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KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT
Kunnanviraston toimipisteet ja kunnan puhelinvaihde 
ovat avoinna maanantai–perjantai kello 9.00–15.00. 
Liukuvan työajan puitteissa suorat numerot ovat käy-
tössä kello 8.00–16.00. Klikkaa www.poytya.fi, oikealla 
kohtaa Yhteystiedot, jonka alta ovat puhelinnumerot.

LÄHIRUOKA KAIKKIEN PERIAATTEEKSI

Valtioneuvosto hyväksyi lähiruoka-
ohjelman jo neljä vuotta sitten. Oh-
jelman muuttuminen käytännöksi 
on ollut hidasta eikä näkyviä tuloksia 
ole juurikaan saavutettu. Ohjelman 
mukaisesti lähiruualla tarkoitetaan 
paikallista ruokaa tai ruuan raaka-
aineita, jotka on tuotettu kuluttajan 
lähiympäristössä. Tällöin ruokaan ei 
kohdistu ylimääräisiä kuljetus-, säi-
lytys- eikä valmistuskustannuksia tai 
näiden aiheuttamia aikatauluviiveitä. 
Ruoka on näistä seikoista johtuen 
huippulaatuista.

On helppoa selvittää lähiruuan alku-
perä sekä varmistua ruuan puhtau-
desta ja myös tuottamisvaiheiden eet-
tisyydestä. Eettisyydessä puhutaan 
reilun kaupan tuotteiden yhteydessä. 
Koskaan tästä ei voi olla kuitenkaan 
täysin varma. Jos ostaa kaupasta rei-
lun kaupan hedelmiä, miten voi sel-
vittää, ettei missään viljely-, kuljetus- 
tai varastointivaiheessa ole käytetty 
työvoimana esimerkiksi lapsityövoi-
maa tai alipalkattuja naisia. 

Suomi täyttää 100 vuotta. Itsenäi-
syysaikamme ensi vuosikymmenet 
oli elämä etenkin maaseudulla hyvin 
omavaraista. Kaupassa käytiin muu-
tama kerta kuukaudessa ja suurin 
osa elintarvikkeista tuotettiin itse. Se 
mitä omassa taloudessa ei kasvatettu, 

voitiin ostaa naapurista. Elintarvik-
keiden säilyminen perustui säilöntä-
menetelmiin eikä kaupassakaan ollut 
kylmähuoneita tai pakastimia. Hyviä 
kellareita löytyi joka taloudesta ja tie-
tenkin myös kaupasta.

Lähiruualla on maaseudulle huomat-
tava taloudellinen merkitys. Rahavir-
rat jäävät pyörimään kotiseudulle ja 
asumis- sekä työllistymisedellytykset 
paranevat.

Itsenäisyyden juhlavuosi on syytä 
nimetä myös lähiruuan juhlavuodek-
si. Kotimaisuus ja paikallisuus on 
muistettava joka kerta, kun kaupassa 
nostaa tavaran hyllystä ostoskärryyn. 
Lisäksi pienellä vaivalla voi selvittää 
kaikki lähiympäristössä olevat lähi-
ruuan jakelutiet eli mitä voi ostaa 
suoraan tuottajilta.

Olen vuodenvaihteessa siirtynyt pää-
toimiseksi viljelijäksi. Toivon Pöytyän 
kunnalle myönteistä kehitystä ja eri-
tyisesti toivon kuntalaisilta tulevis-
sa kuntavaaleissa viisasta ja rohkeaa 
äänestämistä. Luottamushenkilöiksi 
tulee valita innovatiivisia koko kun-
takentän hallitsevia asiantuntijoita. 
Kaikkea vastustavat kyläpoliitikot py-
sykööt kotipoteroissaan.

Markku Kaurila

1.1.2017 alkaen Pöytyän alueen 
löytöeläinten vastaanottopaikka 
muuttuu. Uusi vastaanottopaik-
ka on Turun kaupungin eläin-
hoitola, Vanha Tampereentie 
229, 20380 Turku, puh. (02) 
262 3110, 050 554 6394, www.
turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
elaimet/elainhoitola.

PERUSOPETUKSEN TILA-
SUUNNITTELU

Pöytyän kunnassa käynnissä oleva 
Riihikosken ja Elisenvaaran yhte-
näiskoulujen suunnittelu ovat syk-
syn aikana edenneet. Investointi-
kustannusten ollessa merkittävät 
kartoitetaan edelleen vaihtoehtoja 
koulurakennusten toteuttamiseen 
ja hankkeen eteenpäinviemiseen 
kunnan talouden kokonaisuuden 
näkökulma huomioiden. Asian val-
mistelu jatkuu kevään aikana. 

Osana koulutiloja koskevia ratkaisu-
ja on Elisenvaaran koulussa ja luki-
ossa otettu kevätlukukauden alusta 
lähtien käyttöön B-siiven tiloja kor-
vaavat viipaleväistötilat. Muita op-
pimiskeskuksen tiloja täydentävissä 
tiloissa opiskelee sekä perusopetuk-
sen vuosiluokkien 7-9 oppilaita että 
lukion opiskelijoita. 

Löytöeläinten 
VASTAANOTTOPAIKKA
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2017

Julkaisija: Pöytyän kunta
Kehityksentie 6, 21800 Kyrö 
Toimitus: Taina Myllynen, kult-
tuurisihteeri puh. 050 560 7168

Aineistot seuraaviin lehtiin: 
2/2017 kesälehti Palveleva Pöy-
tyä materiaalin toimitus 4.4.2017 
mennessä, jakelu viikolla 20.
3-4/2017 materiaalin toimitus 1.9. 
mennessä, jakelu viikolla 39.

Aineisto sähköpostilla osoittee-
seen vapaa.aika@poytya.fi

Levikki: 
5 000 kpl, kesänumero 6 000 kpl 

Ulkoasu ja taitto:
Mainostoimisto Hurraa Oy

Painopaikka: Finepress

Kuvat: 

Kansikuva Timo Kesti. Muut ku-
vat IStock ellei muuta mainita.

Pöytyän kunnan 
tiedotuslehti 2017

Pöytyän kunta julkaisee vuonna 
2017 kolme jokaiseen kunnan ta-
louteen jaettavaa tiedotuslehteä, 
josta löytyvät mm. kunnan yh-
teystiedot, tulevat tapahtumat ja 
muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän 
kunnasta. 
Kesänumero on edelliskesän mal-
liin Palveleva Pöytyä -julkaisu, jo-
hon kootaan myös paikkakunnan 
yritykset ja maaseudun palvelun-
tuottajat. Lisätietoja Auranmaan 
Viikkolehdestä.

Kuntavaalit  

Äänestysalue   Äänestyspaikka

001  Riihikoski Kisariihi, Yläneentie 14, 21870 Riihikoski

002  Kyrö Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö

003  Yläne Yläneen toimipiste, Kuntolantie 4, 21900 Yläne

Vaalit toimitetaan klo 9.00–20.00 äänestysalueittain 
seuraavasti: 

KUNTAVAALIT TOIMITETAAN 

SUNNUNTAINA 9.4.2017. 

VAALIPÄIVÄNÄ ÄÄNESTÄJÄ VOI 

ÄÄNESTÄÄ VAIN SEN 

ÄÄNESTYSALUEEN 

ÄÄNESTYSPAIKASSA, JOKA ON 

MERKITTY ÄÄNIOIKEUSREKISTERIIN 

HÄNEN KOHDALLEEN. 

Ennakkoäänestys
Vaaleissa voi äänestää ennakkoon kotimaassa 29.3.–4.4.2017. Yleisiä 
ennakkoäänestyspaikkoja ovat Kisariihi, Kyrön toimipiste ja Yläneen 
toimipiste, joissa voi äänestää seuraavasti: 

Kisariihi, Yläneentie 14, 21870 Riihikoski

Aukioloajat:  ke–pe 29.3.–31.3. klo 13.00–19.00  
 la–su  1.4.–2.4. klo 10.00–13.00  
 ma–ti  3.4.–4.4.     klo 13.00–19.00 

  
Kyrön toimipiste, Kehityksentie 6, 21800 Kyrö ja 
Yläneen toimipiste, Kuntolantie 4, 21900 Yläne   

Aukioloajat: ke–pe  29.3.–31.3. klo 9.00–15.00
 la–su  1.4.–2.4. klo 10.00–13.00  
 ma  3.4. klo 9.00–15.00 
 ti  4.4. klo 9.00–17.00 
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AUVAISTEN KOULUN 
LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvainen. 
Varaukset liikuntasihteeri Markus Salo 
0400 547 583. Yksittäiset tapahtuma-
varaukset Katja Simola 044 099 3360.

HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski. 
Varaukset liikuntasihteeri Markus Salo 
0400 547 583 tai Pöytyän Urheilijoi-
den hiihtojaosto 040 527 8847. 

HEINIJOEN ENTINEN KOULU
Heinijoentie 445, 21900 Yläne. Heini-
joen pvy. Varaukset 256 8634, 0400 
799 6087 Lukkala.

KALIKKA
Kalikantie 12, 21900 Yläne. Varaukset 
arkisin klo 9.00–16.00, 040 683 0664.

KALLIOPOHJA
Juvankoskentie 819, 21900 Yläne. Kei-
häskosken maamiesseura. Varaukset 
Esa Hakanpää 050 303 5621.

KARINAISTEN KYTTIEN MAJA
Ms. Karinaisten Kytät ry. vuokraa 
majaa kokous- ja juhlatilaisuuksiin. 
Uudet, toimivat tilat 60 hengelle.Va-
raukset Sari Tenhami 0400 901 995, 
sari.tenhami@pp.inet.fi
www.karinaistenkytat.com

KISARIIHI
Yläneentie 14, 21870 Riihikoski. 
Varaukset liikuntasihteeri Markus Salo 
0400 547 583.  

KURKISALI JA KURKIGALLERIA
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
Varaukset 040 672 2911 tai sähköisel-
lä lomakkeella Pöytyän verkkosivuilta.

KYNTÄJÄNTUPA
Turuntie 1047, 21880 Pöytyä. Varauk-
set Pertti Mäki-Uotila 040 841 6099. 

KYRÖN TYÖVÄENTALO
Yökkömäentie 13, 21800 Kyrö. Vara-
ukset Matti Hakonen  050 556 1156. 
www.sdppoytya.net

LUKONTALO 
Lukontie 22, 21820 Kumila. Varauk-
set Päivi Hongisto 0500 781 047 tai 
Paavo Kallio 040 577 5796.

LUONTOKAPINETTI
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne. Vara-
ukset 040 737 3243 tai 040 721 9689, 
Minna Lukkala.
www. luontokapinetti.fi 

LYSTMETTÄ
Kuusistontie 425, 21930 Uusikartano. 
Uudenkartanon kyläyhdistys. Varauk-
set 050 917 3773/Pirkko Berg.
www.uudenkartanonkylayhdistys.fi

METSOLAN MATKAILU
Oripääntie 884, 21900 Yläne. Varauk-
set Timo Hämäläinen 0500 596 486.
www.metsolanmatkailu.com

MÄKIÄISTEN TYÖVÄENTALO 
Turuntie 570, 21870 Riihikoski. Vara-
ukset Reijo Viiri 040 740 7310, reijo.
viiri@pp.inet.fi

PAIMENENMÄKI
Tourulantie 466, 21900 Yläne. Vara-
ukset Terttu Peltola 045 130 5846. 
www.paimenenmaki.com

RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry 
vuokraa riistatupaa kokous- ja juhla-
tilaisuuksiin. Riistatuvan viihtyisässä 
salissa on tilaa kätevästi 60 hengelle. 
Ison salin vieressä on tilavat keittiö-
tilat. Varaukset Seppo Saarinen 0400 
720 722 tai sihteeri Jukka Huhtala 
050 557 3205. Varauskalenteri www.
riihikoskenmetsastysyhdistys.net.

YLÄNEEN TYÖVÄENTALO
Yläneen Työväenyhdistys. Varaukset 
Tapio Rastas 050 5188461, tapio.
rastas@pp.inet.fi tai Matti Aalto 0400 
221 020, matti.aalto@pp1.inet.fi.

VALASRANTA
Valasrannantie 363, 21900 Yläne. 
Yläneen kk:n VPK. www.valasranta.fi.

YLÄNEEN SUVIRANTA
Suvirannantie 181, 21900 Yläne. 
Hanna ja Matti Partala 0400 446 552. 
www.suviranta.fi, www.facebook.
com/ylaneensuviranta 

YLÄNEEN VPK:N TALO
Uudenkartanontie 102, 21930 Uusi-
kartano. Varaukset Rauli Jääoja 0400 
805 242.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULU
Koulutie 14, 21900 Yläne. Varaukset 
Salme Mattila 040 672 2940 tai Jaakko 
Heikkilä 050 590 6733.

KUVA: TIMO KESTI
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OLEN VUODESTA 1983 OLLUT 

JATKUVASTI JOSSAIN KUNNAN 

KESKUSHALLINNON TEHTÄVÄSSÄ. 

NÄISTÄ PÖYTYÄN KUNNANJOHTA-

JUUS ON PISIN 17 VUOTTA JA MYÖS 

MERKITTÄVIN AJANJAKSO.

Varsinkin tämän vuosikymmenen ta-
lousvaikeudet ja muut maailman le-
vottomuudet ovat osoittaneet, että 
järjestäytyneesti ja rauhanomaisesti 
toimiva yhteiskunta ei ole itsestään 
selvyys. Suomi on tässä suhteessa 
yksi maailman parhaista maista. Se, 
että olen itse saanut merkittävässä 
asemassa osallistua järjestäytyneen ja 
rauhanomaisen yhteiskunnan ylläpi-
toon, on ollut minulle tärkeää.

