Pöytyällä. Ryhmät ovat 
käynnistyneet syyskuun puolivälissä. Mikäli ryhmässä 
on tilaa, siihen voi tulla mukaan myös kesken kauden. 
Tarjolla on 26 eri kerhoa, joissa sisältöinä muun muassa 
luontoa, sirkusta, sanataidetta ja monenlaista liikuntaa. 
Lisätietoja: poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/
harrastamisen-suomen-malli

Saviseutu kävelee 1.9.-31.12.2022
Paperilomakkeen voit tulostaa kunnan kotisivuilta tai 
noutaa vaikkapa kirjastosta. Kaikki syksyn mittaan tulok-
sensa ilmoittaneet osallistuvat arvontaan.

LIIKUNTATOIMEN TALVI
Liikuntapaikat, laavut
ja lähiretkikohteet
Kunnan kotisivuilta löytyvät kattavat tiedot kaikkien vapaasti 
käytettävissä olevista liikunta- ja ulkoilukohteista. Retkeillessäsi 
huomio mahdollisesti voimassa olevat varoitukset.

poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/
laavut-ja-lahiretkikohteet

 
 Kysy lisätiedot Markukselta!

Liikunnanohjaaja Markus Salo
Puh. 0400-547583 
markus.salo@poytya.fi

Liikuntatoimen VIIKKO-OHJELMA
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MAANANTAI TIISTAI TORSTAI SUNNUNTAI
Yläneen kuntosali

Klo 9.00-10.00 
Seniori-vuoro

Kisariihi
Klo 10.15-12.30 

Seniori-kuntosali 
(klo 10.15 A-L, klo 11.00 

M-R ja klo 11.45 S-Ö)

Klo 12.30-13.30 
Keva-kuntosali

Kyrön kuntosali
klo 16.00-18.00 

Seniori-vuoro

Elisenvaaran yhtenäis-
koulun Kyrön yksikkö

Klo 19.00-20.30 

Naisten lentopallo

Kisariihi
Klo 15.00-17.00 

Seniorilentopallo

Kisariihi
Klo 8.00-8.45 
Ikäihmisten 

kuntoliikunta (25€)

Klo 15.00-17.00 
Seniorilentopallo

Uudenkartanon 
VPK:n talo

Klo 17.30-18.30 
Kahvakuulajumppa (35€)

Kisariihi
Klo 19.00-20.00 

Kahvakuulajumpan 

tehoryhmä (35€)

Klo 20.00-21.00 
Kahvakuulajumpan 
kevyt ryhmä (35€)

Kisariihi
Klo 19.30-21.30 

Miesten salibandy (30€)

Kunnanviraston Kyrön 
toimipiste / valtuustosali

Klo 15.10-15.50 
Tuolijumppa



NUORISOTOIMEN TALVI
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Seuraa, mitä nuorisotoimessa  
tapahtuu! Päivitämme Instagramiin
tulevista tapahtumista.
 
 
 IG
 @poytyannuorisotoimi
 @nuoriso_ohjaajajere
 @annaleenaranto

Ota rohkeasti yhteyttä! Asian 
ei tarvitse olla iso, vaan voit ottaa 
yhteyttä ihan vaan jutellaksesi.

 WhatsApp 
 Jere Lintula, p. 0400 198 813
 Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646

Pöytyän nuorisotilat 
Kyrön Nuokkari 

Kyröntie 16, Kyrö
Avoinna maanantaisin klo 17-20

Pikkunuokkari 10-12-vuotiaille klo 15-17

Nuorisotila Kasi 
Turuntie 614, Riihikoski

Avoinna tiistaisin klo 17-20
Pikkunuokkari 10-12-vuotiaille klo 15-17

Nuorisotila Kalliola
Haverintie 26, Yläne

Avoinna torstaisin klo 17-20
Pikkunuokkari 10-12-vuotiaille klo 15-17



Pöytyän ja Auran etsivä nuorisotyö 15–28-vuo-
tiaiden arjen apuna. Etsivälle voi joko soittaa 
tai laittaa viestiä. Meidät tavoittaa myös Ky-
rön toimipisteen Vapaa-aikatoimistosta. 

Lisätietoa löytyy kunnan 
sivuilta:

poytya.fi > Vapaa-aika ja matkailu > Etsivä 
nuorisotyö. 

 
 

Itsenäisyys on paikkansa löytämistä ja vas-
tuun ottamista. Me neuvomme, jos tulevai-
suuden suunnitelmasi ovat epäselvät, olet 
vailla toimeentuloa, työtä tai opiskelupaik-
kaa tai muuten vaan on suunta hakusessa. 
Tehdään yhdessä tavoitteita, jotka vievät 
kohti sinun haaveitasi, niin isoja kuin pieniä-
kin.

Autamme myös virastoissa ja toimistoissa 
ihan tulemalla mukaan. Byrokratian kouke-
rot eivät ole mikään helppo rasti, ja siksi si-
nun ei tarvitse yksin pähkiä, että miten kaik-
ki nyt oikein menikään. Kyseessä on sinun 
oma elämäsi, joten tehdään siitä sellainen, 
että sinulla on siinä hyvä olla -elää, opiskella 
ja tehdä töitä.

YHTEYSTIEDOT
Etsivä nuorisotyö
Pöytyä ja Aura

P.040 672 2979
etsiva@poytya.fi
Kehityksentie 6,
21800 Kyrö

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 8

         @etsivapoytyajaaura



Virkistysalueet
Jokainen vuokraaja on itse vastuussa hygieniasta ja tietoinen tartuntariskistä koronavirusepidemian aikana.

Kalikka 
Kalikantie 42, Yläne.
Rantasauna on auki kesäkaudella
1.6 - 30.9.2022.

Kylmäuinnit alkaa 3.10.2022 Maanan-
taisin ja Torstaisin Haukimökistä klo: 
17.00 – 20.30

Varaukset arkisin klo 9.00-16.00 vä-
lisenä aikana 040 683 0664 tai 0500 
741 145. 

Huom!  
- Haukimökki 40 €/1-6 tuntia vuokra-
us (sis. alv), taksa on käytössä vain ke-
säsesonkiajan ulkopuolella
- Haukimökki 100 €/vrk (sis. alv) Hau-
kimökin viikonloppuhinnasta on luo-
vuttu kokonaan
- Pikkumökit  1 ja 2  25€/vrk/mökki 
(sis. alv)

Leiriranta 
Metsäläntie 13, Säkylä.
Mökit 1, 2 ja 3 ovat käytössä vapusta 
syyskuun loppuun.
Vuokrataan vain kuntalaisille. 

Mökkien varaukset ja hintatiedot tek-
nisestä toimistosta:
040 672 2977 ja 040 672 3092

Valasranta 
Yläneen Valasranta on Pyhäjärven 
etelärannalla oleva vapaa-ajanvietto-
paikka, jossa sijaitsee suosittu tanssi-
lava, uimaranta, kioski ja karavaani-
alue. Lisätietoja: valasranta.fi.

Kakarlampi
Parravahantie 244, Mellilä. 
Ei yöpymismahdollisuutta. Alueel-
la on vuokrattavana hirsirakentei-
nen sauna-tuparakennus, jossa on 
puu/sähkösauna, tupa, keittiö, kak-
si sisä-WC:tä ja varastotila. Lisäksi 
alueella on grillikatos sekä varasto-
rakennuksia ja lato, joissa on sähköt. 
Varaukset ja hintatiedot: toimistosih-
teeri Katri Orti, 040 672 2904.

Kesäkausi toukokuu-syyskuu, ylei-
söuinti maanantaisin ja torstaisin klo 
17 alkaen.
Talvikausi lokakuu-huhtikuu, avan-
touintia perjantaisin klo 18 alkaen.

Tarkista tiedot: 
poytya.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/matkailu/leirintaalueet-ja-mokit

Kuva: Valasrannan kylmäuintipaikka

KYLMÄUIMAAN!

Kalikka/Pyhäjärvi 
Kalikantie 42, Yläne.
Kylmäuinnit alkaa 3.10.2022 
Ma ja to klo: 17.00 – 20.30
Haukimökki
Järjestää: Pöytyän kunta

Lystmettä/Yläneenjoki
Kuusistontie 425, 
21930 Uusikartano (Yläne).
Keskiviikkosauna ja kylmäuinnit tau-
olla vuoden loppupuolelle saunare-
montin vuoksi. Seuraa ilmoittelua!
Järjestää: 
Uudenkartanon kyläyhdistys ry
uudenkartanonkylayhdistys.fi

Valasranta/Pyhäjärvi Kakarlampi
Parravahantie 244, Mellilä. 
Kylmäuintikausi alkaa lokakuun alus-
sa. Avantoon pääsee perjantaisin klo 
18-21. Järj. Kyrön avantouimarit

.Kyrön maauimala
Parravahantie 244, Mellilä. 
Kylmäuinnit ti ja pe klo 17.30-21.
Järj. Kyrön Seudun Kyläyhdistys ry

Avantouintikausi alkaa la 1.10 ja kes-
tää toukokuun alkuun asti. Lauantai-
sin klo 14-19. Järj. Yläneen kk:n VPK

Joki, järvi, lampi, maauimala...Kylmä- ja avantouintiin sopivia paikkoja löytyy 
takuulla jokaiseen makuun! Tarkista ajankohtaiset tiedot ja hinta aina suo-
raan kylmäuinnin järjestäjältä. Virkistäviä uintihetkiä!
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Yksi Pöytyän upeimmista hiekkaran-
noista ja koko Pyhäjärven parhaat 
auringonlaskut löytyvät Kalikasta, 
Yläneeltä. Kalikan uimaranta yleisi-
ne saunoineen kerääkin väkeä lautei-
den täydeltä illasta toiseen; kesät ja 
talvet.

Yläneellä asuva Ritva Mattila käy Ka-
likassa 3-4 kertaa viikossa läpi vuo-
den. Lauteilla vaihdetaan päivän 
kuulumiset eli ”mitä kylillä tapah-
tuu”. Mattila mökkeilee Kalikan naa-
purissa Pehkurannassa, mutta Ka-
likkaan hänet saa seura. ”Meillä on 

Kalikan lauteilla viihtyy koko perhe
täällä kyllä huippu porukka” Matti-
la kertoo, ”ja lisäksi olotila saunan ja 
uinnin jälkeen on taivaallinen” hän 
jatkaa.

Mattilan kommentteihin on helppo 
yhtyä. Elokuinen ilta tarjoilee paras-
taan ja aaltojen joukkoon uskaltau-
tuu kaikki, vauvasta vaariin. Kalikan 
virkistysalueella saa uida ja saunoa 
rantasaunassa sekä grillata rantasau-
nan takana olevassa grillikatoksessa, 
vaikka alueella sijaitsevat vuokramö-
kit olisivatkin vuokrattuina. Myös 
rantasaunan takana oleva Turun Ka-
likan rantalentopallokenttä on myös 
vapaasti käytettävissä.

Kalikan rantaa saunoineen ylläpitää 
Pöytyän työllistämispalvelut. Kunnan 
työllisyyskoordinaattori Laura Hah-
ko onkin tuttu näky niin lauteilla 
kuin haravankin varressa. ”Tämä on 
kyllä poikkeuksellisen hieno paikka” 

Hahko ylistää, ”ja suosittu” hän jat-
kaa kertoen, miten kuluneena kesä-
nä kiuaskin saunottiin puhki. 