Yleensä ottaen myös työskentelyolo-
suhteet Pöytyällä ovat olleet hyvät,  
vaikka tehtävät eivät tietenkään aina 
ole olleet helppoja ja demokratian 
luonteeseen kuuluu kritiikki ja erilaiset 
näkemykset. Pöytyän päättäjät ovat 
olleet toimintakykyisiä ja isojakin rat-
kaisuja kuntaliitoksista alkaen on pys-
tytty tekemään.

2000- ja 2010-luku ovat olleet hy-
vin erilaiset. Viime vuosikymmen oli 
kuntaliitosten ja rakentamisen aikaa. 
Ns. porkkanarahat yhteensä 10,1 me 
mahdollistivat kunnan oman pal-

velutuotannon kehittämistä mm. 
vanhusten palveluissa, kirjasto- ja lii-
kuntatoimessa. Asuntorakentamisen 
korkeasuhdanne pystyttiin hyödyntä-
mään. Pikkumylly-ostoskeskuksen to-
teuttaminen kuntavetoisena hankkee-
na oli merkittävä parannus Riihikosken 
kaupallisiin palveluihin. Tonttitarjon-
tamme on nytkin laajaa ja laadukasta, 
joten tulevaisuus on turvattu vuosiksi 
eteenpäin.

Kuluva vuosikymmen on ollut talou-
den laskusuhdanteesta johtuen vai-
keaa aikaa. Talouden tasapainotus 
on ollut riittämätöntä pitkään ja isot 
rakenneuudistukset olisi jo pitänyt 
saada aikaiseksi. Tässä voimme kaik-
ki, kunnanjohtaja ja muut virkamiehet 
sekä luottamushenkilöt, katsoa peiliin. 
Tämän vuoden budjetti on pitkästä ai-
kaa ylijäämäinen, mutta pysyvän kes-
tävän tason saavuttaminen vaatii vielä 
lisää toimia ja talouden ehkä edelleen 
tökkiessä ei meillä ole nyt vielä riittäviä 
puskureita vastata haasteeseen.

Uuden soten jälkeisen pienen kunnan 
luominen ja puolittuneen talouden 
varassa toiminen ovat iso haaste, jota 
tulisi alkaa valmistella jo nyt.  Paljon 
keskustelua herättänyt yhtenäiskoulu-
hanke täytyy vain toteuttaa, koska se 
on tulevaisuuden ratkaisu.  Käyttö-
menosäästöillä pystytään pitkälti kat-

tamaan lainanhoitokuluja.  Hanke ei 
ole siis sellainen talouden uhka, kun 
viime aikoina on pelätty.  Nykyverk-
koon jääminen on myös kallis ratkaisu.

Sote- ja maakuntahankkeet toteutues-
saan muuttavat nykyiset peruskunnat 
pienemmiksi ja paikallisemmiksi toi-
mijoiksi. Tämän muutoksen hallinta 
näyttää nyt seuraavalta laajalta raken-
nemuutokselta, jossa meidän oma 
toiminta ja sote-palvelujen tarjonta 
kunnan omalla alueella ovat todella 
isoja haasteita. Helpommaksi ei tilan-
ne muutu kunnissa vielä vuosiin, en-
nemminkin päinvastoin.

Suomessa on menossa ennen näke-
mättömän voimakas kaupungistu-
misen aalto. Pöytyä on niitä harvoja 
maaseutualueita ison kaupunkiseudun 
lähivyöhykkeellä, jolla on mahdolli-
suus kasvaa, uudistua sekä menestyä. 
Mahdollisuuksia on, mutta tulokset 
eivät tule itsestään, vaan vaaditaan 
myös vahvaa omaa kehitystyötä.

Kiitän kaikkia pöytyäläisiä vuosien 
varrella saamastani tuesta sekä myös 
aiheellisesta ja muustakin kritiikistä, 
jotka nekin aina avaavat jonkun uu-
den näkökulman asioihin. Jos mies 
on muuttanut ainakin jonkun verran 
kuntaa, on kuntakin muuttanut mies-
tä paljon.

Tällä hetkellä huomaa, että vastuun 
raskas taakka on painanut ajoittain 
enemmän ja ajoittain vähemmän. Nyt 
eläkkeelle lähtiessä olo on selvästi 
keventynyt. Pöytyän asioita seuraan 
myötäelämisen hengessä jatkossakin.
Kiitän kaikkia pöytyäläisiä ajasta, jon-
ka olen saanut täällä Aurajokivarressa 
Auranmaalla olla töissä. Toivotan kun-
nalle, kuntalaisille, luottamushenki-
löille ja uudelle kunnanjohtajalle Anu 
Helinille menestystä jatkossa.

Pöytyällä 16 pnä  tammikuuta 2017

Kari Jokela, kunnanjohtaja

Kiitoksen aika KUVA: TIMO KESTI
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1. Kunnantalolla olet jo tuttu näky. 
Milloin aloitit? 
Olen aloittanut Pöytyän kunnassa 
1.1.2017 ja tammikuun ajan toimin 
asiantuntijan tehtävässä. Kunnan-
johtajan vakinaisessa virassa aloitan 
1. helmikuuta kunnanjohtaja Kari 
Jokelan jäädessä eläkkeelle.

2. Kerrotko hieman taustastasi? 
Olen 38-vuotias uuden sukupolven 
tavoitteellinen kuntajohtaja, jonka 
juuret ovat Tampereella. Koulutuk-
seltani olen hallintotieteiden maisteri 
(Tampereen yliopisto) ja kiinnostuk-
sen kohteenani olivat jo opiskelu-
aikana organisaatiot ja johtaminen. 
Työuran aikana tutuksi ovat tulleet 
5000–16 000 asukkaan kunnat sekä 
opiskeluaikainen työkokemus Suo-
men suurimmasta sairaanhoitopiiristä 
HUSista. Kuntien erilaiset johtoteh-
tävät ovat vieneet minua eri puolille 
Suomea lähes 13 vuoden ajaksi. Tu-
tuksi ovat tulleet Savo, Uusimaa ja 
Pohjois-Pohjanmaa. 

3. Millaista aiempaa työkokemusta 
sinulla on? 
Olen toiminut työurallani hyvin mo-
nipuolisissa kuntien johtoryhmäta-
soisissa tehtävissä. Organisaatioissa 
olen ollut uranuurtaja erilaisten teh-
täväyhdistelmien toteuttajana ja suu-

Työuralla olen toiminut seuraavanlai-
sissa tehtävissä:
• Vuodet 2000–2004 henkilöstö-

hallinnon tehtävät HUSissa
• Vuodet 2004–2008 henkilöstö-

päällikkö Suonenjoen kaupunki
• Vuodet 2008–2013 hallintojohta-

ja (sisältäen sivistystoimenjohta-
jan tehtävät)

• Vuodet 2013–2016 hallinto- ja 
talousjohtaja (sisältäen henkilös-
töjohtajan tehtävät)

rien muutosprosessin eteenpäin vie-
jänä; Askolan kunnassa toimiessani 
hallintojohtajan vakanssiin liitettiin 
sivistystoimenjohtajan tehtävät sekä 
Kuusamon kaupungissa olin ensim-
mäinen henkilö, joka hoiti hallinto- 
ja talousjohtajan yhdistelmävirkaa. 
Vuonna 2015 Kuusamossa tehtävän-
kuvaani liitettiin lisäksi henkilöstö-
johtajan tehtävät. Kunnan-/kaupun-
ginjohtajan sijaisena olen toiminut 
Askolassa ja Kuusamossa. 

Uusi 
kunnanjohtaja 
Anu Helin

KUVA: PASI MÄÄTTÄLÄ 
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tällä hetkellä keskiviikkoisin, torstaisin 
ja perjantaisin. Kyyti tulee tilata autoi-
lijalta viimeistään tuntia ennen aika-
taulun mukaista lähtöaikaa.

Viime vuoden lokakuussa aloitettu 
paikannuspalvelukokeilu kestää maa-
liskuun 2017 loppuun. Paikannuksen 
avulla saadaan kerättyä luotettavaa lii-
kennöintitietoa ja sen hyödyntäminen 
yleistyy jatkuvasti eri yhteyksissä. Pöy-
tyän kokeilu tarjoaakin arvokasta tie-
toa asiointiliikenteen kehittämiseen. 

Kokeilun toteuttaa Valonia yhteis-
työssä Pöytyän kunnan kanssa osana 
PASSI – Pöytyän ja Auran asiointi-
liikenteen kehittäminen -hanketta. 
PASSI on saanut rahoitusta LEADER-
ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsi-
kumppanit ry:ltä Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisrahastosta.

4. Mikä sai sinut hakemaan tätä 
työtä? 
Monipuolisen kunta-alan työkoke-
muksen ja koulutuksen omaava-
na halusin hakeutua ammatillisesti 
eteenpäin, joten kuntajohtajaksi ha-
keutuminen oli seuraava tavoitteeni. 
Turun seutu on tullut tutuksi 1990-lu-
vulta lähtien, jolloin siskoni tuli Tu-
run yliopistoon opiskelemaan. 

5. Mitä työhösi kuuluu? 
Kunnan kokonaisvaltainen johtami-
nen.

6. Miltä työn aloitus on tuntunut? 
Ensimmäinen työviikko kunnassa on 
takana tätä kirjoittaessa ja viikko on 
mennyt mukavasti uusiin ihmisiin tu-
tuessa, eri kohteissa vieraillessa yms. 

7. Mitkä ovat vahvuutesi? 
Vahvuutenani pidän kunta-alan kou-
lutusta, monipuolista julkishallinnon 
ylimmän johdon tehtävistä kertynyttä 
työkokemusta, kykyä hahmottaa asiat 
nopeasti kokonaisvaltaisesti, vuoro-
vaikutus- ja neuvottelutaitoja. Minulla 
on jo olemassa hyvät yhteistyöverkos-
tot eri kunta-alan toimijoiden parissa. 
Olen motivoitunut työstäni.

8. Mikä kannustaa sinua tekemään 
työtä? 
Kunta-ala tarjoaa mielenkiintoisia, 
monipuolisia, haasteellisia työtehtä-
viä ihmisten parissa. 
Kunnat ovat tällä hetkellä suuressa 
murroksessa sote- ja maakuntauu-
distuksiin valmistautuessa. Kuntien 
täytyy aktiivisesti ennakoida tulevia 
muutoksia ja muodostaa tulevaisuu-
den kunta-organisaatio, joka pystyy 
vastaamaan haasteisiin. 

9. Mitä harrastat? 
kuntoilu, matkustelu, kulttuuri

Kysy lisää  ANULTA 
kunnanjohtaja Anu Helin

anu.helin@poytya.fi
040 672 2900

PÖYTYÄN ASIOINTIKYYDIT REAALIAIKAISENA KARTALLA

Lisätietoja 
Mikko Koskinen, 

projektisuunnittelija
mikko.j.koskinen@valonia.fi

p. 040 148 3605, www.valonia.fi

Pöytyän alueen asukkailla on tällä 
hetkellä mahdollisuus saada reaaliai-
kaista tietoa palveluliikenneajoneu-
vojen sijainneista, vapaiden mat-
kustajapaikkojen lukumääristä sekä 
liikennöintireiteistä ja -aikatauluista. 
Pöytyän kunnan kutsutaksiperiaat-
teella toimivassa asiointiliikenne-
palvelussa kokeillaan parhaillaan 
GPS-pohjaista paikannuslaitteistoa. 
Laitteiston avulla palvelukyytiajoneu-
vojen paikkatiedot saadaan näkyville 
Pöytyän kunnan nettisivuilla olevaan 
karttaan ja palvelu paremmin asukkai-
den ulottuville. 

Kokeile palvelua ja hyppää kyytiin
Palvelua pääsee kokeilemaan helpos-
ti osoitteessa https://asiointiliikenne.
poytya.fi/, josta löytyy asiointiliiken-
teen reaaliaikainen karttanäkymä. 
Klikkaamalla Tietoja palvelusta -ot-
sikkoa saat esiin tarkemmat ohjeet 
tilaamiseen sekä autojen aikataulut. 
Palveluun löytyy linkki myös Pöytyän 
kunnan verkkosivuilta. 

Kaikkien kuntalaisten käyttöön tarkoi-
tettua asiointiliikennettä liikennöidään 
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    LEADER-RAHOITUKSELLA

    kylät kuntoon ja suunnitelmat toteen

Maaseudun kehittämistyö ja Maa-
seuturahoitus ovat laajoja käsitteitä 
ja pitävät sisällään monenlaisia asi-
oita, kuten muun muassa Leader-ra-
hoituksen kautta tehtävät hankkeet 
ja asukasta lähelle tuotavat pienet-
kin toimenpiteet. Suomessa on esi-
telty Leader-toiminnan 20-vuotista 
toimintaa laajasti vii-
me aikoina.

Pöytyän kunnan 
alueella maa-
seuturahoitusta 
on käytetty esi-
merkiksi kylätoi-
minnan pieniin ja 
suuriin investoin-
teihin, yhdistysten 
uusien toimintojen 
kehittämiseen sekä 
perinteen ja his-

torian tallentamiseen. 
Leader-työssä tavoit-
teena on olla mukana 
aktivoimassa maaseudun 
asukkaita omaehtoiseen toimintaa, 
jossa parannetaan ympäristöä tai 
luodaan uusia mahdollisuuksia har-
rastaa ja asua viihtyisässä ympäris-
tössä. Kylätalojen korjaamiseen on 
myönnetty uusia investointitukia ja 
siten luodaan jatkuvuus kylien yh-
teiselle tekemiselle.