Kalikassa yhdistyy siis paitsi virkistäy-
tyminen Pyhäjärvessä, myös yhteisöl-
lisyys. Olipa omana tavoitteena kum-
pi tahansa, on Kalikka ehdottomasti 
lämpimien löylyjen ja ilta-auringon 
vuoksi tutustumisen arvoinen. 

Kalikan virkistysalue
Osoite: Kalikantie 42, Yläne

Hauki-mökki
Mahdollisuus vuokrata

Tilava takkahuone, 
pieni keittiö ja 2 saunaa. 

Astiat n. 30 hengelle
Kolme levitettävää vuodesoh-

vaa sekä muutamia irtopatjoja. 
Hauki-mökin edustalla on grillikatos.

Paritalo
Vuokrattavana loma-asunnot 1 ja 
2, rantasauna, grillikatos ja erilli-
set suihku- ja wc-tilat, minigolf-

rata sekä matonpesupaikka.

Rantasauna 
Kalikan rantasauna on kuntalaisten 
käytössä kesäkaudella 1.6.-30.9.2022 

maanantaista sunnuntaihin.

Vilkkaan kesäkauden jälkeen jatketaan kylmäuinneilla

Kylmäuinnit 
Haukimökki

3.10.2022 alkaen
Ma ja to 

klo 17.00 – 20.30
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Tiloja vuokrattavana
AURANMAAN TAITOTALON 
LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvai-
nen. Varaukset liikunnanohjaa-
ja Markus Salo, p. 0400 547 583.

ELISENVAARAN OPPIMISKESKUK-
SEN LIIKUNTASALI JA KUNTOSALI
Kyröntie 16, 21800 Kyrö. 
Varaukset liikunnanohjaaja 
Markus Salo, p. 0400 547 583.

ELISENVAARAN YHTENÄISKOULUN 
KYRÖN YKSIKÖN LIIKUNTASALI
Kyröntie 75, 21800 Kyrö. 
Varaukset liikunnanohjaaja 
Markus Salo, p. 0400 547 583.

HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 Riihi-
koski. Varaukset liikunnanohjaa-
ja Markus Salo, p. 0400 547 583, 
tai Pöytyän Urheilijoiden hiih-
tojaosto, p. 040 527 8847. 

HEINIJOEN ENTINEN KOULU 
Heinikyläntie 33, 21900 Yläne. 
Heinijoen pvy. Varaukset Arja 
Suominen, p. 050 512 5835. 
 Touhutupa: viihtyisä tila alle 
20:n hengen kokoontumisiin.
Varaukset ja lisätietoja 
Tarja Tuominen puh. 0400-866738.

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 hengel-
le. 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 näytte-
lytila, jota voi varata erilaisia näytte-
lyjä varten. Varaukset ja tiedustelut 
toimistosihteeri Riitta Lehtopohja 
p. 040 672 2941 tai kulttuurisihtee-
ri Taina Myllynen p. 050 560 7168.

KURKISALI 
on Elisenvaaran oppimiskeskuk-
sen nykyaikainen ja monipuoli-
nen suuropetus- ja esiintymisti-
la. Oppimiskeskuksen tiloista voi 
tiedustella virka-aikana joko 
puhelimitse tai sähköpostitse 
(etunimi.sukunimi@poytya.fi).
Toimistosihteeri Riitta Lehtopoh-
ja, p. 040 672 2941, 040 672 2942
Käyttövuorohakemuksen voi tehdä 
internetissä tilavarauslomakkeel-
la (kurkisali.fi). Täytetty lomake 
toimitetaan oppimiskeskukseen 
joko henkilökohtaisesti tai postitse 
osoitteella Elisenvaaran oppimis-
keskus, Kyröntie 16, 21800 Kyrö.

KYNTÄJÄNTUPA
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä.  
Varaukset Pertti Mäki-Uotila,  
p. 040 841 6099. 

KYRÖN MAAUIMALA
Ollilantie 12, 21800 Kyrö.  
Kokoustila ja/tai 1-2 saunaa sekä 
allas vuokrattavissa yksityis- ja 
yrityskäyttöön ympäri vuoden. 
Varaukset: 
kyronseudunky@gmail.com,  
lisätietoja kyronseudunkyla-
yhdistys.yhdistysavain.fi ja pu-
helimitse 044 585 4543.

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

LUKONTALO JA POP-AREENA
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. Vara-
ukset: 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: Pirjo Lehtonen  
p. 050-535 6122.

RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry 
vuokraa riistatupaa kokous- ja juh-
latilaisuuksiin. Riistatuvan viihtyi-
sässä salissa on tilaa 60 hengelle. 
Ison salin vieressä on tilavat keit-
tiötilat. Varaukset Seppo Saarinen, 
p. 0400 720 722, tai sihteeri Jukka 
Huhtala, p. 050 557 3205. Varaus-
kalenteri 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
Valasrannantie 363, 21900 Yläne.  
Yläneen kk:n VPK. Lisätieto-
ja ja vuokrattavat kohteet löy-
tyvät www.valasranta.fi

YLÄNEEN VPK:N TALO
Uudenkartanontie 102,  
21930 Uusikartano.  
Varaukset Rauli Jääoja,  
p. 0400 805 242.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULUN  
JUHLASALI JA PALLOILUHALLI
Koulutie 14, 21900 Yläne.  
Varaukset liikunnanohjaaja  
Markus Salo p. 0400547583.
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Pöytyän kirjastoissa tapahtuu!

Kyrön kirjasto
ma 13-9
ti 13-19
ke 10-16
to 13-19
pe 10-16
la-su suljettu

Yläneen kirjasto
ma 13-19
ti 13-19
ke suljettu
to 13-19
pe 10-16
la-su suljettu

Omatoimikirjaston aukioloajat:
su-to 7-21
pe-la 7-18

Pöytyän kirjastot sosiaalisessa mediassa:

 instagram.com/poytyankirjasto

 facebook.com/poytyankirjasto

kirjastojen aukioloajat

yläneRIIHIKOSKI KYRÖ
Varautuminen poikkeustilanteissa 
Kurkisalissa to 22.9. klo 17-19

Lukupiiri 
kuukauden ensimmäinen torstai klo 
17, eli 1.9., 6.10., 4.11. ja 1.12.
 
Omatoimen opettelupäivä 10.10.
 
Joulukahvit 8.12.
 
Tatu ja Patu -tapahtuma lapsille
Seuraa kirjaston ilmoittelua.

Pelipäivä ma 17.10.
Lautapelit, konsolipelit, virtuaalila-
sit.

Kirjakassipalvelu

Satutunti  
aina parillisten viikkojen torstaina 
klo 9.15, eli 8.9. , 22.9. , 6.10. , 20.10. , 
3.10. , 17.10. , 1.12. ja 15.12. 

Kirjapiiri 
aina kuukauden toisena maanantai-
na klo 15.00.

Sanaseikkailu-kirjoituskerho 
jatkuu 5.-8.-luokkalaisille 15.9. klo 
14.45.

Tatu ja Patu -tapahtuma lapsille.
Seuraa kirjaston ilmoittelua.

Syyslomalla pelipäivä 
to 20.10. klo 17-19, mukana Eemil 
Nuortimon (Wirtala Retro Gaming 
Museum) retropelinurkkaus.

Syyskuussa Afrikka-näyttely, jonka 
järjestää Tansaniassa elämäntyönsä 
opettajana tehnyt lähetystyöntekijä 
Sirkka-Liisa Peltola-Laine.

Lokakuussa Ulla Joutsamon ja Mar-
ke Laaksosen taidenäyttely, jonka 
avajaiset pidetään ma 3.10. klo 18. 
Kirjasto tarjoaa kahvit.

Globaali energia. Mistä energiaa 
tulevaisuudessa?  
ti 1.11.-22 klo 18 
to 1.12.-22 joulukahvit

Kirjakassipalvelu

Riihikosken kirjasto
ma 13-19
ti 13-19
ke 13-19
to 10-16
pe 9-15
la-su suljettu

Avaruus ja satelliitit -paneelikes-
kustelu Suomen Akatemian Kes-
tävän avaruustieteen ja -tekniikan 
huippuyksikön vetämänä 20.9.2022 
kello 18

Sanaseikkailu-kirjoituskerho 
jatkuu 5.-8.-luokkalaisille ke 14.9. 
klo 15.

Pelit-tapahtuma 
Mahdollisuus pelata niin lautapelejä 
kuin konsolipelejä.  Myös virtuaalila-
sit. Seuraa kirjaston ilmoittelua. 

Tsurucon -tapahtuma 19.10.2022 klo 
13-17.   
 
Tatu ja Patu -tapahtuma lapsille.
Seuraa kirjaston ilmoittelua.

Säännöllisesti kirjastossa kokoontu-
vat ryhmät:

Pulinakerho- senioripainotteinen 
keskustelukerho kokoontuu joka 
kuukauden toisena perjantaina 
klo 10, eli 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.

Kätevät kädet - käsityöpainotteinen 
keskustelu- ja hyväntekeväisyysryh-
mä kokoontuu parittomien viikko-
jen torstaina kello 10 

Kirjapiiri jatkuu syyskuusta alkaen 
joka kuukauden viimeisenä tiistai-
na, eli  27.9. , 25.10. , 29.11. , ja 20.12. 
kello 17

Kirjakassipalvelu
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Leikkipuistot  koko perheen toimintapuistoiksi
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto teki 
kuntalaisaloitteen tekniselle lauta-
kunnalle Pöytyän leikkipuistojen ke-
hittämisestä syksyllä 2017. Tekninen 
lautakunta hyväksyi ehdotuksen leik-
kipuistojen kehittämiseksi.  Yhtei-
söllisyyslautakunta teki ehdotukset 
määrärahoista talousarvioehdotuk-
sen yhteydessä. 

Sovittiin, että vuosina 2018-2020 va-
rataan kullekin vuodelle 5000 euroa 
leikkipuistoon Kyröön, Riihikoskelle 
ja Yläneelle. Osana kehittämistä jo-
kaiseen leikkipaikkaan hankittiin il-
moitustaulu, jossa kerrottiin osoite 
hätätapauksia varten ja työllistämis-
palvelujen kanssa sovittiin alueiden 
kunnossapidosta.  Päätettiin keskit-
tää resurssit yhteen leikkipuistoon 
jokaisessa taajamassa: Kyrössä Olli-
lantie 8 (maauimalan vieressä), Riihi-
koskella Puistokaari 12-14 (Kisariihen 
pururadan lähellä) ja Yläneellä Alva-
rintie 6-8 (lähellä uutta päiväkotia).

2018 aloitettiin Kyrön maauima-
lan vieressä olevasta leikkipuistosta, 
koska se oli selkeästi huonoimmas-
sa kunnossa ja MLL:n paikallisyhdis-
tys lupasi omalla kustannuksellaan 
myös kohentaa paikkaa. Seuraavan 
vuonna oli vuorossa Riihikoski, joka 
alueena oli melko tyhjä ja vastaavas-
ti hankittiin 5000 eurolla laitteita 
vuonna 2019.