Pöytyän osalta voidaan mainita esi-
merkkinä parhaillaan menossa oleva 
Yläneenjoen vesistön tilan paranta-
mista, virkistyskäyttöä, kylätoimin-
taa edistävä Rannalle-hanke, jota 
vetää Pyhäjärvi-instituutti. Alueen 

asukkaat voivat itse aktivoitua ja 
lähteä mukaan antamaan ideoita, 
miten Yläneenjoki olisi heille pa-
remmin käyttökelpoinen vaikkapa 
luontoliikuntaan, kalastukseen tai 
vesiurheiluun liittyen.  Tarvitaan-
ko lisää yhteisiä uimalaitureita tai 
luontopolkuja – vai kiinnostaako 
Yläneenjoki kalastukseen tai ra-
vustukseen liittyen? Mikä on joen 
veden laatu ja miten voin itse 
parantaa Yläneenjokeen kohdis-
tuvilla toimenpiteillä myös Pyhä-
järven veden laatua?  Nämäkin 
asiat ovat mahdollisia selvitellä 
hankkeen aikana yhdessä. Seu-
ratkaapa siis Pyhäjärvi-instituu-
tin ilmoittelua ja tiedotusta. 

Leader-toiminnan yksi ulot-
tuvuus on kansainvälisyys, 

koska Lea-

d e r - r y h -
mien välillä EU:n alueella 

on laajasti yhteistyömahdol-
lisuuksia – Euroopassa on yli 

2.000 Leader-ryhmää, joten kump-
panit kansainväliseen yhteistyöhön 
saattavat löytyä tästä verkostosta 
melko helposti. Teemat liittyvät 
usein juuri kylätoimintaan, ympä-
ristöasioihin, nuorisotyöhön tai 
maaseudun mikroyrityksiin. Vii-
meisimmät ehdotukset yhteistyön 
tekemiseen ovat tulleet meidän 
omalle alueelle Liettuan Kaunasin 
maaseutualueelta, koskien kylätoi-
mintaa ja kummikoulujen/kummi-
luokkien löytämistä liettualaisille. 
Jos tunnette, että juuri teidän oman 
koulunne 12–14-vuotiaat ovat in-
nokkaita lähtemään kehittämään 

omaa kielitaitoaan ja osaamistaan 
hankkimalla kaveriksi toisen saman 
ikäisten koululuokan oppilaat, niin 
ottakaapa yhteyttä Jokivarsikump-
panien toimistoon Taina Simolaan. 

Kaikki yhteisölliset ideat kannattaa 
miettiä myös laajem-
min, jos on tarvetta 
tehdä yhteistyötä 
muiden toimi-
joiden kans-
sa. Varsinais-
Suomessa alkoi 
syksyllä Haloo 
Maaseutu-tiedo-
tushanke, jonka 
nettisivuilta löytyy 
paljon esimerkkejä 
ja asiaa omassa 
maakunnassam-
me rahoitetuista 
hankkeista, mu-
kana on myös mikroyritysten hank-
keiden esittelyjä eli mihin rahaa on 
käytetty. Haloo Maaseutu kertoo 
myös tulevista tiedotustilaisuuksis-
ta, koulutuksista ja kampanjoista 
liittyen maaseudun rahoituksiin, 
joten kannattaa tutustua. Leader-ra-
hoituksen haku on avoinna kaiken 
aikaan ja hankeasiantuntijat ovat 
käytettävissänne, kun ideat alkavat 
tuntua hankkeen kokoisilta. 

Hyvää vuoden jatkoa ja tavataan 
maaseudun kehittämistyön mer-
keissä. 
Leader Varsinais-Suomen jokivarsi-
kumppanit ry
www.jokivarsi.org 
www.haloomaaseutu.fi 
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VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY 
TÄYTTI 20 VUOTTA

Varsinais-Suomen jokivarsikumppa-
nit ry täytti viime vuoden lopussa 
20 vuotta. Yhdistys vietti 20-vuotis-
juhliaan 13. joulukuuta Mäkiäisten 
työväentalolla. Jokivarsikumppanit 
ry on yksi viidestä Varsinais-Suo-
men alueella toimivasta Leader-ryh-
mästä. Leader-toiminta tarkoittaa 
paikallista kehittämistä, jossa ruo-
honjuuritason toimijat toteuttavat 
omalle alueelleen tai kylälleen tär-
keitä, itse suunnittelemiaan hank-
keita. Tällä hetkellä on meneillään 
neljäs Leader-kausi. 

Jokivarsikumppanien kautta 13 
miljoonaa euroa alueensa kehit-
tämiseen

Kuluneiden 20 vuoden aikana Jo-
kivarsikumppanit on myöntänyt 
tukea noin 13 miljoonaa euroa yh-
teensä 380 hankkeeseen. Hankkei-
den kokonaisarvo on ollut noin 17 
miljoonaa euroa, joten paikalliset 
yritykset, yhdistykset ja muut orga-
nisaatiot ovat laittaneet merkittävän 
oman panoksen hankkeiden toteut-
tamiseen. Jokivarsikumppaneiden 
alueen kunnilla on ollut myös rat-
kaiseva merkitys Leader-rahoituksen 
mahdollistajana, sillä niiden osuus 
julkisesta tuesta on ollut noin 2,6 
miljoonaa euroa. 

Leader-kehittämistyön tärkeimpänä 
periaatteena on ruohonjuuritason 
tarpeista lähtevä toiminta ja tämä 
näkyy myös rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa. Kuten muiden-
kin Leader-ryhmien, myös Jokivar-
sikumppanien hallituksessa ovat 
edustettuina kolme maaseudun toi-
mijaryhmää: maaseudun asukkaat, 

yritykset ja yhdistykset sekä kun-
nat. Jokivarsikumppanien yhdek-
sänjäsenisessä hallituksessa on ol-
lut mukana 20 vuoden aikana 60 eri 
henkilöä näiden ryhmien edustajina 
joko varsinaisena tai varajäsenenä. 
Jokivarsikumppanien alueelle koh-
distuvasta hankerahoituksesta on 
siis ollut päättämässä laaja joukko 
paikallisia toimijoita.

Tällä hetkellä käynnissä olevien 
hankkeiden sisällöissä näkyy vah-
vasti kolmannen sektorin toimi-
joiden kasvanut merkitys oman 
toimintaympäristönsä elin  voi-
maisuuden ylläpitämisessä. Useissa 
hankkeissa etsitään toimivia tapoja 
kuntien ja yhdistysten yhteistyössä 
toteuttamille palveluille. Vaikka me-
neillään on jo neljäs Leader-kausi, 
on alueen toimijoilla jatkuvasti uu-
sia ideoita alueen kehittämiseksi en-
tistä elinvoimaisemmaksi.

KUVA: 
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Pöytyälle perustettiin 

            LAPSI- JA PERHENEUVOSTO

PÖYTYÄLLE PERUSTETTIIN LAPSI- 

JA PERHENEUVOSTO VUODEN 2016 

LOPUSSA. SAAMME OLLA YLPEITÄ JA 

ILOISIA SIITÄ, ETTÄ KUNNAN JOHTO 

JA KUNTAPÄÄTTÄJÄT NÄYTTIVÄT 

VIHREÄÄ VALOA  NEUVOSTON PERUS-

TAMISELLE. OLEMME EDELLÄKÄVIJÖI-

TÄ SIINÄ, ETTÄ LASTEN, NUORTEN JA 

PERHEIDEN KANSSA TOIMIVILLA ERI 

TOIMIJOILLA ON HALUA TEHDÄ JA 

TOIMIA VIRALLISENA YHTEISTYÖELI-

MENÄ KUNTAMME LASTEN, NUORTEN 

JA PERHEIDEN HYVÄKSI.

Lapsi- ja perheneuvoston ensimmäi-
sessä kokouksessa aiheena oli toimin-
tasuunnitelman laatiminen toiminta-
kauden 2017 ajaksi. Kokous oli hyvin 
innostava ja erilaisia kehitysideoita tuli 
esiin. Ensimmäisenä ja konkreettisena 
toimena tulemme kokoamaan lasten- 
ja nuorten KESÄkalenterin, johon 
kootaan eri toimijoiden järjestämät 
kesäkauden leirit, kerhot, kahvilat ja 
muut tapahtumat. Toivottavasti tämä 
helpottaa kouluikäisten lasten loma-
ajan päiväohjelmien suunnittelua. 

Lapsi- ja perheneuvosto on kunnan, 
sen alueella asuvien ja toimivien las-
ten, heidän perheidensä, järjestöjen-
sä ja muiden tahojen yhteistyöelin. 
Neuvoston tarkoituksena on seurata 
lasten ja heidän perheidensä hyvin-
vointia, lapsiperheiden palveluja ja 

harrastusmahdollisuuksia sekä tehdä 
ehdotuksia kunnan viranhaltijoille, 
lautakunnille sekä muille toimielimille 
ja tahoille toimintojen kehittämiseksi. 
Muita aiheita olivat mm. kunnan jär-
jestämän harrastemessujen toimin-
nallisuuden lisääminen, harrastus-
lupauksen toteutumisen tukeminen 
Pöytyällä kaikille lapsille- ja nuorille, 
omakustanteisen ruokapalvelun to-
teuttaminen kesäaikana taajamien pal-
velukeskuksissa sekä vanhemmuuden 
tukemisen haasteet ja mahdollisuudet.

Lapsi- ja perheneuvoston jäseniin 
voit oll suoraan yhteydessä, jos si-
nulle tulee ajatuksia tai idoita, joita 
yhteistyössä olisi hyvä keskustella ja 
mahdollisesti viedä eteenpäin.

Neuvoston toiminnasta saa tietoja 
Facebook-sivujen kautta ja kunnan 
nettisivuilla on neuvostolle oma sivu 
(etusivulla vasemmalla klikkaus. Li-
säksi neuvoston jäsenet ovat korvat 
avoinna ja herkkinä kuuntelemaan 
ideoita, toiveita ja yhteistyötarjouksia.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,

Miia Lehtonen,
Lapsi- ja perheneuvoston pj.

LAPSI- JA PERHENEUVOSTON 
KOKOONPANO 2016–2017

1. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyh-
distys) ja varajäsen Hermanni 
Salonen (Pöytyän Urheilijat).

2. Heli Ahola (MLL Yläne) ja vara-
jäsen Anni Lipasti (Mustanojan 
kyläyhdistys)

3. Miia Lehtonen ja varajäsen 
Sanna Saari (molemmat MLL 
Karinainen)

4. Annika Haltsonen (Pöytyän 
Urheilijat) ja varajäsen Tuomo 
Bister

5. Minna Truhponen ja varajäsen 
Teija Haakana (molemmat Pöyty-
än seurakunta)
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LUONTOKAPINETTI JA PÖYTYÄ-ORIPÄÄ 4H TIEDOTTAVAT

Luontokapinetin näyttely kertoo 
kävijälleen maasta, maata peit-
tävistä metsistä ja soista, niiden 
eläimistä ja kasveista, sekä kaik-
kea tätä ympäröivästä ilmakehäs-
tä aina avaruuteen asti. Tule kat-
somaan ja yllätytyt!
Luontokapinetin omistaa Pöyty-
än kunta ja ns. operatiivisesta toi-
minnasta vastaa Pöytyä-Oripää 
4H-yhdistys. 
Luontokapinetti on myös ko-
koontumisen paikka. Entinen 
luokkahuone muuntautuu niin 
kokousten kuin perhejuhlienkin 
pitopaikaksi. Tilaa riittää noin 
100 hengelle, mutta on viihtyisä 
pienemmällekin joukolle.
Luontokapinetti avoinna yksit-
täiselle kävijälle sunnuntaisin klo 
11.00–15.00 ja muina aikoina ti-
lauksesta. 

Tapahtumia:
Luontokapinetil-
la on fb- sivut, käykää tykkäämäs-
sä. Avoimet ovet, eli vapaa pääsy 
näyttelyyn järjestetään aina, kun 
uusi ”satanen rikkoutuu”. Instag-
ramissa voit seurata meitä #luon-
tokapinetti

Suomen luonnon päivänä, la 
4.2.2017 opastettu patikka 
Vaskijärven luonnonpuistoon. 
Oppaana biologi Mika Lehto.  
Talvella on sallittua poiketa myös 
polulta, joten mahdollisuus näh-
dä puistoa vähän eri kulmasta. 

Lähtö Elijärven P-paikalta klo 11.00 
ja paluu n. 15.00. Omat eväät. 
Säävaraus. Ilm. Minnalle : minna.
lukkala@4h.fi tai 040 7219689.

Talvilomaviikon ke 22.2.2017 
klo 12-15 koko perheen talvi-
päivä Kalikassa,  Pyhäjärven 
rannalla.
Yhteistyössä kunnan kanssa. Oh-
jelmassa taas leikkimielinen pilk-
kikisa. Pilkkivälineitä saa lainaksi, 
ellei ole omia. 

Istuta Tulevaisuuden kuusi
Istuta sinäkin Tulevaisuuden kuusi 
100-vuotiaalle Suomelle. Maamme 
juhlii pyöreitä vuosiaan vuonna 
2017. Löydät tilauslomakkeen os-
oitteesta www.4h.fi/tulevaisuu-
denkuusi. Lomakkeella voit tilata 
ennakkoon oman kuusentaimen 
sekä istutuspaikalle kiinnitettävän 
kuparilaatan.

4H-jäsenyys ja kausikortti 
Luontokapinetin näyttelyyn
Nyt mahti tarjous, Suomi 100 v- 
kunniaksi ja ennen kaikkea luon-
totiedon jakamisen ilosta. Jos liityt 
jäseneksi Pöytyä-Oripää 4H-yhdis-
tykseemme, saat samalla vuosikor-
tin Luontokapinetin näyttelyyn ja 
saat tiedot ajankohtaisista tapah-
tumista, retkistä yms ensimmäise-
nä. Kaikki tämä 35 eurolla/vuosi 
tai koko perhe 70 euroa/vuosi. ( 
1.9.2016- 31.8.2017) Onnistuu hel-
poiten osoitteessa http://poytya-
oripaa.4h.fi/ ja sieltä liity jäseneksi.

Meidät tavoittaa: Minna Lukkala, 040 7219689 tai 040 7373243, 
minna.lukkala@4h.fi. Luontokapinetti, Hovilanmäetie 2, 21900 Yläne

www.luontokapinetti.fi

6. Suvi Sihvonen ja varajäsen 
Minna Virtanen (Pöytyän vapaa-
aikalautakunta)

7. Toni Jälkö ja varajäsen Niina 
Savinen (Pöytyän koulutuslauta-
kunta)

8. Koulutuslautalautakunnan pj. 
Jari Järvelä

9. Vapaa-aikalautakunnan pj. Jari 
Nieminen

Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston 
ensimmäisen kauden puheenjohta-
jaksi valittiin Miia Lehtonen ja vara-
puheenjohtajaksi Annika Haltsonen. 
Lapsi- ja perheneuvoston asiantun-
tijana/sihteerinä toimii kulttuurisih-
teeri, ja lasten ja nuorten palvelujen 
rajapintaan sijoittuvissa asioissa asi-
antuntijana nuorisosihteeri.

Neuvoston tehtävät määritel-
lään toimintasäännössä

• antaa foorumi lasten ja perhei-
den osallistumiselle ja vaikut-
tamismahdollisuuksille

• seurata lasten ja heidän per-
heidensä hyvinvointia sekä 
lasten ja perheiden palvelujen 
kehitystä Pöytyän kunnassa 

• tehdä lasten ja perheiden pal-
veluja koskevia kehittämiseh-
dotuksia kunnan viranhalti-
joille, lautakunnille sekä muille 
toimielimille ja tahoille

• antaa pyydettäessä lausuntoja 
• edistää lapsi- ja perhetyötä 

tekevien järjestöjen, seurakun-
nan, kunnan ja muiden viran-
omaisten ja tahojen välistä 
yhteistoimintaa Pöytyällä ja 
lähialueella. 

Tehtäviensä hoitamiseksi lap-
si- ja perheneuvosto valmistelee 
toimikaudekseen toimintasuun-
nitelman ja seuraa tämän toteu-
tumista. 
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Johtava sosiaalityöntekijä 
Susanna Ikola *  ....... 040 845 4486  
- Lastensuojelu 
Sosiaaliohjaaja  
Anne Kujala*  ........... 0400 461 897
 - Aikuissosiaalityö, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja  
Marke Haapanen*  .... 040 581 2690 
- Aikuissosiaalityö, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja 
Anu Merta *  ........... 040 820 1967. 
- Vammaisten ja kehitysvammaisten 
palvelut
* = varmimmin tavoitettavissa ma, ti, 
to ja pe klo 9-10.
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä
Kirsi Kaasinen  ........... 040 672 2931
Perheohjaaja 
Mervi Salo  ............... 040 836 7057
Marjaana Ojaniemi  .. 040 570 9651
Perhetyöntekijä
Katri Järvi ............... 040 672 2935

Perheneuvolapalvelut
Yhteydenotto ja 
ajanvaraus ................. 045 803 0533 
puhelinaika ma–pe klo 9–9.30 
virpi.lyyra@askelmerkki.fi 
soila.vuohijoki@askelmerkki.fi
Kotihoidon ohjaaja 
Kirsi Lehto  ............... 050 371 6400
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisai-
raanhoito) puhelinaika klo 11–12
Avopalveluohjaaja  ...040 822 7814
- Omaishoidontuki, tukipalvelut,
 vanhusasiakkaiden palveluohjaus.

- puhelinaika klo 11–12
Työpaja Sauma 
Laura Hahko ............. 050 074 1145
Petra Jorasmaa .......... 040 672 3198
Helena Mikkelä ......... 040 480 6035
Työpaja Tuuma 
Juha Nurmi ............... 050 590 6749

Palvelukeskukset
Riihikoti 
palvelukeskus ........... 010 504 8330
Kotikarpalo ............... 040 672 3188
Kartanokoti ............   040 672 3151

klo 9-15

KUNNANVIRASTON 
TOIMIPISTEET

Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
- Yleishallinto, sivistyspalvelut

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI 
- Perusturvapalvelut

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b, 21870 RIIHIKOSKI
- Lomatoimisto, B-rappu
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu
- Taloushallinto, laskut ja laskujen 
  maksatus
- Tekniset palvelut, rakennus-
  tarkastus, C-rappu

Kunnanjohtaja 
Anu Helin ................. 040 672 2900

Aluearkkitehti 
Olli-Pekka Hannu  ... 040 198 0801

HALLINNON JA 
TALOUDEN TOIMIALA

Hallintopäällikkö  
Paula Pekkola............ 040 720 6211
Taloussuunnittelija  
Minna Auranen .......  040 672 2903
Lomitusasiamies 
Merja Haavisto  ........ 040 672 2912
Lomitusohjaaja 
Annika Haapala ........ 040 672 2913
Lomitusohjaaja 
Lea Ollikainen .......... 050 521 3214 

PERUSTURVAPALVELUT 

Perusturvajohtaja
Outi Korpelainen ...... 050 575 6282 
- Hallinto, vanhuspalvelut, 
  terveyspalvelut
Toimistosihteeri 
Pirkko Multanen  ......040 672 2930 
- Laskutus
Toimistosihteeri 
Heli Tuominen  ........040 672 2916
- Laskutus

SIVISTYSPALVELUT 

Sivistysjohtaja 
Marianne Mäkelä  ..... 040 6723190 
Koulut:
Auvaisten koulu  ...... 044 099 3360
Karinaisten koulu ..... 040 176 6702
Heikinsuon koulu .....040 176 6703
Kaulanperän koulu ... 040 176 6701
Kyrön koulu .............040 672 2949
Mustanojan koulu .... 040 672 2955
Riihikosken koulu ..... 040 672 2957
Elisenvaaran koulukeskus  
  ............................. 040 672 2942 
Yläneen yhtenäiskoulu
  ............................. 040 672 2960 
Auranlaakson kansalaisopisto 
Rehtori Ilkka Virta  ... 0400 960 748 
Opistosihteeri 
Sari Isomäki  ............. 040 672 2969
Tekstiilityön opettaja  
Eeva Terävä  ............. 0400 960 746
Suunnittelijaopettaja 
Heli Koivulahti  ........040 672 3159

Kirjastot
Kirjastotoimenjohtaja
Laila Uusitalo ........... 040 143 5701
Kyrön kirjasto ........... 040 6722 968
ja  ............................  040 727 4494
Riihikosken kirjasto ...040 6722 967
ja   ............................. 040 727 5878
Yläneen kirjasto ........ 040 6722 970
ja  ............................. 050 590 6748

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Virpi Lukkarla  .......... 050 400 3276 
- Lasten päivähoitopalvelut
Toimistosihteeri 
Heli Tuominen .......... 040 672 2916 
- Laskutus

Vapaa-aikatoimi
Kulttuurisihteeri
Taina Myllynen ......... 050 560 7168
Liikuntasihteeri
Markus Salo .............. 0400 547 583
Nuorisosihteeri
Anna-Leena Ranto .... 0400 780 646 
Nuoriso-ohjaaja
Tuula Väänänen  ...... 040 019 8813

Luontokapinetti  .......040 737 3243  
 



TEKNISET PALVELUT 

Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen ......  0500 820 415
Kiinteistöpäällikkö 
Jukka Ojanen  ........... 040 530 6995
Johtava rakennustarkastaja 
Jussi Lehto  ............... 050 590 6720
 
Rakennustarkastaja-rakennusmestari 
Orvo Hellström  ........ 050 590 6721

Kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri 
Seija Halminen  ........ 040 672 2978

Kunnan kiinteistöjen hoito
Kyrön vuokrarivitalot
Jouko Pihtilä  .......... 0400 780 647
Riihikoti-palvelukeskus 
Reijo Hämäläinen  .... 050 560 7165
Kisariihi, Riihikosken kirjasto, 
päiväkoti ja koulu, virastotalo  
Jyrki Savolainen  ....... 0400 369 457 
Perusturvatalo ym. kiinteistöjä  
ja Riihikosken rivitalot
Ville Rantanen  ......... 050 560 7167
Elisenvaaran 
oppimiskeskus  ........050 582 4750
Heikinsuon ja Karinaisten koulut 
Jouko Pihtilä  ............ 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

Rakennusvalvonta  
Johtava rakennustarkastaja 
Jussi Lehto  ..............050 590 6720
Rakennustarkastaja 
Orvo Hellström  ........ 050 590 6721

Vesihuoltolaitos
Liittymisasiat ja laskutus, 
toimistosihteeri 
Hellevi Kulmala  ....... 040 672 2976
toimistosihteeri 
Hilkka Pellonperä  .....040 672 2977

Vesimittariasiat 
Kyrön alueen vesihuollon esimies
Mika Saarinen  .......... 0400 673 832
Riihikosken alue kirvesmies 
Juha Sahla  ............... 050 560 7163
Yläneen alue huoltomies 
Jouni Aaltonen  ........ 050 590 6724

Terveysasemat:
Riihikosken, Kyrön, Yläneen 
terveysasemat............ (02) 486 410
Ajanvaraus lääkärin-
vastaanotolle  ........ (02) 4864 1270

Päivystys
Päivystys on arkisin, pyhäpäivien
aattoina ja viikonloppuisin 
klo16.00–8.00 TYKS Loimaan 
sairaalan (Seppälänkatu 15–17) 
päivystyksessä ......... (02) 314  3793
sekä Turussa TYKS T-sairaalan 
(Savitehtaankatu 1) yhteis-
päivystyksessä .......... (02) 313 8800

Hammaslääkäripäivystys
Ajanvaraus ma–pe klo 8.00–15.00
  .......................... (02) 4864 1330
Särkyajanvaraus klo 8.00–10.00, 
särkyaikoja ei anneta seuraavalle 
päivälle.

Hammaslääkäripäivystys 
virka-ajan ulkopuolella
viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä 
1.1.2015 lähtien myös arki-iltaisin 
T-sairaalan yhteispäivystyksessä, 
osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku.
Päivystykseen hakeudutaan tekemäl-
lä ajanvaraus puhelimella samana 
päivänä arkisin klo 15.30–18.00 ja 
lauantaisin, sunnuntaisin sekä arki-
pyhinä klo 9.00–11.00. 

Ajanvarauspuhelin  ... (02) 3131 564
Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella 
saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja 
hoitoonohjausta T-sairaalan päivys-
tyksen puhelinneuvonnasta 
  ............................ (02) 313 8800

T-sairaalan hammaslääkäripäivystys 
on tarkoitettu välttämätöntä kiireel-
listä hampaiden ja suun hoitoa tarvit-
seville. Hoitoon ottamisen kriteereitä 
ovat mm. voimakkaat hampaiston ja 
suun alueen särkytilat, äkilliset turvo-
tukset ja tulehdukset sekä hampais-
ton, suun limakalvojen ja leukojen 
vammat ja tapaturmat.
Myös hammas- ja suusairauksiin liit-
tyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) ja 
hammashoitotoimenpiteiden jälkei-
set komplikaatiot (esim. verenvuoto) 
ovat selkeitä aiheita päivystysvas-
taanotolle hakeutumiselle.
Potilaat, jotka eivät täytä päivystys-
hoidon kriteerejä, ohjataan hoitoon 
muualle. Esimerkiksi tavanomainen 
hampaan tai paikan lohkeaminen ei 

Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruokapalvelupäällikkö 
Kaija Lähteenmäki  ...0400 547 563
Palveluesimies 
Eila Vahala  ..............050 590 6723

Ammattimiehet 
Vesihuollon esimies 
Mika Saarinen  .......... 040 067 3832
Laitosmies 
Jouko Pihtilä  ............ 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 viikonloppu-
päivystys
pe klo 15.30 - ma klo 7.30. 
Päivystysnumeroon  ... 050 342 6586 
voi soittaa erittäin kiireellisissä tapa-
uksissa: vesi- ja viemärilaitoksen pa-
hoissa häiriötilanteissa sekä kunnan 
kiinteistöjen tai laitosten isoissa on-
gelmatilanteissa. .............................

 Pöytyän kunnan nuohoojat 
”vanhan Pöytyän” alueella
  ............................. 045 123 3863 
”vanhan Karinaisten” alueella 
  ............................. 0400 826 912 
”vanhan Yläneen” alueella
  ............................. 045 123 3863

Palotarkastukset 
Palotarkastaja
Timo Reiman  ........... 050 431 9539

NUORTEN OHJAUS 

Pöytyän ja Auran etsivä nuorisotyö
Elina Nuotio   ........... 040 672 2979
- toimipaikka Pöytyällä, Kyrön toimi-
pisteessä 
etsiva@poytya.fi, 

  etsivät myös fb:ssä.

SEUDULLISET NUMEROT
Maaseutupalvelut
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä  ..... (02) 761 1154
Lisätietoja www.loimaa.fi



edellytä päivystyksenä toteutettavaa 
hoitoa.