Vihdoin vuonna 2020 Yläneen leik-
kipuistoon hankittiin laitteita ja 
avajaiset järjestettiin yhteistyössä 
paikallisen Mannerheimin lasten-
suojeluliiton kanssa, kuten kaikissa 
muissakin taajamissa. Hankinnoista 
neuvoteltiin paikallistahojen kanssa 
ja kuultiin toiveita. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton paikallisosastot 
olivat asiassa kiitettävän aktiivisia.

Pöytyän MLL ehdotti, että alueiden 
käyttäjiä tulisi kuulla ja vuona 2021 
tehtiin kouluille kysely laitetoiveista. 
Näin nuoret pääsivät suoraan esittä-
mään omia toiveita. Kyselyyn vasta-
sivat Elisenvaaran yhtenäiskoulun, 
Riihikosken yhtenäiskoulun ja Ylä-
neen yhtenäiskoulun oppilaat, jotka 
olivat 4-luokkalaisia ja vanhempia. 
Kysely tehtiin koulujen Wilma-järjes-
teltämän kautta ja myös lukiolaisia 

kuultiin. Vuonna 2021 kyselyyn vas-
tasi 145 ja tänä vuonna vastaajia oli 
139. Kyselyt toteutettiin toukokuussa.
Yhteisöllisyyslautakunta ehdotti vuo-
deksi 2021 yhteensä 15 000 euroa, jot-
ta saataisiin jokaista leikkipuistoa ke-
hitettyä saman vuoden aikana 5000 
eurolla. Tämä toteutui  vuonna 2021.
Näin päästiin tekemään hankintoja 
jokaiseen kuntakeskukseen saman 
vuoden aikana.

Kyröön ja Riihikoskelle on hankittu 
kahden vuoden aikana betoninen 
pingispöytä ja maatrampoliini. 

Yläneen Arvarintielle ei mahtunut  
enää uusia laitteita, joten Yläneen 
yhtenäiskoululle on hankittu kaksi 

betonista pingispöytää, jotka ovat ol-
leet kovasti käytössä.

Lapsi- ja perheneuvosto toivoo Pöy-
tyän leikkipuistojen olevan koko per-
heen toimintapuistoja, jossa eri-ikäi-
set viihtyvät samaan aikaan. Pöytyän 
lapsi- ja perheneuvostolle voi esittää 
toiveita koko perheen toimintapuis-
toihin liittyen.

Seuraa Lapsi- ja perheneuvostoa 
Facebookissa (fb.com/poytyanlapsija-
perheneuvosto), niin saat ajankohtai-
sesti tietoa tulevista tapahtumista!

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
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Kyrön Kulta-Kello Oy:n 30 vuoden taipale käynnistyi keskellä lamaa
Vuosi oli 1992, kun kyröläinen Mark-
ku Virtanen palasi kotiin YK-joukois-
ta. Elettiin lama-aikaa ja Suomi oli 
keskellä historiansa ehkä pahinta 
talouskriisiä. Virtasen isä haki poi-
kansa lentokentältä ja totesi samal-
la reissulla, että Kyrössä oli kelloliike 
myynnissä. 

Jo Virtasen isoisä oli toiminut kel-
loseppänä Mellilässä ja isoisän veli 
Nokialla. Työhön oli siis selvästi gee-
niperimääkin. Lamasta huolimatta 
päätös ryhtyä pyörittämään kello- ja 
kultakauppaa syntyi nopeasti. Mark-
ku Virtasen vaimo, Maarit Virtanen 
valmistui samana keväänä kauppa-
oppilaitoksesta yo-merkonomiksi. 
Edellytykset yrittäjyyteen 35 vuotta 
toimineen kellokaupan jatkajana oli-
vat siis Suomen talouskriisistä huoli-
matta hyvät.  

Markku Virtanen opiskeli liikkeen 
toimintoja edellisen omistajan opis-
sa toukokuun 1992 ajan, otti ohjat 
kesäkuun alussa ja yrityksen nimi 
vaihdettiin. Kyrön Kulta-Kello jatkoi 
toimintaansa paikalla, jossa oli pitkä 
kellosepänliikkeen historia. 
“Ei se lamakaan tuntunut oikeastaan 
missään. Olimme nuoria, 25-vuotiai-
ta ja tuntui siltä, että siinä oli helppo 
jatkaa liiketoimintaa, kun taustalla 
oli niin pitkä historia”, 
Markku muistelee. 

Myötä- ja vastoinkäymisissä

Nyt yrittäjävuosia on takana jo 30 ja 
Kyrön Kulta-Kellon palvelu- ja tuote-
valikoima on vuosien varrella laajen-
tunut kattamaan mm. passikuvauk-
set, postipalvelut, laserkaiverrukset/
kaiverruspalvelut ja toimistotarvik-
keet. Kivijalkamyymälän rinnalle on 
rakennettu myös verkkokauppa. Asi-
akkaat tulevat kuitenkin paikan pääl-
le liikkeeseen pääsääntöisesti Auran-
maan alueelta. 
“Yrittäjyydessä oma vapaus ja ilo pal-
vella asiakkaita on sitä parasta an-
tia. Tässä näkee konkreettisesti oman 
työn tuloksen ja tapaa uusia ihmisiä”, 
Markku miettii. 

“Viimeiset vuodet ovat tietysti koe-
telleet myös meitä, mutta tässä ele-
tään edelleen päivä kerrallaan. Yrit-
täjyys on sellaista, että kun menee 
hyvin on hauskaa ja kun menee huo-
nommin on helvetin jännää”, Virta-
nen naurahtaa. 

Yrittäjästä ja yrittäjyydestä

Markku ja Maarit Virtanen aloittivat 
yritystoiminnan lamavuosien aikana 
ja nyt on jo nähty maailmanlaajui-
nen pandemiakin. Pandemian aikana 
avattiin verkkokauppa, joka nyttem-
min toimii näyteikkunan tavalla. Asi-
akkaat voivat tehdä verkkokaupassa 
ostoksensa, mutta myös käydä tu-
tustumassa valikoimaan ennen kuin 
saapuvat kivijalkamyymälään. 

Verkkokaupan suunnittelu ja raken-
taminen vaatii yrittäjältä vähintään 
suunnitelmallisuutta ja pitkäjäntei-
syyttä. Kun Virtasilta kysytään millä 
muilla ominaisuuksilla voisi pärjätä 
yrittäjänä, lista on pitkä. 
“Yrittäjältä vaaditaan pitkäjänteisyyt-
tä, paineensietokykyä, riskinottoky-
kyä, talouden hallintaa kunnianhi-
moa, kekseliäisyyttä, sinnikkyyttä ja 
näppäryyttä”, Virtanen luettelee. 
Yli 30 vuoden yrittäjyys antaa edelly-
tykset uskoa siihen, että lista on var-
masti paikkansapitävä. 
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Pöytyälle on kirjattu yli 800 Y-tunnusta. Tämä tarkoittaa, että yritystoiminta kunnassamme on erittäin aktiivista ja eri 
kokoisia tekijöitä löytyy paljon. Omassa työssäni teen aktiivista yhteistyötä yrityskentän kanssa, sillä aktiivinen vuoro-
puhelu on ainoa oikea tie elinvoimaisuuteen. 

Kuluneena syksynä yrittäjyyttä nostettiin esiin Auranmaan Yrittäjäviikon avulla. Pöytyällä vierailtiin tuolloin paikalli-
sissa kouluissa, julkistettiin 10 yritysvideota, järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja nostettiin yrittäjyyttä esiin mediois-
sa. Viikko huipentui Auranmaan Yrittäjägaalaan lauantaina 10.9.2022, jossa Pöytyältä palkittiin Jarmo Lalli Oy sekä 
Ommel ja Ilo. 

Loppuvuoden aikana tapahtuu yrittäjäkentässä paljon. Toivotan kaikki pöytyäläiset yrittäjät tervetulleiksi niin aamu-
kahveille kuin koulutustilaisuuksiinkin. Tietoa tapahtumista saat liittymällä postituslistallemme tai seuraamalla Pöy-
tyän elinvoimajohtaja Tiina Hämäläinen –sivua Facebookissa.
 
Muistattehan, että allekirjoittanut on töissä teitä varten. 
Otattehan siis yhteyttä, mikäli tarvitsette neuvoa rahoituksen, 
kehittämisen tai minkä tahansa muun teeman parissa. 
Tai mikäli haluatte kutsua minut yritysvierailulle. 
Mikäli en itse osaa auttaa, etsitään yhdessä taho, joka osaa. 

Yhteistyöterveisin,

Tiina 
 Tiina Hämäläinen, elinvoimajohtaja
 040 672 3001
 tiina.hamalainen@poytya.fi 

TAPAHTUMIA YRITTÄJILLE
Ma 11.10. klo 14:00 Yrittäjäkahvit, Kyrö
Ti 1.11. klo 8:00 Yrittäjäkahvit, Yläne
Ke 16.11. Esihenkilöpäivä – pääpuhujana Jukka Jalonen
Ke 30.11. klo 13:00 Yrittäjäkahvit, Riihikoski
Ke 14.12. Yrittäjien joulupuuro

TERVEISIÄ YRITTÄJILLE!

Saatko 
elinvoimajohtajan 

yrityskirjeen
 kuukausittain? 

Varmista paikkasi 
postituslistalla – ota 

yhteyttä Tiinaan!
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LEHTIMÄEN TILA
Lehtimäen tila Pöytyällä tuottaa noin 
miljoona kiloa sianlihaa vuodessa 
suomalaisiin ruokapöytiin. Yrittäjä-
pariskunta Jari ja Marika Lahtinen 
työllistävät neljä työntekijää ja per-
heen lapsetkin auttavat yrityksessä 
jonkin verran. Tilaa on lämmitetty 
kotimaisella energialla jo 17 vuotta: 
sama kierrätyshake lämmittää sika-
lan ja kuivattaa viljan. Aurinkopanee-
lit keräävät aurinkoenergiaa käyt-
töön eniten kesällä, jolloin on myös 
suurin tarve ilmanvaihdolle. 
“Kestävä kehitys, kierrätys ja kotimai-
nen energia on ollut tilalla perusta-
na jo vuosia ennen tätä tämän hetken 
keskustelua. Tilan lämpö saadaan 
kierrätyshakkeesta, jossa on mukana 
myös viljan lajittelujätettä”, Lahtinen 
kertoo. 

Haastavaa ja palkitsevaa

Aika on maatalousyrittäjälle haasta-
vaa, kustannukset ovat nousseet Lah-
tisen mukaan jo ennen Ukrainan so-
taa. 
“Hinnat ovat nousseet kovaa tahtia 
viimeisen vuoden aikana ja sota on 
tietysti kiihdyttänyt kustannuksia 
reilusti. Rehun hinta on noussut hur-
jaa vauhtia”, Jari Lahtinen toteaa. 
Puimurin hytissä on aikaa miettiä 
paitsi taloutta ja kustannuksia, myös 
tehostamista. 
“Yrittäjyys on silloin parhaimmillaan, 
kun tekee jonkun innovaation, jolla 
parantaa tuottavuutta ja tehostaa te-
kemistä. Prosessia tulee kyllä tehos-
tettua koko ajan ja aina etsitään sääs-
tökohteita.”