Hammaslääkäripäivystys
  .......................... (02) 3131 564
Yhteispäivystyksen neuvontapuhe-
lin  ......................... (02) 313 8800
Osoite: Savitehtaankatu 1, Turku
www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys

Työterveyshuolto Attendo
  ..........................(02) 776 4200

Auranmaan yrityspalvelut
Elinkeinoasiantuntijat:
Riikka Peippo ............ 040 631 0208
riikka.peippo@auranmaanyp.fi
Lassi Rosala .............. 040 631 0464
lassi.rosala@auranmaanyp.fi

Varsinais-Suomen 
aluepelastuslaitos  .........263 3111

Ympäristönsuojelusihteeri
Renja Rasimus  ...............4844 1131
ja  ............................. 044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja 
Jonna Hostikka 
  ........4844 1116 ja  044 744 1116
Toimistosihteeri 
Nina Relander ......  (02) 4844 1115
Ympäristönsuojelun viranhaltijat ovat 
tavattavissa yhteistyökuntien virasto-
taloilla sopimuksen mukaan. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY) ........................ 020 63 60060

Pöytyän terveystarkastajat:
Jaana Kaskela ...........050 595 4018 
(Kaarina, Paimio, Pöytyä, Sauvo)
Anne Virtanen .......... 040 547 3231
(Loimaa, Oripää, Koski Tl, Pöytyä, 
Aura) virtanen.anne(a)lieto.fi
Jari Jokinen ..............050 466 2770
(Koski TL, Lieto, Marttila, Aura, 
Pöytyä, Loimaa, Oripää), jokinen.
jari(a)lieto.fi
www.lieto.fi

MELA:n asiamies
Jaakko Mikkola  ........ 029 435 2641

Jätehuolto
Lounais-Suomen jätehuolto Oy
Kuormakatu 17, 20380 Turku  
Palvelunumero:  ............0200 47470 
fax  ........................... 020 728 2109 
avoinna ma–pe 9–15
Jäteneuvonta  ...............0200 47470 
(paikallisverkkomaksulla) ma–pe klo 
9–15 
sähköposti: jateneuvonta@lsjh.fi
Jätteenkuljetuksen 
asiakaspalvelu  ........... 020 728 2120 
ma klo 9–16, ti–pe klo 9–15 
sähköposti: asiakaspalvelu@lsjh.fi

Auranmaan lajitteluasema,
Aurantie 518, 21450 Tarvasjoki. 
Avoinna ma ja to klo 12–19 
aukioloaikoina: .......... 020 728 2180
sekä huhti–lokakuussa avoinna joka 
kuukauden ensimmäinen arkilauan-
tai klo 10–15. 

Poikkeukselliset aukiolot:
ma 26.12.2016 suljettu
Yläneen lajitteluasema
Osoite: Oripääntie 169, Yläne. 
Avoinna to 14.00–19.00
Aseman hoitaja ......... 040 515 6199
sekäuhti-lokakuussa joka kuukauden 
viimeinen arkilauantai klo 10–15

Leader-toimintaryhmät 
Maaseudun kehittämishankkeiden 
ja pienyritysten Leader-rahoitus sekä 
kansainväliset Leader-kehittämis-
hankkeet, Varsinais-Suomen jokivar-
sikumppanit ry (Loimaan seutu + 
Somero) Toimisto: Kirkkotie 1, 21490 
Marttila.
Toiminnanjohtaja 
Taina Sainio .............. 044 067 4434 
Hankeasiantuntija
Satu Juntunen  ......... 044 064 0640
Hankeasiantuntija 
Taina Simola  ............ 044 025 1521
Leader viestintäkoordinaattori
Antti Ketonen
etunimi.sukunimi@jokivarsi.org
www.jokivarsi.org

Eläinlääkäripäivystys: 
www.lieto.fi
Hyötyeläinpäivystys . 0600 0 41451
(0,7 €/min+ ppm)  
Puhelu ohjautuu numerovalikon 
kautta päivystävälle eläinlääkärille. 
Pieneläinpäivystys  .....0600 12 444
(0,5 €/min +ppm)
Suomen Pieneläinklinikat Oy
  ...............................0600 12 444 
(0,5 €/min +ppm)
Satakunnantie 162, 20320 Turku
www.turku.fi/asuminen-ja-ymparis-
to/elaimet/elainlaakari-ja-paivystys-
turun-alueella 

Kunnaneläinlääkäreillä on puhelin-
aika neuvonnalle sekä ajanvaraus 
arkisin klo 8–9:
Liisa Savo . 486 7511, 050 512 6027
Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
Reija Tammisalo  ......0500 227 045
Vainionperäntie 1, 21900 Yläne
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tävänä paikkakuntana on Sortavalan 
kaupunki, joka oli suomalaiskaudel-
laan kuuluisa paitsi Valamon matkai-
lustaan myös opettajaseminaaristaan 
ja suurista laulujuhlistaan. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille. 
Järj. Auranlaakson kansalaisopisto

PERJANTAI 7.4. 
kello 18.00 Mäkiäisten työvä-
entalolla Yhteislauluilta, Torsti 
Hellström & kumpp.

Järj. kulttuuritoimi

LAUANTAI 8.4. 
kello 14 Pöytyän seurakuntata-
lolla, Turun sotaveteraanisoittaji-
en konsertti 
Pöytyän veteraanilaulajat mukana He-
lena Heimolan johdolla. Järj. Pöytyän 
sotaveteraanit ja seurakunta

SUNNUNTAI 9.4. 
Yläneen Luontokapinetissa 
kello 12  Tiedotustilaisuus 
Khronoksen talo -hankkeesta ja 
käynti kohteessa.
kello klo 13–14 kahvitarjoilu
kello 14.00 Kulttuuriviikon pää-
töskonsertti – Kansanmusiikkia 
kotimaasta
Yläneen pelimannit, joht. Jari Kulmala
Laitilan pelimannit, joht. Marja-Liisa 
Santala, Solisti: Jari Helmisaari, laulu
KurkiGalleriassa Auranlaakson kansa-
laisopiston kevätnäyttely. 

MAANANTAI 3.4. 
kello 17.30 – 19.00 Kurkisali, 
Luentosarja: Suomi vuonna 1917 
Osa 2: Maaliskuun vallankumo-
uksesta elintarvikepulaan 
Luento käsittelee tapahtumia Suo-
messa maaliskuusta kesäkuuhun  
vuonna 1917. Rehtori FM Outi Jalonen

TIISTAI 4.4. 
kello 18.00–19.00 Kurkisali, Ru-
noesitys: Reijo Vähälä, Eino Lei-
non runoja ja muita klassikoita

Elisenvaaran

2.–9.4.2017

KESKIVIIKKO 5.4. 
kello 17.30 lastentapahtuma 
Kurkisalissa, MLL Karinainen ja 
Kulttuuritoimi.

TORSTAI 6.4. 
kello 17.30–19.00 Kurkisali, Luen-
to Kurkijoki ja Sortavala - idylliset 
taajamat Laatokan rannalla 
Rehtori, KT Ilkka Virta. Luennolla 
matkustetaan sanoin ja kuvin 1900-lu-
vun alkuun ja Keski-Karjalan vireille 
paikkakunnille. Ensin pistäydytään 
monista maatalousoppilaitoksistaan 
tunnetulla Kurkijoella tutustuen mm. 
sen kirkonkylä Lopottiin sekä ennen 
sotia nopeasti kehittyneeseen ase-
makylä Elisenvaaraan. Toisena esitel-

SUNNUNTAI 2.4. 
klo 14.00 Kurkisali, Kulttuuriviikon avajaistilaisuus
Tervetuloa, kunnanjohtaja Anu Helin
Juhlapuhe, näyttelijä Tapio Liinoja 
musiikkiesityksiä: lasten kuoro, Pöytyän veteraanilaulajat, lukion 
teatteri ilmaisuryhmän esitys.
Kyrön kirjasto on avoinna 13.00–16.30

Kulttuuriviikon 
OHJELMA PÄIVITTYY 

Lisätietoja voit kysyä 
kulttuurisihteeri Taina Myllyseltä, 

taina.myllynen@poytya.fi

KU
VA: TAPIO LIINOJA
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OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMÄT 

KEVÄÄLLÄ 2017:
 

Kyrössä
Ollilantien 11, 

Kotikarpalon kokoustilassa 
Ti 7.2. kello 13.00–14.30
Ti  7.3. kello 13.00–14.30
Ti 11.4. kello 13.00–14.30
Ti  9.5. kello 13.00–14.30 

Riihikoskella
Turuntie 639, perusturvapalvelujen 

keskus (vanha kunnantalo)
Ke 8.2. kello 13.00–14.30
Ke 8.3. kello 13.00–14.30
Ke 12.4. kello 13.00–14.30
Ke 10.5. kello 13.00–14.30

 

Yläneellä
Haverintie 27, Kartanokodissa 

päivätoiminnan tilassa
TO 9.2. klo 10.00–11.30
TO 9.3. klo 10.00–11.30
TO 13.4. klo 10.00–11.30
TO 11.5. klo 10.00–11.30

 
Kesäkuussa ryhmien yhteinen kesäi-

nen iltapäivä, aika ja paikka 
varmistuu myöhemmin.  

Lisäksi tarjolla Loimaan seudun 
omaiset ja läheiset -yhdistyksen 
järjestämiä tilaisuuksia. Näistä 
lisätietoja heidän kotisivuiltaan 
www.loimaanomaishoitajat.fi

MUISTIRYHMIEN 
KOKOONTUMISET 
KEVÄÄLLÄ 2017   

Kyrössä
Kotikarpalon kokoustila 
kello 13–14.30, vetäjänä 

Sanna Maanpää/avopalveluohjaaja
ti 14.2., ti 14.3., ti 11.4. ja ti 9.5.

Riihikoskella
Riihikodin päivätoimintatila, 

kello  10–11.30, vetäjänä 
Sanna Maanpää/avopalveluohjaaja
ti 14.2., ti 14.3., ti 11.4. ja ti 9.5.

Yläneellä
Kartanokodin päivätoimintatila,

kello 13–14.30, 
vetäjänä Anja Aaltonen

ti 14.2., ti 14.3., ti 11.4. ja ti 9.5.

Tervetuloa mukaan vertaistukiryhmiin 
keskustelemaan, saamaan tukea ja 
tietoa. Ryhmät on tarkoitettu sekä 

muistisairaille että heidän läheisilleen.

Vanhuspalvelulain 
mukaiset keskimääräiset 
odotusajat ikääntyneiden 

palveluihin ajalla 
1.4.–30.9.2016

Odotusajoista julkaistaan tehoste-
tun palveluasumisen, omais  hoidon 
tukipalkkion ja sosiaalihuoltolain 
mukaisten kuljetuspalveluiden 
o dotus  ajat: 
• Omaishoidon tukipalkkio: 

21 vrk. Omaishoidon tuki 
myönnetään hakemuksen 
saapumisesta seuraavan 
kuukauden alusta lähtien.

• Tehostettu palveluasumi-
nen:  19 vrk. Saapuneet 
asumispalveluhakemukset 
käsitellään moniammatilli-
sessa SAS-palaverissa ennen 
päätöksen tekemistä.

• Kotihoidon palveluja on 
voitu tarjota kaikille kriteerit 
täyttäneille asiakkaille. Hoi-
don tarpeen arviointikäynti 
on tehty noin viikon kulues-
sa yhteydenotosta

Lisätietoja 
PALVELUOHJAUKSESTA JA 

VASTUUHENKILÖN 
NIMEÄMISESTÄ 

avopalveluohjaaja p. 040 822 7814
Mikäli sinä tai iäkäs omaisesi/

läheisesi tarvitsee apua palvelujen 
toteuttamiseen ja 

yhteensovittamiseen liittyvissä 
asioissa, ota yhteyttä.
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Loimaalla torstaisin ajalla 9.3.–30.3. 
klo 9.30–13.30 yhteensä 4 kertaa, 
paikkana Loimaan omaishoidon tu-
kikeskus Tammikoti os. Nahkurintie 
3 Mellilä. Kyrössä perjantaisin ajalla 
10.3.–31.3., klo 10.00–14.00, yhteen-
sä 4 kertaa,  paikkana Palvelutalo Koti-
karpalo os. Talvitie 1 Kyrö

Miksi Ovet-valmennus®?
• Yli miljoona suomalaista aut-

taa läheistään -oletko sinä yksi 
heistä?

• Valmennus on tarkoitettu sinul-
le, jolle läheisen auttaminen on 
osa elämääsi ja/tai haluat saada 
lisätietoa.

• Valmennukseen ovat tervetul-
leita myös omaishoitotilannetta 
lähestyvät.

• Suuri osa omaisista auttaa läheis-
tään huomaamatta ja elää tiedos-
tamatta omaishoitotilanteessa.

• Uupumisen estämiseksi on tärke-
ää, että omaishoitaja tunnistaa ja 
tunnustaa elävänsä omaishoitoti-
lanteessa.

• Huomatessaan olevansa 
omaishoitaja, hän voi miettiä 
voimavarojensa riittävyyttä ja 
omaa tuen tarvettaan sekä hakea 
tarvitsemiaan palveluja.

• Hän osaa kysyä ja hakea apua.

Valmennuksessa käsitellään 
muun muassa:

Omaishoitajuuden tunnusmerkkejä, 
yhteiskunnan palveluja, avustamisen 
ja hoivatyön perusteita, muutoksen 
kohtaamista, vertaistukea, osallistu-
mista ja omaishoitajan hyvinvointia.

Kevään 2016 Ovet-valmennuk-
siin® osallistuneiden ajatuksia:

”Olen saanut tietoa, tukea ja 
voimavaroja”

”Suosittelen mielelläni muillekin”
”Varmuutta, rohkeutta, 

en ole yksin, vertaistukea”

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 
27.2.2017 mennessä OmaisOiva:n 
omaistoiminnan ohjaajat:
Jaana Boström p. 044 9747 883 tai 
jaanabostrom.omaisoiva@gmail.com
Tiina Leppämäki p. 044 9863 458 tai 
tiinaleppamaki.omaisoiva@gmail.com 

Huom! Läheiselle voi tiedustella val-
mennusten ajaksi kunnan tarjoamaa 
päivätoimintaa. Loimaan kaupun-
ki, Loimaan seurakunta, Pöytyän 
kunta,Pöytyän seurakunta, yms.

OVET-OMAISHOITAJAVALMENNUKSET® 
OMAISTAAN HOITAVIEN TUEKSI MAALISKUUSSA
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Yksinäisyys on tämän päivän ilmiö, 
joka ahdistaa kaikenikäisiä ihmisiä 
lapsista vanhuksiin. Vapaaehtoinen 
on vanhukselle ystävä, joka vierailee 
niin palvelukeskuksessa kuin kotona 
asuvan ikäihmisen luona. Yksinäinen 
seniori voi pyytää itselleen ystävää. 

Vapaaehtoisilla on mm. Kartanoko-
dissa, ryhmäkodissa ja kotona asuvien 
vanhusten joukossa henkilökohtaisia 
ystäviä, joita käydään säännöllisesti 
tervehtimässä. Tärkeää on yhdessä 
vietetty aika ja läsnäolo. Soitetaan 
puhelimella ja kysytään kuulumisia. 
Puhelu otetaan jo ennen kotikäyntiä, 
että asiakas uskaltaa avata oven. Ikä-
vä kyllä, joskus koputtelijat eivät ole 
oikealla asialla. Vapaaehtoistyöntekijä 
soittaa: ”Minä olen tulossa kylään. 
Sopiiko?” Tällöin on turvallista avata 
kodin ovi tulijalle.

Vapaaehtoinen torjuu yksinäisyyttä 
ja antaa omaan aikaansa vanhuk-
selle.  Joskus vierailu saattaa kes-
tää kolmekin tuntia, kun on paljon 
kuulumisia ja yhdessä keskusteltavia 
asioita.

Vapaaehtoinen on monelle linkki ul-
komaailmaan, ystävä, joka osaa ker-
toa ajankohtaisia kuulumisia. Hän 
lukee kirjaa, istuu sängyn laidalla, 
laulaa, käy asiakkaan kanssa kau-
passa, kampaajalla, pankissa, toril-
la tai kirkossa jne. Vapaaehtoinen 
voi käydä myös asiakkaan puolesta 
kaupassa. Joskus viedään asiakkaan 
puolesta kynttilä läheisen haudalle. 
Välillä Istutaan kotona seurana ja au-
tetaan vaatteiden pukemisessa jos se 
ei muuten onnistu tai on hankalaa. 
Vapaaehtoinen kuuntelee vanhuk-
sen toiveita ja keskustelee vanhuk-
sen mielenkiinnon mukaan hänelle 

” Voiko tämän 
tärkeämpää olla?”   
YLÄNEEN KARTANOKODISSA ON TIISTAINA KOOLLA 

KAHDEKSAN HENGEN PORUKKA KERTOMASSA, 

MIKSI VAPAAEHTOISTYÖ VANHUSTEN KANSSA ON HEILLE 

HARRASTUS. YLÄNEEN VAPAAEHTOISPORUKKA ON ISO, 

SILLÄ YHTEENSÄ NELISENKYMMENTÄ YLÄNELÄISTÄ MUODOSTAA 

VERKOSTON, JOSTA TARVITTAESSA SAADAAN APUA. 

KYMMENEN HEISTÄ ON AKTIIVISESTI MUKANA 

YSTÄVÄRINGISSÄ JA MUUT OVAT PUHELINSOITON PÄÄSSÄ. 

VAPAAEHTOISTEN YSTÄVÄTOIMINTA TOIMII NIIN KOTONA KUIN 

PALVELUKESKUKSISSAKIN. 

       TEKSTI: KATRI KEIHÄS JA TAINA MYLLYNEN

tärkeistä asioista: autoista, traktoreis-
ta, metsästyksestä, politiikasta, sääs-
tä, lapsista, leipomisesta, vaatteista, 
ajankohtaisista asioista yms. Tärkeää 
on, että muistellaan menneitä, poh-
ditaan tulevaa, keskustellaan aikuisten 
kesken, ajan kanssa. Joskus selaillaan 
yhdessä autolehtiä tai Auranmaan 
Viikkolehteä. 

Kartanokodissa ja Riihikodissa vierai-
lee myös vapaaehtoinen kaverikoira, 
jota saa rapsuttaa ja silittää. Samalla 
muistellaan omia eläimiä. Pihamaal-
la kuljeskellut naapuruston kissakin 
on joskus livahtanut Kartanokodin 
avonaisesta terassin ovesta rapsutet-
tavaksi ja laitumella olleet hevoset 
olivat asukkaille elämys ja retki omiin 
muistoihin.
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Kolmannen sektorin merkitys vapaa-
ehtoistyössä ikääntyneiden parissa 
on merkittävä. 

Hyvä mieli

Ensimmäiseksi kaikki kertovat, että 
tästä tulee hyvä mieli ja kaikilla va-
paaehtoisilla on halu auttaa muita. 
Oma palkka tulee siitä, että vanhus 
on tyytyväinen ja kiittää. Oma kiire 
unohtuu nähdessä, miten tärkeä ja 
odotettu tämä vierailu on ollut. Jotkut 
kiittävät monta kertaa siitä, että heillä 
käy ystävä kylässä. Palaute asiakkailta 
saa jatkamaan, sillä tästä työstä asi-
akkaat kiittävät. Sama henkilö kiittää 
useamman kerran. Jollakin on jopa 
jalkasärky lähtenyt, kun ystävä on 
käynyt kylässä. Tämä on nähty ja 
koettu.

Vapaaehtoinen torjuu ihmisen yksi-
näisyyttä. He luovat turvaverkkoa ja 
varmistavat ettei kukaan jää yksin. 
Tämä välittyy usein myös läheisille.  
Kun puhelin pirahtaa kesken vapaa-
ehtoisen ystävän vierailun, iloinen 
ääni kertoo soittajalle, että nyt on ys-
tävä kylässä. 

Vapaaehtoisten mukaan kyseessä 
on inhimillinen toimintatapa, yh-
teistyössä tekeminen ja auttaminen, 
joka on perinne. Ihmisen kuuluu 
auttaa toista ja tämä on opittu jo äi-
dinmaidosta. Aina on tarjottu vaikka 
naapurille apua ja saatu apua toisilta. 
Ketään ei jätetä yksin jos voi auttaa. 
Vapaaehtoinen on ystävä, jota odo-
tetaan ja hän saattaa olla ainoa linkki 
ulkomaailmaan.

Jokainen meistä toivoo, mutta ei voi 
edellyttää, että minuakin autetaan!

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

on omasta halusta lähtevää toisien ihmisen auttamista ja tukemista. 
Apua voi antaa kerran, tilapäisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti. 
Vapaaehtoistoimijalla on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen 
itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä 
tehtävästä tai lopettaa auttaminen, jos se ei enää sovi hänelle.

Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Hän on 
mukana omana itsenään, omine elämänkokemuksineen. Vaikka hä-
nellä olisi ammatillista koulutusta, vapaaehtoistoimija ei koskaan 
korvaa ammattilaisia. Hän ei tee sairaanhoidon tehtäviä eikä sijaista 
hoitajaa.

Vapaaehtoisten rooli asumisyksikössä on merkittävä, he tuovat elä-
mänlaatua arkeemme: lisää läsnäoloa, mielekästä juttuseuraa sekä te-
kemistä. Toivommekin että vapaaehtoiset ovat aidosti läsnä juuri sillä 
hetkellä asukkaamme ilona, eivätkä kiirehdi minnekään. Tärkeintä ei 
ole monenko kanssa ehtii olemaan, kunhan on täysillä mukana sen 
hetken jonka asukkaan kanssa viettää. Muista aina että vapaaehtoise-
na teet työtäsi omista voimavaroistasi lähtöisin ja voit aina kieltäytyä 
hoitajien tarjoamista vaihtoehdoista jos ne eivät sinulle sovi.  

Vapaaehtoisten infoiltapäivät palvelukeskuksissa seuraavasti:

Riihikoti to 9.3. klo 13–15, ilmiottautumiset viikkoa aiemmin 
sari.sumulehto@poytya.fi tai 040 672 2933
Kotikarpalo ma 13.3. klo 13–15, 
ilmoittautumiset anne-mari.lehti@poytya.fi tai 040 484 1728
Kartanokoti to 16.3. klo 14–16, 
ilmoittautumiset pirjo.jalonen@poytya.fi tai 050 358 8417
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Kurssit auttavat alkuun 

Yläneen SPR ja Eläkeliiton Yläneen 
yhdistys kurssittavat vapaaehtoisia 
tilaamalla kurssit piiritoimistosta. 
Yläneen SPR on ottanut aktiivisen 
roolin keräämällä ja kurssittamalla 
vapaaehtoisia. Ystäväkurssi antaa 
rohkeutta lähteä toimintaan mukaan. 
Vapaaehtoistyössä löytyy jokaiselle 
jotakin, mahdollisuuksia toimia on 
useita. Viimeksi Kartanokodin ja Pöy-
tyän seurakunnan kanssa yhteistyös-
sä järjestetyllä saattoystäväkurssilla 
oli kymmenisen henkilöä, he ovat val-
miita kulkemaan kuolevan vanhuksen 
ja omaisen rinnalla tukena, seurana 
ja lohtuna. SPR järjestää työnohjaus-
ta, joka tukee vapaaehtoisia. Lisäksi 
vapaaehtoisille järjestetään myös lu-
entoja, esimerkiksi vuorovaikutustai-
doista.

Vapaaehtoisen täytyy olla motivoitu-
nut, sillä työ on vastuullista ja kysees-
sä on turvallinen toiminta. Vapaaeh-
toistyöntekijöillä on nimikortti ja/tai 
liivi, josta heidät tunnistaa. Työtä ei 
tehdä piilossa eikä salassa vaan aina 
tiedetään, kuka on kenenkin kanssa ja 
missä. Niin asiakkaan kuin omaisten 
tulee tietää, mistä tässä on kysymys. 
Kyseessä on luottamuksellista toi-
mintaa, mitään tietoja ei saa kertoa ja 
talkoolaisella on ehdoton salassapito-
velvollisuus.

Pienen paikkakunnan etu on, että 
ihmiset tunnetaan puolin ja toisin. 
Palvelukeskuksen asukas saattaa olla 
vanha tuttu tai naapuri vuosien ta-
kaa. Näin syntyy läheisyys ja turvalli-
suus, yhteiset keskustelun aiheet.

Koolla ollut vapaaehtoisporukka pai-
nottaa, että vapaaehtoinen tekee 
työtään aina omien voimavarojen 
mukaan. On muutakin elämää ja esi-
merkiksi omat lapsenlapset ovat aina 
etusijalla. Harrastuksen parissa ollaan 
aina oman elämäntilanteen mukaan. 

Matala kynnys

Yläneen Kartanokoti ja Ryhmäkoti 
ovat toivottaneet ennakkoluulotto-
masti eri toimijoita omaan arkeensa, 
tuomaan harrastukset osaksi palve-
lukeskusten arkea ja luomaan merki-
tyksellisiä kohtaamisia, puolin ja 
toisin. Palvelukeskusten arki toimii 
kaksikymmentäneljä tuntia vuorokau-
dessa, kuten jokaisen omassa kodis-
sa. Tunteihin tulee sisältyä elämää, 
mahdollisuuksia, iloa, kokemuksia ja 
yhdessä olemista. Kutsuun on vas-
tattu eri tahoilta. Esimerkiksi Yläneen 
kirjasto järjestää lasten satutunnit 
Kartanokodissa ja näin mm. päiväko-
din lapset tulevat asukkaiden seuraksi 
yhteiseen lukuhetkeen. Kuoro harjoit-
telee ruokasalissa ja talon asukkaat 
voivat halutessaan tulla mukaan. He 

eivät ole kohderyhmä vaan saavat ha-
lutessaan laulaa mukana, ja olla osa 
ryhmää. 

Palvelukeskus ei ole suljettu laitos, 
vaan koti jossa tulee saada elää turval-
lisesti ja olla osana normaalia elämää. 
Jokaisella tulisi voida olla mahdolli-
suus jatkaa hänelle tärkeitä harrastuk-
sia jossakin muodossa ja tässä työssä 
kolmannen sektorin merkitys on suuri. 

Vapaaehtoistyö on ollut yksi lukion 
kurssi ja nuoria on tähän liittyen vie-
raillut Yläneen ryhmäkodissa. Muuta-
ma kahdeksanluokkalainen on suorit-
tanut TET-jaksonsa Kartanokodissa 
ja yrittäjäkoulutukseen liittyen nuoret 
ovat tutustuneet taloon perustaman-
sa yritystoimintansa kautta. Nuoret ja 
lapset ovat aina odotettua seuraa. 

Jokaiselle asukkaalle on Kartanoko-
dissa ja ryhmäkodissa tehty omaan 
huoneeseen taulu, josta näkee asuk-
kaan kiinnostuksen kohteet ja elämää 
voimaannuttavat asiat! Keskustelun 
aiheet löytyvät siis helposti.

Miksi tarvitaan 
vapaaehtoisia?

Palvelukeskusten arjessa tehdään laa-
dukasta perustyötä, jota vapaaehtoi-
set täydentävät ja rikastuttavat. Va-
paaehtoistyö on osa Kartanokodin ja 
Ryhmäkodin arkea ja taloissa on ma-
talat kynnykset vapaaehtoisten olla 
mukana. Kartanokoti on asiakkaiden 
koti, ja useimmat meistä haluavat 
kutsua vieraita kotiin.