Katse eteenpäin

Lahtiset ovat pyörittäneet Lehtimä-
en tilaa yli 20 vuotta Pöytyällä. Oman 
paikkakuntansa yrittäjistä Jari Lahti-
sella on vain hyvää sanottavaa. “Tääl-
lä on hyvä olla yrittäjänä. Auranmaal-
la on aina ollut sellainen tekemisen 
meininki. Täällä saa yrityksiltä hyvää 
palvelua ja kunnassa onkin melko 
paljon erilaisia ja erikokoisia yrityk-
siä.” 
Työpäivät ja -viikot venyvät usein to-
della pitkiksi ja se yrittäjän vapaus 
saa Lahtisen naurahtamaan. “Tässä 
saa vapaasti tehdä töitä 52 viikkoa 
vuodessa ja 60 tuntia viikossa.”
Lahtinen vitsailee työmäärästä, mut-
ta kertoo, että esimerkiksi syksyllä 
päivät ovat todella pitkiä. Vitsissä pii-
lee siis myös totuuden siemen. 
“Yrittäjyys on kyllä elämäntapa. En 
osaisi enää tässä kohtaa lähteä toi-
sen lukuun töitä tekemään. Haastei-
ta on tietysti aina välillä, mutta eikös 
se niin ole, että yrittäjyyden luontee-
seen kuuluu se, että katsotaan aina 
eteenpäin.”
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YLÄNEEN TEHTAAN UUSI ELÄMÄ 
Yläneen Tourulassa on puuhattu 
Liedon Lihakaupan tehtaan muut-
toa yli tuhannen neliön lihanjalos-
tuslaitokselle viime syksystä lähtien. 
Liedon Lihakaupan koko tuotanto 
siirtyy Pöytyän Yläneelle, jossa pääs-
tään tositoimiin jo syyskuun aikana. 
“Valmisruokien menekki on kasva-
nut niin paljon, että meille tuli tar-
ve päästä isompiin tuotantotiloihin. 
Yläneellä valmistetaan mm. todella 
suosittua ns. kotiruokaa”, kertoo Lie-
don Lihakaupan yrittäjä Tommi Sal-
minen.

Liedosta Yläneelle siirtyy niin maka-
ronilaatikkojen, lihapullien, makka-
roiden, kuin muidenkin suosittujen 
tuotteiden valmistus. “Tällä hetkellä 
tehdään testausta. Pitää testata, että 
mm. uunit ja jäähdytyslaitteet toi-
mivat” Salminen kertoo.“Kauppa jää 
Lietoon, mutta koko tuotanto muut-
taa Tourulaan.”

Liedosta Yläneelle

Yläneen tuotantotilat löytyivät yllät-
tävän perinteisellä tavalla. “Lihaleh-
dessä oli ilmoitus, että nyt on myyn-
nissä elintarviketehdas Yläneellä. 
Asiat etenivät siitä melko nopeasti 
ja päädyttiin remontoimaan tehdas 
nykyaikaiseksi. Tämän kokoisia teh-
taita tälläisellä konekannalla ei mon-
taa ole myynnissä, niin tähän oli sit-
ten helppo tarttua”, Tommi Salminen 
kertoo projektin alkuvaiheesta. 

“Logistisesti olisi ollut parempi olla 
lähempänä Turkua, mutta parinkym-
menen kilometrin päässä tästä on 
kuitenkin Säkylä, jossa on useita elin-
tarviketehtaita. Kuljetukset järjesty-
vät hyvin tänne Tourulaankin.”

Yhteistyötä kilpailun sijaan

Pöytyälle muutto on sujunut hyvin ja 
tehtaan remontoinnissa Salminen on 

käyttänyt paikallisia yrittäjiä. “Mei-
dät on otettu hienosti vastaan täällä. 
Elinvoimajohtaja tuli toivottamaan 
tervetulleeksi Pöytyälle, ja auttoi 
meitä rekrytoinnissa”, Tommi Salmi-
nen kertoo. “Oli mukavaa huomata, 
että täällä on avuliasta porukkaa ja 
olemme löytäneet hyvin myös yhteis-
työkumppaneita”.

Yhteistyökumppaneista puheenol-
len. Puhe kääntyy kilpailuun ja kil-
pailijoihin. Salminen ei koe lähellä 
toimivia liha-alan yrityksiä niinkään 
kilpailijoiksi, vaan yhteistyökumppa-
neiksi. “Lähellä toimivilla liha-alan 
yrityksillä on omat osaamisalueen-
sa ja valtavan hyviä tuotteita, joten 
miksi emme hyödyntäisi tätä osaa-
mista tarvittaessa puolin ja toisin. Jos 
joskus välillä on tarve, niin tehdään 
yhteistyötä, vaikka kilpailijoita toki 
myös ollaan. Lähellä tuotetuille laa-
dukkaille tuotteille on kysyntää ja 
oma markkinansa”, Tommi Salminen 
kertoo.

”Täällä on avuliasta 
porukkaa ja olemme 
löytäneet hyvin myös 
yhteistyökumppaneita.”
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YHDISTYKSET Ikäihmiset
AURANMAAN SENIORIT RY
Auranmaan Seniorit ry toimii Auran-
maalla Auran, Pöytyän ja Tarvasjoen 
alueilla, yhdistyksen tarkoitus on 
edistää eläkeläisten ja ikääntyvien 
henkistä ja aineellista hyvinvoin-
tia sekä toimii alueellaan jäsentensä 
edunvalvojana.

Yhdistys järjestää myös erilaisia ti-
laisuuksia, retkiä, kulttuuri-ja vir-
kistystoimintaa, joista tiedotamme 
Auranmaan Viikkolehden ja Turun 
Sanomien menovinkeissä sekä netti-
sivuillamme ja fb:ssa 

Auranmaan Seniorit ry:n toiminnasta 
ja jäseneksi liittymisestä saat tietoa 
ottamalla yhteyttä Merja Sinisaloon, 
p. 0500 763 823 tai sähköpostitse 
merjas.sinisalo@gmail.com 

ELÄKELIITON PÖYTYÄN 
YHDISTYS
Riihikosken kerho joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 13.00 Riihi-
kosken seurakuntatalolla. Kerhos-
sa vierailee asiantuntija kertomassa 
ajankohtaisista aiheista. Syksyllä 4.10. 
ja 1.11. joulukuussa ei kerhoa ole (It-
senäisyyspäivä). 

Boccia Kisariihessä, joka viikon per-
jantai klo 15-17. Käytössä kahdet pal-
lot, joten pelaajia mahtuu mukaan. 
Lokakuu 7.,14. 21. ja 28.10., marras-
kuu 4.,11.,18., ja 25.11. Joulukuu 2., 9. 
ja 16.12. 

Aamulenkki (sauvakävely) Riihikos-
ken seurakuntatalolta yhteistyössä 
seurakunnan kanssa, joka kuukau-
den toinen tiistai klo 10.00. Syksyllä 
11.10., 8.11.ja 13.12. 

Tuolijumppa Kisariihessä on klo 
13.15 -14 keskiviikkona 19.10 ja 16.11 
ja 14.12.

Karaoke tauolla tilapuutteen vuoksi. 

Muita tapahtumia: 
2.10.2022 Kirkkopyhä Pöytyän kir-
kossa yhdessä partiolaisten kanssa ja 
kahvit seurakuntatalolla 
3.-4.10.2022 laivamatka Grace. 

21.10.2022 Karaoketanssit Kyntäjäntu-
valla 

26.11.2022 Pikkujoulumyyjäiset Joulu-
lauluja mennään laulamaan yhdessä 
asukkaiden kanssa Riihikotiin ja Rii-
helään Joulukuussa joulujuhla jäse-
nille 

Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan 
Viikkolehdessä, Turun Sanomien yh-
distyspalstalla maanantaisin ja al-
kuvuoden jäsenkirjeessä. Eläkeliiton 
kotisivuilta löytyy myös tapahtuma-
kalenteri.

Olemme Facebookissa. Matkoja voi 
kysellä ja niille ilmoittautua Mar-
ja-Liisa 0400-764477 ja Pirkko 044-
5460503.

ELÄKELIITON YLÄNEEN 
YHDISTYS
SYKSYN 2022 OHJELMAA
Su 2.10. kirkkopyhä, kirkkokahvit 
seurakuntatalolla yhteistyössä SRK:n 
kanssa.

To 6.10. klo 13:00 yhdessä vanhusneu-
voston kanssa: vanhustenviikko ”Ar-
vokas vanhuus” / ”Yhdessä luontoon”
luontokapinetti, Kuulo-Matti Oy: 
asiaa kuulosta ja kuulokojeista
kahvi + bingo

Ke 12.10.keilailu ja uinti, Euran Urhei-
lutalo, lähtö torilta klo 12:15

Su 16.10. Katri-Helenan konserttimat-
ka, Logomo  klo 18:00

To 20.10.syyskokous OP klo 14:00 
kahvi + arpajaiset + bingo

To 3.11. OP klo 14:00 Tiina Hämäläi-
nen /Pöytyän kunta; elinvoimajohta-
ja. Kahvi + arpajaiset + bingo

Ke 9.11. keilailu ja uinti Euran Urhei-
lutalo, lähtö torilta klo 12:15

To 17.11. Kristalliranta klo 13:00
joulujuhla

To 1.12. Poisnukkuneiden muistami-
nen OP klo 14:00, pappi / seurakunta
Pe 2.12. Evita-musikaali Porin teatte-
ri klo 13:00

Ke 7.12. keilailu ja uinti

Lauluryhmät /Terttu Pelto-Uotila 
040  501 6647 tai Ari-Matti Auranen 
040  728 0149. Illantähdet ja Kloppi-
kööri kokoontuvat laulamaan maa-
nantaisin klo 13:00 – 15:00 Yläneen 
OP:n kerhohuoneessa yhdistyksen 
pelimannien säestyksellä

Boccia -pelit talvikaudella /Ari-Matti 
Auranen 040 728 0149 Yläneen Yhte-
näiskoulun juhlasalissa maanantai-
sin klo 15:00 – 17:00 

Mölkkypelit kesäkaudella (kesä-elo-
kuu) /Heimo Pohjanpalo 050 322 4329
yhtenäiskoulun yläkentällä ma ja to 
klo 16:00 – 18:00

Keilailu-uintiretket kuukausittain /
Osmo Lempinen 045 257 3025; ilmoit-
taudu retkipäivää edeltävänä sun-
nuntaina

Onnittelukortteja à 2,00 € ja suruad-
resseja à 10,00€; saatavilla Aila Eino-
selta tai Eijan Tilituvasta ja kerhojen 
yhteydessä

Ilmoitukset Auranmaan Viikkolehti; 
Ala-Satakunta; TS Menovinkit; kun-
nan tiedotuslehti; kotisivut ja Face-
book

Pj Risto Ristolainen 0400 406 191; va-
rapj & matkavastaava Merja Rouva-
li 050  328 8354; sihteeri Eija Turta 
040 521 9204
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YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT
Tiistaikerhot kokoontuu Op.n Kerho-
huoneella joka tiistai.  
Klo. 9.30-11.00   Soittokerho Kurttuset
Klo. 11.00- 12.30 Laulukerho Köhäkur-
kut 
Klo. 12.30- 13.30  Tuolijumppa

Torstaikerhot kokoontuu parittomil-
la viikoilla
Klo. 9.30 – 11.00  Sketsikerho Ruska
Suunnitellaan ja harjoitellaan mu-
kavia sketsejä esitettäväksi eri tilai-
suuksiin
Klo. 11.00- 13.00  Käsityökerho Puik-
koset. Kerhossa tehdään erilaisia kä-
sitöitä tuotoksia lahjoitetaan hyvän-
tekeväisyyteen eri kohteisiin, sekä 
kahvitellaan ja seurustellaan.

Tarina- ja pulinakerhot: Kokoontuu 
vuorottain parillisen vko.n perjantai-
na: Op.lla klo. 13- 15. 
Tarinakerhossa vierailevia alustajia 

YHDISTYKSET Ikäihmiset
eri aiheista.
Pulinakerhossa pelejä vapaata seu-
rustelua ja yhdessä oloa. Kerhojen  
aluksi juodaan pulla kahvit 3 € sis. lo-
puksi pelattavan  Bingo-lapun.

Mölkky ja Boccie  
Perjantaisin klo. 16-17.30 kesällä kou-
lun kentällä, talvella juhlasalissa.

Nestorit: miehille suunnattua toi-
mintaa kerran kk:ssa,  seuraa ilmoi-
tuksia.
Yhteystiedot ja tiedustelut:     
Soitto- ja laulukerhot 
Veikko Lahtinen  p. 0500 578 389
Sketsikerho Taina Salo 050 323 2228
Puikkoset Leena Kankaanpää  
040 728 0552
Tarina Simo Rantanen  0500 525.559 
Pulina  ja kerhovastaava 
Tauno Lehtilä  0500 525 804
Nestorit Puh.joht.Jukka Kankaanpää 
0400 898 199
Matkat ja Retket  
Pirkko Berg 050 595 5396 

sp: pirkko.berg12@gmail.com
Jäsenasiat/ tiedotus: Taina Salo 
050 3232228, salotaina6@gmail.com
Sihteeri: 
Simo Rantanen 0500525559, 
simorantanen99@gmail.com   
     
Muuta toimintaa      
Senior Shop vaate-esittely ja myyn-
ti 8.10 klo. 10 alk. OP.n kerhohuone . 
Mannekiiniesitys klo. 11.00

Yhdistyksen syyskokous 11.11 klo. 
12.00 OP.lla

Joulumyyjäiset 3.12  alkaa klo.9.30 ar-
pajaisilla, tuotemyynti alk. klo.10.00

Yhdistetty syntymäpäivä/joulujuhla 
17.12 Palloiluhallissa klo. 12.00

Tiedotamme toiminnasta:  Yhdistyk-
sen kotisivuilla, AVL:n. Ala-Satakun-
nan ja TS:n yhdistyspalstoilla. Seuraa 
ilmoituksiamme kiitos.

YHDISTYKSET Kulttuuri
Taideyhdistys Ars Auranmaa 
vaikuttaa koko Auranmaan alueella. 
Yhdistyksessä toimii kirjoittajaryh-
mä ”Sanastajat” ja kuvataiteen osalta 
mm. ”Kesäkuvia”-näyttely on koon-
nut kesäisin yhteen taiteilijoiden vii-
meisimmät taidonnäytteet.

  Ars Auranmaa pyrkii järjestämään 
mahdollisuuksien mukaan myös eri-
laisia tapahtumia ja kursseja. Jäsene-
nä pääset mukaan edistämään au-
ranmaalaisen taiteen ja kulttuurin 
elinvoimaa ja jatkuvuutta. Olet terve-
tullut joukkoomme aktiiviharrastaja-
na tai ammattilaisena taiteen alasta 
riippumatta. 

Tiedotamme tapahtumista ja 
toiminnasta nettisivuillamme 
arsauranmaa.fi  sekä facebookissa ja 
instagramissa @arsauranmaa

Seuraa ilmoitteluamme 
#facebook #instragram 
Vanha-Palikka
https://vanha-palikka.business.site/

Lisää tietoa osoitteesta  ars.auran-
maa@gmail.com 

Vanha-Palikka
Palvelemme tapahtumissa erillisten 
ilmoitusten puitteissa ja olemme 
avoinna talviaikaan myös tilauksesta. 
Kyröntie 75. 
Kysy lisää:
vanha.palikka@gmail.com
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YHDISTYKSET Naisjärjestöt
Karinaisten Martat 
Karinaisten Martat Ry:n perustami-
sesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 
jo upeat 100 vuotta! Juhlavuotena 
olemme halunneet erityisesti kiittää 
jäseniämme ja kuunnella toiveita toi-
minnan suhteen. 

Hallituksemme on viime vuosina 
käynyt läpi sukupolven vaihdosta ja 
olemmekin saaneet hallitukseen pal-
jon uutta virtaa ja huimasti uusia 
ideoita, vanhoja perinteitä unohta-
matta. Toivotammekin sinut terve-
tulleeksi mukaan yhdistyksen tapah-
tumiin ja toimintaan. 

Tulevia tapahtumia 
Lokakuussa sunnuntaina 2.10. klo 10-
12 juhlistamme satavuotista yhdistys-
tämme juhlavan brunssin merkeissä 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön 
yksikön ruokasalissa (”ala-aste” Ky-
röntie 75). Tilaisuus on kaikille avoin. 
Tapahtumaan myynnissä lippuja en-
nakkoon sekä ovelta tapahtumapäi-
vänä. 

Marraskuussa perinteinen kranssi-il-
ta, tarkempia tietoja ilmoitellaan lä-
hempänä. 

Tänä vuonna aloitetut Kässämartta- 
illat ovat saaneet hyvän vastaanoton 
ja seuraava ilta järjestetäänkin joulu-
kuussa pikkujouluteemalla. Tarkem-
pi ajankohta ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Lisäksi ensivuoteen suunnittelun alla 
mm. Pikkumartat kokkikurssi, tur-
vesauna-ilta, ompelulanit ja paljon 
muuta. Pysykäähän siis kuulolla!

Ilmoitamme tulevista tapahtumista 
Auranmaan Viikkolehdessä sekä so-
mekanavillamme. 

Toimintamme on avointa niin Mart-
tajäsenille, kuin kaikille muillekin 
toiminnastamme kiinnostuneille. 

Vuokraustoiminta 
Yhdistykseltämme mahdollisuus 
vuokrata pumpputermareita yhtey-
denotot sähköpostiin: 
karinaistenmartat@gmail.com

Syysterveisin: Karinaisten Marttojen 
hallitus 

Lisätiedot toiminnastamme ja tule-
vista tapahtumista: Facebook: Kari-
naisten Martat 
Instagram: karinaistenmartat 
Yhteydenotot sähköpostiin: karinais-
tenmartat@gmail.com

Keihäskosken Martat
Keihäskosken Marttojen tämän vuo-
den syksyn toiminnassa on tarjolla 
muun muassa kursseja liittyen hy-
vinvointiin ja hyvään ruokaan. Olem-
me myös aloittaneet Keihäskosken 
Marttojen historiatietojen keräämi-
sen ja haastattelemme yhdistyksen 
toiminnassa pitkään toimineita Mart-
ta-jäseniä. Kaikki kiinnostavat tiedot, 
valokuvat, tarinat ja mahdolliset 
Martta-materiaalit voi mielellään toi-
mittaa meidän historiikkivastaavalle 
eli Elisa Niittymaalle. 

Lokakuussa paneudutaan hyvinvoin-
tiin: 
• Kasvisruokaa monella tapaa, tutus-
tumme vegaanisten ruokien valmis-
tukseen yhteisellä ruokakurssilla. 
• Opetellaan yhdessä tekemään pe-
suaineita ja kotikosmetiikkaa- kurs-
sin tulee pitämään alan ammattilai-
nen. 
• Ulkoillaan ja nautitaan yhdes-
sä luonnosta Villen Jotoksella pe 
28.10.2022, tervetuloa joukkueella 
mukaan tutustumaan myös Mart-
ta-rastiin. 

Marraskuussa 
• Perinteinen isänpäivän aaton kak-
kubuffa pidetään Yläneen OP:n ko-
koustilassa la 12.11.2022 klo 9-12. Tar-
jolla on suolaisia ja makeita herkkuja 
buffapöydästä – voitte myös ostaa 
tuotteita mukaan. Arpajaisissa paljon 
mukavia palkintoja. 

Joulukuussa 
• Nautitaan yhteinen jouluateria, 
paikka ja aika varmistetaan vielä. 
• Suunnitellaan vuoden 2023 tapah-
tumia ja kursseja – kysellään myös jä-
seniltä ideoita ja tarpeita. 

Kaikki tarkemmat päivämäärät sel-
viävät kotisivuiltamme ja ilmoitte-
lemme Facebookin, Instagramin ja 
paikallislehtien kautta. Oikein muka-
vaa syksyä kaikille!

Keihäskosken
MARTAT
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YHDISTYKSET
Tourula-Keihäskosken 
Kyläyhdistys ry

Tourula-Keihäskoskella tapahtuu! 
Järjestämme tänäkin vuonna Rus-
kakirkon Leposaaren laavulla 9.10 
klo 14.00. Yhteinen lähtö kirkko-
polkuvaellukseen kirkolta. Muka-
na Pöytyän seurakunta. Lämpimästi 
tervetuloa, lopuksi perinteiset noki-
pannukahvit!

Tervetuloa syyskokoukseen 6.11.2022 
klo 15 Paimenenmäkeen. Asialistalla 
sääntöjen mukaiset asiat. 

Pe 16.12 klo 18 perinteinen joulurau-
han julistus Paimenenmäessä. Muka-
na myös Pöytyän seurakunta. 

Seuraa tarkempaa ilmoittelua tapah-
tumista nettisivuiltamme sekä sosiaa-
lisesta mediasta. 

Paimenenmäki on Keihäskosken van-
ha kyläkoulu. Uudistetut tilat sopivat 
täydellisesti niin juhla- kuin kokous-
käyttöön.
 

Kyläyhdistykset

Keidas keskellä kylää – Kyrön maauimala
Uimalalla on toimintaa ympäri vuo-
den, painottuen tietenkin kesään. 
Kesän kääntyessä syksyyn ja vesien 
viilentyessä kylmäuimarit vasta aloit-
televat kauttaan! Läpi talven uskolli-
set hyisten vesien ja lämpimän sau-
nan ystävät kauempaakin käyvät 
virkistämässä kehoaan ja mieltään. 
Koronankin keskellä on toimintaa 
pystytty jatkamaan muutamia tal-
vien sulkukausia lukuun ottamatta.

Ympäri vuoden, normaalien aukiolo-
aikojen ulkopuolella, on kenellä ta-
hansa mahdollisuus vuokrata alue 
omaan käyttöön. Maauimalalla on 
mahdollista järjestää pienempiä tai 
suurempiakin juhlia ainutlaatuisessa 
ympäristössä; se on hyvä vaihtoehto 
myös yritysten ja yhdistysten saunail-
loille!