Kartanokodin ja Ryhmäkodin arjes-
sa esimerkiksi pidemmät retket eivät 
onnistu ilman vapaaehtoisia, sillä ta-
loon pitää aina jäädä henkilökuntaa 
kun kaikki asukkaat eivät voi osallis-
tua matkaan. Lisäksi on tapahtumia, 
jossa tarvitaan lisäapua, että saadaan 
mahdollisimman suuri osa asukkaita 
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KAKARLAMMEN 
VIRKISTYSALUE
Parravahantie 244, Mellilä. 
Ei yöpymismahdollisuutta. Alueella 
on vuokrattavana hirsirakenteinen 
sauna-tuparakennus, puu/sähkösau-
na, tupa, keittotila, kaksi sisä-WC:tä 
ja varastotila. Lisäksi alueella on 
varastorakennuksia ja lato, joissa 
on sähköt. Varaukset, hintatiedot 
ja avaimet Pöytyän kunnan Kyrön 
toimipisteen neuvonnasta (02) 481 
000.

KALIKKA 
Kalikantie 12, Yläne.
Varaukset arkisin klo 9.00–16.00 
välisenä aikana 040 683 0664 tai 
0500 741 145. 
Huom! Pikkumökit ovat myös 
vuokrattavissa (20 €/vrk). Hauki-
mökki 80 €/vrk, 200 €/viikonloppu). 
Huom! Kalikan Haukimökki on re-
montissa helmikuun, ei varauksia.

KAUNISRANTA
Käytössä vain kesällä.

VIRKISTYS-
ALUEET

mukaan yhdessäoloon. Kuten tie-
dämme henkilökuntaa ei mitoiteta 
hoitaja per asukas, mutta tässä va-
paaehtoiset ovat arvokkaita käsipareja 
ja seuralaisia. 

Vapaaehtoistyön hyväksyminen vaa-
tii henkilökunnalta matalaa kynnystä 
hyväksyä ns. vieraat ihmiset työym-
päristöön. Ammattilaisen ja autta-
jan tulee kohdata toisensa avoimin 
mielin. Vapaaehtoistyöntekijän tulee 
tuntea että hänet otetaan avoimin 
mielin ja sydämellisesti mukaan talon 
arkeen.

Loppuvuodesta valmistuneeseen Katri 
Keihään tekemään kehittämistyöhön 
liittyvän, kaikkia palvelukeskuksia 
koskevan kyselyn perusteella on to-
dettu, että palvelukeskusten asukkaat 
haluavat tavata ihmisiä myös talon 
ulkopuolelta ja juuri tähän toivee-
seen vapaaehtoiset vastaavat. Tulee 
kuitenkin muistaa, että Kartanokodin 
henkilökunta mahdollistaa asukkaille 
asianmukaiset ja laadukkaat palvelut ja 
vapaaehtoiset eivät tee henkilökunnan 
tehtäviä, vaan ovat tuovat näihin pal-
veluihin oman, merkittävän lisänsä.

Löydä oma tapasi auttaa! Vapaaeh-
toistyölle ei ole ikärajaa vaan kaikki 
ovat tervetulleita mukaan. 

”Käyn vielä katsoa katsomassa 
kaveria, ennen kuin lähden kotiin!”

LEIRIRANTA 
Metsäläntie 13, Säkylä.
Mökki 1 on käytössä ympäri vuo-
den ja mökit 2 ja 3 vapusta syys-
kuun loppuun.
Mökkivuokra on 25 euroa/vrk, pait-
si viikonloput juhannuksesta heinä-
kuun loppuun 40 euroa/vrk. Vuok-
rataan vain kuntalaisille. Mökkien 
varaukset ja avaimet Pöytyän kun-
nan tekninen toimisto (Riihikosken 
virastotalo, Yläneentie 11b) puh. 
040 672 2976 tai 040 672 2977.
Kunnan vesijohtovesi on talvis-
aikaan suljettu eli: Mökki 1 on 
käytössä ympäri vuoden ja mökit 
2 ja 3 vapusta syyskuun loppuun. 
Huom. Talvella pitää ottaa talous-
vesi mukaan.

VALASRANTA 
Yläneen Valasranta on Pyhäjärven 
etelärannalla oleva vapaa-ajan viet-
topaikka, jossa sijaitsee suosittu 
tanssilava, uimaranta, kioski ja ka-
ravaanialue. Lisätietoja www.valas-
ranta.fi.

KU
VA: TIM

O KESTI

sivu 21



Tutustu! www.opistot.fi

Tekstiilin kuviointi 
kehyspainolla
114210 Kuvataidekolu KAJO, Eeva 
Terävä, to 09.00–12.00, 6.4.–27.4.

Kotitalous
Lasten kokkikurssi C 
7–10 vuotiaille
810203 Elisenvaaran koulu, kotitalo-
usluokka, Sari Saine, ti 15.00–17.00, 
14.3.–18.4.

Lammasruokakurssi
810212 Elisenvaaran koulu, 
kotitalous luokka, Päivi Lehtonen
to 17.00–21.00, 30.3.

Voileipäkakkukurssi
810213 Elisenvaaran koulu, kotitalo-
usluokka, Satu Toivonen
ti 17.00–20.00, 14.3.–14.3.

OPISTON KEVÄTLUKUKAUSI ON LÄHTENYT VAUHDILLA KÄYNTIIN. 

LYHYTKURSSEJA ON KUITENKIN ALKAMASSA VIELÄ RUNSAASTI, JOTEN 

VALINNANVARAA HALUKKAILLE RIITTÄÄ KAIKILLA OPINTOALOILLA.

Helmikuussa aloitamme lukuvuoden 2017–18 suunnittelun. Toivomme run-
saasti vinkkejä sekä uusien innostavien kurssien ideoimiseen että vanhojen 
opetussisältöjen kehittämiseen. Kurssiehdotukset ja -toiveet voi kertoa suoraan 
opettajille tai ainealueiden vastaaville opettajille, opistosihteerille tai rehtorille. 

Taiteen perusopetus ja kuvataidekoulu Kajo löytyvät Facebook-sivulta Kajo tai-
detoiminta ja kuvataiteen opetustilaan pääsee tutustumaan osoitteessa Kyrön-
tie 21.
Ohessa esimerkkejä loppukevään kurssitarjonnastamme. Lisää kursseja sekä li-
sätietoja löytyy opiston esitteestä sekä nettisivultamme.
Syksyllä alkaneiden kurssien vielä vapaista opiskelijapaikoista voit tiedustella 
opiston toimistosta! 

Historia
Kurkijoki ja Sortavala - idylliset 
taajamat Laatokan rannalla   
130105 Elisenvaaran oppimiskeskus/
Kurkisali, Ilkka Virta, KT, rehtori
to 17.30–19.00, 6.4.–6.4.

Tietotekniikka
Kyberturvallisuus 
340106 Elisenvaaran koulu, Mika 
Rantala
ma 17.30–20.30, 10.4.–10.4.

Kuvataiteet
Taidegrafiikan intensiivikurssi, 
kevät
110311 Kuvataidekoulu KAJO, Nur-
mi Jarkko
ke 19.00–21.15, 15.2.–15.3.

Käden taidot
Kesäkudonta Kyrö
114012  Kyrön VPK:n talo

Palo- ja pelastusala
Ensiapukurssi EA2 (Kyrö)
820305 Elisenvaaran koulu, biologia 1 
Välimaa Tuija, ti 18.00–21.00 
28.2.–21.3.

Riihikosken seutu

Käden taidot
Paperipaju
114306 Riihikosken koulu, Veronika 
Toivonen, ti 18.00–21.00, 14.3.–28.3.
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VIRTAA JA VETREYTTÄ KYLILLE –HANKE

Kylän yhteinen kehittämishanke, jossa painopistealueena 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen!

Tervetuloa MUKAAN, 
Ilmoittautuminen opiston 

toimistoon puh. 040 672 2969, 
tai netin kautta os. https://opisto-
palvelut.fi/auranlaakso/index.php

KAJO

Pöytyän kunnan omistama Au-
ranlaakson kansalaisopiston 
Virtaa ja Vetreyttä kylille –han-
ke jatkuu vielä huhtikuun 2017 
loppuun saakka! Hankkeella tu-
emme kylien terveysliikuntatar-
jonnan kehittämistä tarjoamalla 
liikunnan ohjaamisesta kiinnos-
tuneille maksutonta koulutusta. 
Voit osallistua hankkeen järjes-
tämiin koulutuksiin tai ehdot-
taa koordinaattorille maksusi-
toumusta koulutukseen, mikä 
palvelee alueesi liikuntatarjontaa 
parhaiten. Koulutus antaa mah-
dollisuuden toimia Auranlaak-
son kansalaisopiston ja Loimaan 
työväenopiston kyläjumpparyh-

Jos olet kiinnostunut liikunnan 
ohjaamisesta niin ilmoittaudu mukaan!
https://opistopalvelut.fi/auranlaakso

Lisätiedot koulutuksista ja hankkeesta:
Miia Lehtonen p. 040 672 31 92, 
miia.lehtonen@poytya.fi.

mien ohjaajana tai sijaisena. Hank-
keen rahoittajana on Varsinais-Suo-
men Jokivarsikumppanit

Tulossa keväällä:

Ikääntyneiden liikunnan-ohjaa-
misen peruskurssi
830466 Kisariihi, Yläneentie 14 Rii-
hikoski, la–su 18.–19.3. klo 9.00–
14.00
Koulutuksesta vastaa fysioterapeutti 
Suvi Vainikkala

Joogaohjaajan sijaisena 
toimimisen peruskurssi
830467 Paikka avoin, la–su 11.–12.2 
ja 25.–26.3 klo 10.00–18.00
Koulutuksesta vastaa Turun Joo-
gayhdistys

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO, 
Kyröntie 16, 21800 Kyrö. 

opistosihteeri Sari Isomäki  ................................ puh. 040 6722969

rehtori Ilkka Virta  ............................................... puh. 0400 60748 

tekstiilityönopettaja Eeva Terävä  ....................... puh. 0400 960746

suunnittelijaopettaja Heli Koivulahti  .................... puh. 040 6723159 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi
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SENIOREIDEN    LUKUJÄRJESTYS 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

kello 9.00–10.00 
Seniori-vuoro Yläneen kuntosali. 
Liikuntatoimi

kello 9.00 
sauvakävelyt Kyrön torilta. Eläkeliiton Kari-
naisten yhdistys.

kello 10.15
Seniori-kuntosali (Ro–Ö), Kisariihi, 
Liikuntatoimi

kello 9.30 alkaen
Tiistaikerhot: Ruska ja Kurttuset klo 9,30, 
Köhäkurkut klo 11 ja tuolijumppa klo 12.30. 
30.5. asti. Järj. Yläneen Eläkkeensaajat

 kello 9.30–10.30
Eläkeläisten kohtauspaikka Yläneen kirjas-
tossa.

kello 10.30–11.00 
Tuolijumppa Riihikoti
Liikuntatoimi

kello 9.30–11.00
Taitotupa Riihikoti 10.1.–4.4.2017 6 krt 
(ei talvilomaviikolla). Parilliset viikot. 
Auranlaakson kansalaisopisto, Minna Vainio.

kello 10.00–12.00 
Aamupäivän juttutuokio -ryhmä Riihikosken 
kirjastossa kuukauden 4. perjantai.  Ryhmä 
on avoin kaikille. Riihikosken kirjasto

kello 10.00 
Aamulenkki (sauvakävely) kirkonkylän seura-
kuntatalolta joka 2. vko 14.2., 14.3., 11.4. ja 
9.5. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys ja srk.

kello 10.00–12.00 
Kätevät kädet - käsityöpainotteinen kerho 
Riihikosken kirjastossa kuukauden 1. ja 3. pe. 

kello 11.00 
Seniori-kuntosali (A-Ko), Kisariihi, 
Liikuntatoimi

kello 10–10.45 
Ikäihmisten kuntoliikunta Kisariihessä. 
Liikuntatoimi.

kello 10.00–12.00 
Pulinakerho kokoontuu keskustelemaan Rii-
hikosken kirjastossa kuukauden 2. perjantai.

kello 11.45 Me-Ri
Seniori-kuntosali, Kisariihi, Liikuntatoimi

kello 13.00
Luovan toiminnan kerho (sketsikerho) OP- 
kerhohuone Riihikoski  joka kuukauden 3. ti 
21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. Eläkeliiton Pöytyän 
yhdistys.

kello 13.00
Laulukerho nuorisotila Kasikasissa,16.2., 
2.3., 16.3., 6.4. ja 20.4. (Riihikoski). Johtaa 
Anu Terho. Lisätietoja kulttuurisihteeri.

kello 13.00  Riihikosken kerho joka kuukau-
den 1. maanantai Riihikosken seurakuntata-
lolla. 6.3., 3.4. ja 8.5. Eläkeliitto Pöytyä

kello 13.00
Kultaisen iän kerho kokoontuu joka kuukau-
den 3. tiistai. SPR Karinainen

kello 13.00–14.00
Taitotupa Kotikarpalo 11.1.–29.3. 
2+17, 6 kertaa (ei 22.2.) Auranlaakson 
kansalaisopisto, Minna Vainio (jtv).

kello 13.00 
Tarinatuokiot 2.3., 6.4. ja 4.5. Kyrön seudun 
Karjalaiset

kello 13.15–14.45
Taitotupa, Kartanokoti 13.2., 27.2., 13.3. ja 
27.3, 6 kertaa, Auranlaakson kansalaisopisto 
Minna Vainio (jtv).

kello 14.00 
Kuukauden ensimmäinen tiistai POP-kerho-
huoneella Kyrössä. Kyrön sydänkerho

kello 13.00–16.00 
YsiYsit  nuorisotila Kasissa. Kaikille avoin 
ryhmä. Lisätietoja Kulttuuritoimesta.