Kylmäuinnit ti ja pe klo 17.30-21. Poik-
keuksista tiedotetaan Facebookissa ja 
nettisivulla.

Saat lisätietoja kyläyhdistyksen koti-
sivuilta osoitteesta:
 

Tykkää kyläyhdistyksestä Facebookis-
sa ja ota seurantaan myös Instagra-
missa!

 facebook.com/kyronseudun 
 kylayhdistys

 @kyron_maauimala

kyronseudunkylayhdistys.yhdistysavain.fi

Katso lisää nettisivuiltamme: 
www.paimenenmaki.com
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YHDISTYKSET Liikuntajärjestöt

Pöytyän Kaima 
Seuran pj. Annika Haltsonen 
p. 045 676 3262

Jalkapallojaoston pj. Nina Halme
 p. 040 706 1767 

Löydät meidät netistä: 
www.poytyankaima.fi
sekä some-kanavista 
(fb, instagram): Pöytyän Kaima
Sähköposti: 
jalkapallo@poytyankaima.fi

Tällä hetkellä seurassa on joukkueet:
Pojat 2007-2008 synt.
Tytöt 2007-2010 synt.
Pojat / tytöt 2011-2012 synt.
Pojat / tytöt 2013-2015 synt.

Treenit Riihikosken nurmella niin 
pitkään kuin säät sallivat. Talvikau-
della harjoitukset Kisariihessä.

Aikuisten höntsäfutista pelataan 
Riihikosken nurmella torstaisin 
klo:19.30, mikäli saadaan riittävä po-
rukka kasaan.

Toivotamme tervetulleiksi niin uudet 
tulokkaat kuin kokeneemmatkin har-
rastajat!

Haemme myös lisää valmentajia ja 
muita toimihenkilöitä mukaan aktii-
viseen seuratoimintaamme! 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyt-
tä!

Pöytyän Urheilijoiden hiihto
Pöytyän Urheilijoiden hiihtokoulu 
alkaa jälleen! Harjoitukset käydään 
perinteikkäästi torstaisin klo. 18.00–
19.30. Mukaan ovat tervetulleita 
kaikenikäiset lapset ja nuoret. Myös 
alle 6-vuotiaat hiihtäjänalut voivat 
osallistua Hopikseen yhdessä oman 
huoltajan kanssa. Isompienkin lasten 
vanhemmat ovat tervetulleita hiihto-
kouluun ja toimimaan vaikkapa har-
joitusten apuvetäjinä.

Hiihtokoulussa ulkoillaan, pelataan, 
leikitään ja tutustutaan hiihtoon ja 
sen eri harjoitusmuotoihin — lei-
kin varjolla. Visionamme on mah-
dollistaa lumiliikkumisen riemu 
koko perheelle. Syyskausi aloitetaan 
Haukkavuoressa, josta siirrytään lo-
ka-marraskuussa Kisariiheen.

Harrastuskustannuksemme ovat 
maltilliset, vain 40 € lukukaudelta 
(syyskuusta huhtikuuhun) sisältäen 
Skipassin (sis. vakuutus seuran toi-
minnassa), kisamaksut ja erilaiset 
alennukset seuran toimintaan liit-
tyen.

Mikäli haluat lisätietoja hiihtokou-
lusta kurkkaa nettisivumme ja so-
me-kanavamme tai ota yhteyttä Ma-
rikaan (puh. 040-7530376)

Tervetuloa kokeilemaan Hopista kos-
ka tahansa ja harrastamaan kanssam-
me!
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Pöytyän Urheilijoiden hiihtokoulun syksy! 
Harjoitukset Haukkavuoren ulkoilualueella torstaisin klo. 18.00–19.30. 

Mukaan säänmukainen varustus (lenkkarit, kevyt ja joustava vaatetus (sateella vedenpitävää), 
kävelysauvat ja juomapullo) Kelien mukaan siirrytään Kisariiheen loka-marraskuussa.
. 

 6.10.  Loikat ja hypyt 

 13.10.  Intervallityyppinen harjoitus (mm. viestejä) 

 20.10.  Sauvarinne (pienille taitoa, vanhemmille tehoja) 

 27.10.  Lihaskuntoa ja nopeutta parin kanssa 

 3.11.  Lihaskunto & liikkuvuus 

 10.11.  Lihaskuntoa oman kehon painolla 

 17.11.  Nopeus & ketteryys 

 24.11.  Monitaituruusrata Kisariihessä

 1.12.  Kelien mukaan… hiihtäjän keskivartalo

  2.-10.12. Ensilumenleiri Ylläksellä 8.12.

 8.12.  Hiihtoputkeen +uimaan muutaman kerran viikonloppuisin 

 8.12.  Suksille?

 15.12.  Koko perheen joulujuhla! 

Hiihtoputkeen + uimaan muutaman kerran viikonloppuisin. 

Harjoitusten teemat voivat muuttua olosuhteiden mukaan. Seuraa verkkosivujen 
www.poytyanurheilijat.fi/hiihto ja somen tiedotteita.

Lisätietoja ohjelmasta, tapahtumista ja hiihtokouluun osallistumisesta voit kysyä vetäjiltä, 
somen kautta tai sähköpostilla hiihto@poytyanurheilijat.fi 

 Yhteystietoja 

 Marika 040-7530376 (hiihtokoulu)

 Jyrki 050-3424619 (hiihtokoulu) 

 Suvi 044-9881427 (hiihtokoulu) 

 Jenni 050-5880236 (Ski-team) 

 Hermanni 040-8669498 (Ski-team, kilpailut) 

 Veikko 040-5278847 (muut asiat)
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Elisenvaaran yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistys 
Uuden edessä kaikki on 
mahdollista! 

Elisenvaaran yhtenäiskoulun van-
hempainyhdistys on tänä syksynä 
uuden edessä, sillä toimintaa suun-
nitellaan ja toteutetaan nyt kahdessa 
eri yksikössä opiskeleville oppilaille 
yhteistyössä opetushenkilöstön kans-
sa. Yhteistyömuotojen rakentaminen 
uudessa koulumallissa vie oman ai-
kansa. Nyt on hyvä hetki kuunnella ja 
kuulla oppilaiden ja vanhempien toi-
veita yhdistyksen toiminnan sisällöis-
tä ja toteutustavoista. Uuden edessä 
kaikki on mahdollista. Vanhempain-
yhdistys ottaa syksyn aikana käyt-
töön uuden logon, jonka on suunni-
tellut Elisenvaaran yhtenäiskoulun 
oppilas Ilona Aaltonen. 
Vanhempainyhdistys on kaikkien 
yhtenäiskoulun oppilaiden ja huol-
tajien yhdistys, jonka toiminnan ta-
voitteena on koulun ja kodin välisen 
yhteistyön vahvistaminen, lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukeminen. 
Syksyn vuosikokouksessa (14.9.) yh-
distykselle vahvistetaan alkavan lu-
kuvuoden toimintasuunnitelma, 

YHDISTYKSET Lapset ja nuoret

jonka sisältöön yhdistyksen toimijat 
vaikuttavat. Mikä sinusta olisi tär-
keä teema tuoda esiin kouluvuoden 
aikana: Hyvinvointi, kaveritaidot ja 
kiusaaminen, mediassa toimiminen, 
harrastusmahdollisuudet tai jokin 
muu? Vinkkaa idea tai ajatus sähkö-
postilla yhdistyksen hallitukselle tie-
doksi tai tule mukaan kokoukseen. 
Hallituksen kokoukset ovat kaikille 
avoimia (vanhempainyhdistys.elisen-
vaara@gmail.com). 

Mukana voi olla monella eri tavalla 
Vanhempainyhdistyksen toimintaan 
voi osallistua monella eri tavalla. 

Hallitustyöskentelyssä pääset verkos-
toitumaan ja tekemään yhteistyötä 
koulun kanssa, voit tulla mukaan yk-
sittäisen tapahtuman toteuttamiseen 
tai tukea yhdistyksen toimintaa ta-
loudellisesti maksamalla jäsenmak-
sun tai kannatusjäsenmaksun. 

Vanhempainyhdistyksen hallituksen 
jäsenet, yhteystiedot sekä sähköinen 
liittymiskaavake löytyy osoitteesta: 
poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulu-
tus/perusopetus/elisenvaaran-yhten-
aiskoulu/vanhempainyhdistys/ 

Kyrön skeittiparkki 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun van-
hempainyhdistys haluaa toivottaa 
kaikki pöytyäläiset harrastamaan 
skeittausta, skuuttausta tai BMX-pyö-
räilyä Kyrön uuteen skeittiparkkiin 
(Helalantie 9). Skeittiparkki on laa-
dukas, valaistu harrastuspaikka eri 
ikäisille ja eri taitotason skeittaajille 
ja skuuttaajille. Skeittiparkki on ra-
kennettu Varsinais-Suomen jokivarsi-
kumppanien myöntämällä hanketu-
ella. ps. käytäthän suojavarusteita ja 
huomioita muut harrastajat. 
#kyrönskeittiparkki 

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

#kyrönskeittiparkki
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YHDISTYKSET Lapset ja nuoret
MLL Karinaisten 
paikallisyhdistys
 
Perhekahvila Muksukellari 
MLL Karinaisten perhekahvila ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 10-12 
kerhohuoneella (Kroopinrinteentie 
5, sisäänkäynti roskiskatoksen puo-
leisesta päädystä) Perhekahvila on 
matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka lasten kanssa kotona oleville van-
hemmille. Tarjolla on juttuseuraa 
vanhemmille, leikkiseuraa lapsille, 
kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Tervetuloa! 

Perhekahvilan pyöritykseen on pyrit-
ty saamaan useampi henkilö, joten 
vielä olisi etsinnässä uusia vapaa-
ehtoisia. Olisitko sinä mahdollisesti 
kiinnostunut liittymään perhekahvi-
lan vetäjätiimiin? 
Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyt-
tä. Yhteystiedot alla. 

Vuokraustoiminta 
Vuokraamme edullisesti lapsiperheil-
le hyödyllisiä välineitä, mm kantolii-
noja, matkasänkyä, pomppulinnaa, 
rintapumppua. Lisätietoja yhdistyk-
sen kotisivuilta tai Krista Wikström 
0400763216 

Tulevia tapahtumia 
Mysteeri Maatilalla saapuu Kyröön 
Idea Teatteri Mysteeri Maatilalla 
-kiertue saapuu Kyrön Kurkisaliin 
9.10.2022 klo 15. Luvassa kokoper-
heen vinksahtanut farmiseikkailu. 
TV:n lastenohjelmista tutut lasten-
suosikit Jaakko Loukkola ja Isa-Erika 
Lehto tähdittävät visuaalista ilotuli-
tusta tarjoavaa esitystä, jossa yleisöl-
lä – erityisesti lapsilla on tärkeä rooli 
lopputuloksen kannalta! 

Esityksessä kuullaan paljon uutta las-
ten musiikkia, johon lapset pääsevät 
osallistumaan livetilanteessa. Lisätie-
dot esityksestä yhdistyksen facebook- 
sivuilta. Liput 14e/hlö (alle 1-vuotiaat 
maksutta) Lippuja rajallinen määrä, 
joten varaathan omasi www.ideatic-
ket.fi Liput lunastetaan ennen esitys-
tä paikan päältä, käteisellä. 

Syyskokous 
Yhdistyksemme syyskokous järjes-
tetään keskiviikkona 5.10.2022 klo 
17:30 alkaen. Tilaisuus on avoin kai-
kille toiminnastamme kiinnostuneil-
le, uusille ja vanhoille tuttavuuksille. 
Tervetuloa! 

Joulupuukeräys 
Yhdistyksemme on tänä vuonna mu-
kana toteuttamassa alueellamme 
joulupuukeräystä. Joulupuukeräys 
on perinteinen hyvänmielen joulu-
keräys, jossa kerätään joululahjoja 
eriarvoisessa asemassa oleville lapsil-
le ja nuorille. Lisätietoa keräyksestä: 
www.joulupuu.org 
Tiedotamme tulevista tapahtumista 
myös facebook ja instagram sivuil-
lamme. 

Lisätiedot toiminnastamme yhdis-
tyksen fb-sivuilta: MLL Karinainen 
Kotisivuiltamme karinainen.mll.fi 

Yhteydenotot s.postiin: 
mllkarinainen@gmail.com

Yläneen MLL

Perhekahvila 
Kaikille avoin perhekahvila torstaisin 
klo 9.30-11.30 Yläneen Kanttorilas-
sa  (Haaviontie 4, Yläne).Perhekahvi-
lat pidetään yhteistyössä seurakun-
nan kanssa.

Peuhu 
keskiviikkoisin Yläneen yhtenäiskou-
lun juhlasalissa klo 17.30-19.
Vapaata leikkiä ja liikkumista aikui-
sen kanssa 5-vuotiaille ja sitä nuo-
remmille. Ei osallistumismaksua.

Marraskuussa kutsumme kylän 1-vuo-
tiaat juhlimaan syntymäpäiviään.
Yläneen MLL on mukana Joulumieli 

keräyksessä ja tulossa myös upea Uu-
den vuoden ilotulitus.

Syksyllä on alkoivat harrastuksina 
nuorten ohjattu kuntosalitoiminta, 
tanssillinen voimistelu ja perhemus-
kari.

Vuoden vaihduttua alkaa taas uusi 
harrastekausi. Yläneen MLL pyrkii 
tarjoamaan erilaisia harrastuksia pai-
kallisille lapsille, nuorille ja heidän 
vanhemmilleen.

Puistotreffeistä ja iltaperhekahvilois-
ta  infoamme sosiaalisen median ka-
navilla.

Seuraa meitä facebookissa ja insta-
gramissa @mllylane sekä kotisivuol-
lamme ylane.mll.fi.
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Härkätien 4H-yhdistys ry
Härkätie 773
21490 Marttila 
puh. 050 588 7693
harkatie@4h.fi
harkatie.4h.fi

Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski 
Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvas-
joki. 

Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi 
Korpiaho ja toiminnanjohtaja/sihtee-
ri Tuovi Löytynoja.

4H-kerhot Pöytyä

Haverin 4H-ponikerho  Teija Haa-
kanan kotona  Pöytäsuontie 10, Ha-
veri sunnuntaisin  klo 16.30 -17.30. 
Kerhoon pääsevät 6-10-vuotiaat. Paik-
kakyselyt Teija puh. 050 571 2532. 
4H-jäsenmaksu = kerhomaksu. Ohjaa-
jina Emilia Markula ja Erika Paju. Ker-
ho alkaa 4.9.

Heikinsuon kerho (HSM)    koululla 
maanantaisin    klo 16.00- 17.30   (1-3 
luokkalaisille) – leikkejä, askartelua, 
kokkausta., luontoasiaa.  Kerho aloit-
taa 19.9 

Heikinsuon 4H-kerho  tiistaisin    klo 
16.00-17.30(4 luokasta ylöspäin) – pe-
lejä, askartelua, kokkausta.  Kerho 
aloittaa  20.9.4H-jäsenmaksu=kerho-
maksu
 
Kyrön kokkikerho Elisenvaaran kou-
lun opetuskeittiöllä tiistaisin  klo 
16.00-17.30   (1-6 lk).Kerhon   tarvike-
maksu 35 e/4H-jäsenille ja muille 70 
e.  Kerhon kokoontumiset jatkuvat 
myös kevätkauden. Ohjaajina An-
na-Sofia Holppi ja nuoret ryhmänoh-
jaajat .Kerhon syyskausi käynnistyy ti 
20.9.

Harrastamisen Suomen Mallin kerho-
toiminnasta suunnitelmat vielä syk-
syn osalta kesken  – seuraa kotisivu-
jemme kerhotarjontaa:  
harkatie.4h.fi/4h-kerhot/
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Suunnitelmissa Luontokerho Kisa-
riihessä keskiviikkoisin, Heikinsuon 
kerho maanantaisin, Kokkikerhot (2 
ryhmää) Riihikosken koulu maanan-
taisin. 

Lastenhoitokurssi 17.-19.10.2022 
Sauvon Ahtelassa. Kurssi on tarkoi-
tettu vähintään 13-vuotiaille innok-
kaille nuorille. Kurssi on loistavaa 
lisäkoulutusta esimerkiksi kerhonoh-
jaajakurssin käyneelle. Kurssilla opit 
lastenhoidon perusasioita, turvalli-
suutta ja paljon lapsen kehitykses-
tä ja kasvusta.  Pääset kurkistamaan 
4H-yrittäjyyteen, ja 14-vuotiaana voit 
ryhtyä 4H-lastenhoitajaksi. Kurssi 
4H-jäsenille 40e ja muille 90 e
Ilmoittautumiset:
paimio-sauvo.4h.fi/kurssit/lastenhoi-
to-kurssi/

4H-digitaalinen työnvälityspalvelu
Appin avulla työtä etsivät nuoret ja 
työn tilaaja voivat sopia työn teke-
misestä. Työn tilaaja suorittaa työs-
tä aiheutuneen laskun. Myöhemmin 
myös tilauksen maksaminen onnis-
tuu mobiilisovelluksen avulla. Nuor-
ten 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 kaut-
ta. 

Haitat haltuun -hanke 1.3.2021 
-31.12.2022. Hankkeen tarkoituksena 
on tarjota lapsille, nuorille ja perheil-
le käytännön keinoja torjua ilmaston-
muutosta. Tavoitteena on vähentää 
ilmastoahdistusta ilman syyllistävää 
näkökulmaa. Leader-rahoitteinen 
hanke Loimaan 4H-yhdistyksen kans-
sa yhdessä. Hankkeessa nuoret ko-

koavat opetusmateriaaleja etä- ja lä-
hikoulutuksiin ilmastonmuutokseen 
liittyvistä asioista mm.  ympäristö-
asioista ja kierrätyksestä. 
Hankkeen tapahtumat
• luontoaiheiset leirit
• teemapäivät kouluilla 
• teemapajat vapaa-aikana
• asiantuntijaluennot
• tiedottaminen erilaisista tietopor-
taaleista; esim. vieraslajit.fi
Aihealueita: oman sisällön tuotta-
minen (mm. opetusvideot), kasvien 
tunnistus ja hyötykäyttö, haitalliset 
vieraslajit, kierrätyspajat, minä ku-
luttajana. Syksyllä on luvassa koulu-
vierailuja, teemapajoja  ja hankkeen 
loppuseminaari yhdessä Loimaan 
4H-yhdistyksen kanssa.

Digitaalisten palvelujen ja työmuo-
tojen kehittäminen 2021-2022 
Aluehallintoviraston rahoittama 
2-vuotinen hanke edistää lasten ja 
nuorten valmiuksia hyödyntää digi-
taalista mediaa ja teknologiaa itse-
näisesti, aktiivisesti ja luovasti.
Kehittämistyö kohdentuu 4H-yrittäjy-
den ja nuorten työllistymisen edistä-
miseen.

4H-yritysinfot jatkuvat syyskaudella
4H-yritysinfot on suunnattu niil-
le nuorille, joilla on jo oma 4H-yri-
tys. Infot toteutetaan etänä Teamsin 
kautta.
Ma 17.10.2022  klo 17-18.30  4H-yrityk-
sen raportointi ja kirjanpito
Ma 12.12.2022  klo 17- 18.30 Tavoittee-
ni 4H-yrittäjänä ja yrityksen verotus
Ma 30.1.2023    klo 17-18.30  Liikeidean 
kirkastaminen  ja yrityksen toimin-
nan jatkosuunnitelmat 

Ilmoittautumiset Tuovi Löytynoja 
puh. 050 588 7693 viim. 3 pv ennen 
infoa linkin saamiseksi. Myös nuoren 
huoltajat ja yritysohjaajat voivat tulla 
linjoille. 

Yritys -yhteisö-kotitalous – kaipaat-
ko työntekijää?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä il-

Pöytyän kunnan tiedotuslehti 26



moita työpaikasta kotivisujemme 
kautta tai soita 4H-toimistoomme. 
Helppi Appin avulla tilauksen voi 
tehdä digitaalisesti
Työnantajana toimii 4H-yhdistys, 
joka hoitaa nuoren työnantajavel-
voitteet  – sinä/yrityksesi/yhdistyksesi 
hoidat vain 4H-yhdistyksen lähettä-
män laskun. Nuoren työhön opasta-
misessa tuetaan työn teettäjää. 

Nuori 13v – 28 . Jos olet työtä vailla, 
ilmoittaudu työntekijäreserviimme 
kotisivujemme kautta:
harkatie.4h.fi/nuorten-tyollista-
minen/haen-toita-lomake-2022/

Kasvatuskilpailuna jättikurpitsa
-kisa 1.5.-10.10.2022
Kilpailussa on yksi sarja 6-17 -vuoti-
aille nuorille. Kasvatuskortin lisäksi 
tulee lähettää valokuva osallistujasta 
ja jättikurpitsasta yhdessä puhelimit-
se puh. 050 588 7693/Tuovi Löytyno-
ja, s-postitse harkatie@4h.fi tai 
paperitulosteena postitse Härkä-
tien 4H-yhdistys, Härkätie 773, 21490 
Marttila 
Lisätietoja kilpailusta ja kas-
vatuskortti: harkatie.4h.fi/
kasvatuskilpailu-2022/

Suomen metsäsäätiön 
metsäkuljetukset
Härkätien 4H-yhdistykselle on  myön-
netty metsäkuljetusapurahaa tänä 
vuonna käytettäväksi  erilaisiin met-
säteollisuutta ja metsien moninais-
käyttöä esitteleviin kohteisiin. Kulje-
tusapurahasta riittää matkarahat 3-4 
koululaisryhmän kuljetuksiin.

Visiomme
”Härkätien 4H-yhdistys on alueelli-
sesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja 
nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä 
tukeva nuorisoyhdistys sekä merkit-
tävä nuorisopalvelujen tuottaja”
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YHDISTYKSET Muut yhdistykset
SPR:n Yläneen osasto
Keräämme vapaaehtoisia mukaan ys-
täväpalvelutoimintaan. Kokoonnum-
me Yläneen Osuuspankin kerhohuo-
neella kuukauden 2. maanantai klo 
18. Tule rohkeasti mukaan. 

Punaisen Ristin ystävänä pääset ta-
paamaan uusia ihmisiä, joilla jokai-
sella on oma tarinansa kerrottava-
naan. Koulutamme Sinut tehtävään. 
Ystävänä voit toimia tukena mm. 
ikääntyneelle aikuiselle tai nuorelle 
– maahan muuttaneelle – mielenter-
veyskuntoutujalle tai vammaiselle. 
Yhdessä löydämme juuri Sinulle sopi-
van tavan auttaa. Voit toimia vaikka 
ulkoiluystävänä tai puhelinystävänä 
miten Sinulle sopii. 

Toimimme Yläneellä tiiviissä yhteis-
työssä Kartanokodin kanssa. Järjes-

tämme Kartanokodin asukkaille mm. 
ulkoilua joka kuukauden 2.tiistai klo 
13. Pienikin hetki aikaasi voi muut-
taa toisen ihmisen elämän! Ystävänä 
saat myös itsellesi hyvän mielen. Toi-
sen huomaaminen on myötätunnon 
ydin. Nähdään toisemme! 

Osastoltamme voi tilata myös ensia-
pukoulutusta, ensiapukursseja työ-
paikoille ja järjestöille. 

Ystäväpyynnöt numerosta:
045 341 9750 ke klo 13-15 
Ensiapukoulutukset numerosta:
050 3550665 / Sari Rantanen 

Pöytyän seurakunta

Kohtauskulma
Kohtauskulma kokoontuu 14.9.-
14.12.22 välisenä aikana joka keski-
viikko klo 10-11.30 Kyrön POP-pankin 
kerhohuoneella. Pienen joulutauon 
jälkeen jatkamme taas tammikuussa.
 Pappi Juhan ja kanttori Johanneksen 
vetämänä vietämme hartaushetken 
sekä laulamme yhdessä. Sinikan ja 
Päivin järjestämän     kahvituksen lo-
massa pientä ohjelmaa sekä tietokil-
pailuja.

Kyrön Sydänkerho
Kyrön Sydänkerho kokoontuu tiis-
taisin klo 13 .00  alkaen Kyrön POP 
pankin kerhohuoneella 4.10., 1.11. ja 
29.11.
Kuulemme sydän-aiheisia luentoja, 
jumppaamme, bingoamme. Kahvit-
telu laittaa aivosolut liikkeelle, sitä 
tarvitaan kinkkisissä tietokilpailuky-
symyksissä.
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PÖYTYÄN KUNTA
Vaihde 02-481 000
avoinna ma-to 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
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu.
- Tekniset palvelut, 
rakennustarkastus, B-rappu.

Aluearkkitehti 
Olli-Pekka Hannu.............040 198 0801

HALLINNON JA 
TALOUDEN TOIMIALA
Kunnanjohtaja 
Mika Joki ...........................040 672 2900
Hallintojohtaja 
Jussi Heinonen .................040 672 3047
Talouspäällikkö 
Paula Pekkola ...................040 720 6211
Elinvoimajohtaja 
Tiina Hämäläinen ...........040 672 3001
Digipäällikkö 
Mika Rantala ...................040 672 2998
Toimistosihteeri 
Katri Orti ...........................040 672 2904
Arkistosihteeri 
Eija Mäkinen ....................040 672 2999
Palkkasihteeri 
Jaana Yli-Mikola ..............040 672 2908
Palkkasihteeri 
Vuokko Virtanen ............040 672 2909
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

Työllistämispalvelut
Auranmaan taitotalo.......050 074 1145
Työllisyyskoordinaattori 
Laura Hahko .....................050 074 1145

Pöytyän kunnan puhelinluettelo
Kuntoutusohjaaja 
Titta Nurminen ...............040 672 3045
Yksilö- ja ryhmävalmentaja 
Petra Jorasmaa .................040 672 3198
Yksilö- ja ryhmävalmentaja 
Anna Saastamoinen ........040 672 3110
Työvalmentaja (puu- ja rakennus-
työt) 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
Toimistosihteeri 
Riitta Järvi .........................040 672 2910
Toimistosihteeri 
Anna-Kaisa Eskola ...........040 672 3019
Sosiaalityön johtaja 
Jatta Yli-Alho  .................*040 845 4486  
Sosiaalityöntekijä 
Marja Eltonen .............***050 575 6282 
- lastensuojelu, lapsiper-
heiden palvelut
va. sosiaaliohjaaja 
Niklas Oksanen ..............*040 672 3042
- Työikäisten palve-
lut ja vammaispalvelu
Sosiaaliohjaaja 
Marika 
Kylä-Kaila-Mäkelä ........**040 820 1967
- vammaispalvelu
Sosiaaliohjaaja 
Anne Kujala  ...................*0400 461 897 
- Työikäisten palvelut
ja toimeentulotuki
Sosiaaliohjaaja 
Marke Haapanen  .........*040 581 2690  
- lastensuojelu, lapsiperheiden
palvelut
va. sosiaaliohjaaja 
Johanna Ristisuo ...........*040 672 3020
- lastensuojelu, lapsiperheiden 
palvelut
va. sosiaalityöntekijä 
Ville Lahtivuori ................040 672 2931 
-lastensuojelu, lapsiperheiden
palvelut
Perheohjaaja 
Janica Myllykoski ............040 672 2935

Perhetyöntekijä 
Maarit 
Heikkilä-Harinen ............040 836 7057 
Perhetyöntekijä 
Noora Mansikkaniemi ...040 672 2792
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä 
Tiina Väliviita .................*040 672 3041

*Puhelinaika ma, ti, to 
ja pe klo 9 – 10
**Puhelinaika ma, ti, to klo 9-10
*** Puhelinaika ma, ti klo 9-10

Sosiaalipalveluiden päivystys- ja 
palveluohjauspuhelin.....040 672 2937
 ma-to 8.00-15.30, pe ja aattopv.
 8.00-15.00

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 Kuusisto ...............050 371 6400 
Avopalveluohjaaja 
Tiina Vesanto ...................040 822 7814 
Vanhusasiakkaiden palveluohja-
us, omaishoidontuki yli 65v, in-
tervallit, palveluasuminen
Geronomi 
Anu Tamminen ................040 672 3105
- Kotihoito, palvelutarpeen arviointi

Palvelukeskukset
Riihikoti-palvelukeskus..010 504 8330 
Palvelutalo Kotikarpalo..040 672 3188
Kartanokoti ......................040 672 3024
Kehitysvammaisten asumisyksikkö 
Taitokoti ...........................010 504 83 45
Päivä- ja työtoimintakeskus 
Siksakki .............................0400-496 022

SIVISTYSPALVELUT 
Sivistysjohtaja 
Marianne Mäkelä.............040 672 3190
Toimistosihteeri 
Salme Mattila...................040 672 2940
Suunnittelija-toimistosihteeri 
Maria Kallio-Järvenmäki....040 672 3056
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Koulut
Elisenvaaran yhtenäiskoulu
Rehtori 
Mika Virtanen ..................0440 868 121
Apulaisjohtaja 
Terhi Westerlund .............040 672 2947
Toinen apulaisjohtaja 
Eeva Fransman ................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..................050 590 6733
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
Viranhaltijaopettaja 
Emmi Lainio......................040 672 3159

Kirjastot
Vs. kirjastotoimenjohtaja 
Minna Leinonen
Kyrön kirjasto
Kyröntie 16, Kyrö
...................040 6722 968, 040 727 4494
Riihikosken kirjasto
Yläneentie 6, Riihikoski 
...................040 6722 967, 040 727 5878
Yläneen kirjasto 
Vainionperäntie 2 a, Yläne 
...................040 6722 970, 050 590 6748

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Mia Mansikka...................050 400 3276
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 Kivilä........................040 672 2980
Annika Hurme..................040 672 2979
Luontokapinetti................040 737 3243
 
TEKNISET PALVELUT 

Tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen..............050 082 0415
Kiinteistöpäällikkö 
Jukka Ojanen....................040 530 6995
Johtava rakennustarkastaja 
Aki Vuorinen....................050 590 6720
Rakennustarkastaja-rakennusmestari 
Petri Lehtonen..................050 590 6721
Työpäällikkö 
Teemu Ala-Kleme.............050 082 0414

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
Elisevaaran Kyrön yksikkö 
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 
Johtava rakennustarkastaja 
Aki Vuorinen....................050 590 6720
Rakennustarkastaja-rakennusmestari 
Petri Lehtonen..................050 590 6721 
Toimistosihteeri 
Elisa Heimonen................040 672 3092

Vesihuoltolaitos
Liittymisasiat ja laskutus 
toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä............040 672 2977

Vesimittariasiat 
Kyrön alue vesihuollon esimies
Mika Saarinen..................040 067 3832
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 
Logistiikkatyöntekijä 
Petri Rasmus......................040 671 4319
Logistiikkatyöntekijä......040 672 2995

Ammattimiehet 
Vesihuollon esimies 
Mika Saarinen...................040 067 3832
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 
.............................................050 342 6586 
pe klo 15.30 - ma klo 7.30.  
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
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SEUDULLISET NUMEROT

Maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä..............050 543 1162
paula.pellonpera@loimaa.fi
Lisätietoja www.loimaa.fi

Työterveyshuolto 
Terveystalossa.........................030 6000  

Jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy
Palvelunumero....................0200 47470
avoinna ma-pe 9–15
lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/jatekes-
kukset-ja-asemat/

Auranmaan lajitteluasema 
Aurantie 518, 21450 Tarvasjoki. Avoin-
na ti ja to klo 11 – 18,
puh. aseman aukioloaikoina: 
..............................................020 728 2190
sekä huhti–lokakuussa avoinna joka 
kuukauden 1. arkilauantai klo 10–15.

Yläneen lajitteluasema
Osoite: Oripääntie 169, Yläne. 
Avoinna to 13.00 – 18.00
Aseman hoitajan puh. 040 515 6199.

Lisäksi avoinna huhti–lokakuussa 
joka kuukauden 1. arkilauantai klo 
10–15. Mikäli ensimmäinen lauantai 
on arkipyhä, siirtyy vuoro seuraa-
vaan lauantaihin.

Eläinlääkäripäivystys
www.lieto.fi
Kunnaneläinlääkäreillä on puhe-
linaika neuvonnalle sekä ajan-
varaus arkipäivisin klo 8-9:
Liisa Savo
Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
............................486 7511, 050 512 6027
Tarja Orava
Vainionperäntie 1, 21900 Yläne
.............................................0500 227 045

Ympäristönsuojelu
Yhteystiedot 3.1.2022 alkaen:
 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 
Katariina Räty....................044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja 
Helinä Mäkelä....................044 744 1116
ymparisto@koski.fi
Lisätietoja: www.koski.fi
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KE 16.11.2022 Esihenkilöpäivä
KOULUTUSPÄIVÄ JOHTAJUUDESTA 

Pääpuhujana 

Jukka Jalonen

Päävalmentaja

Suomen jääkiekkomaajoukkue

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA PIAN!

KE 16.11.2022, PÖYTYÄ

Millainen on hyvä johtaja? Millainen johtaja itse olen? Miten eri ihmisiä tulisi johtaa?
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JULKINEN TIEDOTE