kello 13.00 
Tasapainojumppa Kisariihessä, joka  kuu-
kauden viimeinen torstai. 23.2., 30.3. ja 
27.4. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys.

kello 13.30–14.15 
Seniori-kuntosali (Me-Ri) Kisariihi. 
Liikuntatoimi.

kello 14.00–16.00
Ilonpiiri Kartanokodissa kuukauden viimei-
nen tiistai. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 14.00–16.00
Torstaikerho, parilliset viikot. Eläkeliiton 
Yläneen yhdistys.

kello 15.30–17.30 
Boccia koulun juhlasalissa.Yläneen Eläkkeen-
saajat

kello 14.30–17.00 
Bocciapelit. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 15–17 
Seniorilentopallo Kisariihessä. Liikuntatoimi.

kello 15.30–16.30 
Tuolijumppa. Yläneen yhtenäiskoulun juhla-
sali. Liikuntatoimi.

kello 14.00–15.00
ASAHI-terveysliikunta, Kisariihi. Auranlaak-
son kansalaisopisto. 

kello 15.00–15.40 
Tuolijumppa. Kotikarpalo. Liikuntatoimi.

kello 16.00–17.00
ASAHI-terveysliikunta Elisevaaran koulun 
salissa. Auranlaakson kansalaisopisto. 

kello 16.00
Elokuvaesityksiä Luontokapinetissa 22.2. 
8.3. ja 22.3. Vapaa pääsy. Kulttuuritoimi.

kello 14.30–16.30 
Seniorilentopallo Kisariihessä. Liikuntatoimi.

kello 19.00–20.30 
Senioritanssi Yläneen yhtenäiskoulun juhla-
salissa. Liikuntatoimi.

kello 15.00–16.00 
Terhokerho Kartanokodissa 23.2., 23.3., 
27.4. ja 18.5. Järj. SPR

kello 16.30 
Boccia Kyrön ala-asteen liikuntasalissa. 
Eläkeliiton Karinaisten yhdistys.

kello 16.15–17.00
Varttuneiden liikunta, Kisariihi. Auranlaak-
son kansalaisopisto.

kello 15.00 alkaen 
Elokuvaesityksiä kurkisalissa 16.2., 23.2., 
16.3. ja 23.3. Kulttuuritoimi.

kello 15.00–18.00 
Karaoke Kisariihessä 19.2. 19.3., 23.4., 
21.5. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys.

kello 16.00
Kuntosali Elisenvaaran koululla. Eläkeliiton 
Karinaisten yhdistys

kello 18.00-19.00
ASAHI-terveysliikunta Mustanojan koulu, 
Auranlaakson kansalaisopisto.

kello 16.30–18.00 
Boccia-pelit  parittoman viikon torstaijum-
pan jatkona. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 16.00–17.00
Voimaa ja tasapainoa yli 65-vuotiaille, Kisa-
riihi Auranlaakson kansalaisopisto. 

kello 18.00–20.00
Seniorien nettikerho yhtenäiskoululla, Eläke-
liiton Yläneen yhdistys. 

kello 17.15–18.45
Jooga Elisevaaran koulun sali. Auranlaakson 
kansalaisopisto.

kello 18.00
Yläneen SPR:n ystävät kokoontuu joka 
kuukauden toinen maanantai OP:n kerho-
huoneella.

kello 19.00
Raamattupiiri Yläneen kirjastossa.

kello 19.00–19.45
Varttuneiden liikunta Kyrön koulu. Auran-
laakson kansalaisopisto. 

kello 18.00–19.30
Hathajooga Yläneen yhtenäiskoulu. Auran-
laakson kansalaisopisto. 

kello 19.00-20.30
Hathajooga Mustanojan koulu. Auranlaak-
son kansalaisopisto. 

SENIORILUKKARI ON 
MYÖS NETISSÄ: 
WWW.POYTYA.FI 

Valitse ensin ylhäältä palkista 
Palvelut - tämän jälkeen 

vasemmalta palkista Perhe- ja 
sosiaalipalvelut - sitten valitaan 

vasemmalta Ikääntyneiden palvelut 
- ja tämän jälkeen löytyy 

vasemmalta Seniorilukkari.
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SENIOREIDEN    LUKUJÄRJESTYS 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI SUNNUNTAI

kello 9.00–10.00 
Seniori-vuoro Yläneen kuntosali. 
Liikuntatoimi

kello 9.00 
sauvakävelyt Kyrön torilta. Eläkeliiton Kari-
naisten yhdistys.

kello 10.15
Seniori-kuntosali (Ro–Ö), Kisariihi, 
Liikuntatoimi

kello 9.30 alkaen
Tiistaikerhot: Ruska ja Kurttuset klo 9,30, 
Köhäkurkut klo 11 ja tuolijumppa klo 12.30. 
30.5. asti. Järj. Yläneen Eläkkeensaajat

 kello 9.30–10.30
Eläkeläisten kohtauspaikka Yläneen kirjas-
tossa.

kello 10.30–11.00 
Tuolijumppa Riihikoti
Liikuntatoimi

kello 9.30–11.00
Taitotupa Riihikoti 10.1.–4.4.2017 6 krt 
(ei talvilomaviikolla). Parilliset viikot. 
Auranlaakson kansalaisopisto, Minna Vainio.

kello 10.00–12.00 
Aamupäivän juttutuokio -ryhmä Riihikosken 
kirjastossa kuukauden 4. perjantai.  Ryhmä 
on avoin kaikille. Riihikosken kirjasto

kello 10.00 
Aamulenkki (sauvakävely) kirkonkylän seura-
kuntatalolta joka 2. vko 14.2., 14.3., 11.4. ja 
9.5. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys ja srk.

kello 10.00–12.00 
Kätevät kädet - käsityöpainotteinen kerho 
Riihikosken kirjastossa kuukauden 1. ja 3. pe. 

kello 11.00 
Seniori-kuntosali (A-Ko), Kisariihi, 
Liikuntatoimi

kello 10–10.45 
Ikäihmisten kuntoliikunta Kisariihessä. 
Liikuntatoimi.

kello 10.00–12.00 
Pulinakerho kokoontuu keskustelemaan Rii-
hikosken kirjastossa kuukauden 2. perjantai.

kello 11.45 Me-Ri
Seniori-kuntosali, Kisariihi, Liikuntatoimi

kello 13.00
Luovan toiminnan kerho (sketsikerho) OP- 
kerhohuone Riihikoski  joka kuukauden 3. ti 
21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. Eläkeliiton Pöytyän 
yhdistys.

kello 13.00
Laulukerho nuorisotila Kasikasissa,16.2., 
2.3., 16.3., 6.4. ja 20.4. (Riihikoski). Johtaa 
Anu Terho. Lisätietoja kulttuurisihteeri.

kello 13.00  Riihikosken kerho joka kuukau-
den 1. maanantai Riihikosken seurakuntata-
lolla. 6.3., 3.4. ja 8.5. Eläkeliitto Pöytyä

kello 13.00
Kultaisen iän kerho kokoontuu joka kuukau-
den 3. tiistai. SPR Karinainen

kello 13.00–14.00
Taitotupa Kotikarpalo 11.1.–29.3. 
2+17, 6 kertaa (ei 22.2.) Auranlaakson 
kansalaisopisto, Minna Vainio (jtv).

kello 13.00 
Tarinatuokiot 2.3., 6.4. ja 4.5. Kyrön seudun 
Karjalaiset

kello 13.15–14.45
Taitotupa, Kartanokoti 13.2., 27.2., 13.3. ja 
27.3, 6 kertaa, Auranlaakson kansalaisopisto 
Minna Vainio (jtv).

kello 14.00 
Kuukauden ensimmäinen tiistai POP-kerho-
huoneella Kyrössä. Kyrön sydänkerho

kello 13.00–16.00 
YsiYsit  nuorisotila Kasissa. Kaikille avoin 
ryhmä. Lisätietoja Kulttuuritoimesta.

kello 13.00 
Tasapainojumppa Kisariihessä, joka  kuu-
kauden viimeinen torstai. 23.2., 30.3. ja 
27.4. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys.

kello 13.30–14.15 
Seniori-kuntosali (Me-Ri) Kisariihi. 
Liikuntatoimi.

kello 14.00–16.00
Ilonpiiri Kartanokodissa kuukauden viimei-
nen tiistai. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 14.00–16.00
Torstaikerho, parilliset viikot. Eläkeliiton 
Yläneen yhdistys.

kello 15.30–17.30 
Boccia koulun juhlasalissa.Yläneen Eläkkeen-
saajat

kello 14.30–17.00 
Bocciapelit. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 15–17 
Seniorilentopallo Kisariihessä. Liikuntatoimi.

kello 15.30–16.30 
Tuolijumppa. Yläneen yhtenäiskoulun juhla-
sali. Liikuntatoimi.

kello 14.00–15.00
ASAHI-terveysliikunta, Kisariihi. Auranlaak-
son kansalaisopisto. 

kello 15.00–15.40 
Tuolijumppa. Kotikarpalo. Liikuntatoimi.

kello 16.00–17.00
ASAHI-terveysliikunta Elisevaaran koulun 
salissa. Auranlaakson kansalaisopisto. 

kello 16.00
Elokuvaesityksiä Luontokapinetissa 22.2. 
8.3. ja 22.3. Vapaa pääsy. Kulttuuritoimi.

kello 14.30–16.30 
Seniorilentopallo Kisariihessä. Liikuntatoimi.

kello 19.00–20.30 
Senioritanssi Yläneen yhtenäiskoulun juhla-
salissa. Liikuntatoimi.

kello 15.00–16.00 
Terhokerho Kartanokodissa 23.2., 23.3., 
27.4. ja 18.5. Järj. SPR

kello 16.30 
Boccia Kyrön ala-asteen liikuntasalissa. 
Eläkeliiton Karinaisten yhdistys.

kello 16.15–17.00
Varttuneiden liikunta, Kisariihi. Auranlaak-
son kansalaisopisto.

kello 15.00 alkaen 
Elokuvaesityksiä kurkisalissa 16.2., 23.2., 
16.3. ja 23.3. Kulttuuritoimi.

kello 15.00–18.00 
Karaoke Kisariihessä 19.2. 19.3., 23.4., 
21.5. Eläkeliiton Pöytyän yhdistys.

kello 16.00
Kuntosali Elisenvaaran koululla. Eläkeliiton 
Karinaisten yhdistys

kello 18.00-19.00
ASAHI-terveysliikunta Mustanojan koulu, 
Auranlaakson kansalaisopisto.

kello 16.30–18.00 
Boccia-pelit  parittoman viikon torstaijum-
pan jatkona. Eläkeliiton Yläneen yhdistys.

kello 16.00–17.00
Voimaa ja tasapainoa yli 65-vuotiaille, Kisa-
riihi Auranlaakson kansalaisopisto. 

kello 18.00–20.00
Seniorien nettikerho yhtenäiskoululla, Eläke-
liiton Yläneen yhdistys. 

kello 17.15–18.45
Jooga Elisevaaran koulun sali. Auranlaakson 
kansalaisopisto.

kello 18.00
Yläneen SPR:n ystävät kokoontuu joka 
kuukauden toinen maanantai OP:n kerho-
huoneella.

kello 19.00
Raamattupiiri Yläneen kirjastossa.

kello 19.00–19.45
Varttuneiden liikunta Kyrön koulu. Auran-
laakson kansalaisopisto. 

kello 18.00–19.30
Hathajooga Yläneen yhtenäiskoulu. Auran-
laakson kansalaisopisto. 

kello 19.00-20.30
Hathajooga Mustanojan koulu. Auranlaak-
son kansalaisopisto. 

Huomaa, että 
osaan ryhmistä tulee ilmoittautua etu-

käteen, ryhmillä on maksimikoko ja osa 

toiminnasta on maksullista. Varmista 

ryhmäkoko ja osallistumismaksu etukä-

teen. Suurin osa toiminnoista on kaikille 

avointa ja kaikenikäisille! 

 

MIKÄLI HALUAT OMAN 
YHDISTYKSEN TIETOJA 
LUKUJÄRJESTYKSEEN

ota yhteys kulttuurisihteeriin. 

Tähän lukujärjestykseen on koottu 
tietoja, joita on toimitettu 

kulttuurisihteerille Pöytyän kunnan 
tiedotuslehteä 1/2017 varten. 

Tietoja voi päivittää kulttuurisihteerille 
taina.myllynen@poytya.fi 

tai 050 560 7168.

Lisätietoa 

Kartanokoti toimintaterapeutti 
Mirka Marku, p. 040 672 3155
Kotikarpalo p. 040 4841 728. 
Riihikoti-palvelukeskus 
Sari Sumulehto p. 040 672 2933 

Kulttuuritoimi kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen p. 050 5607168,
taina.myllynen@poytya.fi 
Liikuntatoimi liikuntasihteeri 
Markus Salo p. puh. 0400 547 583 
markus.salo@poytya.fi 
Auranlaakson kansalaisopisto, 
toimisto, puh. 040 672 2969, 
Auranlaakson kansalaisopiston kurssit 
ovat maksullisia, kursseille tulee 
ilmoittautua etukäteen. Kansalaisopis-
ton ryhmissä syyslomaviikko viikko 
nro 42 ja talvilomaviikko viikko nro 8. 
Kansalaisopistolla myös paljon muita 
ikäihmisille sopivia kursseja, tässä vain 
osa.
(jtv) = joka toinen viikko kokoontuva 
ryhmä 

sivu 25



MAANANTAI 20.2. 

Lasketteluretki Himokselle
Hinnat: lapset 7–11v ja eläkeläiset yli 
65 v. 45 €, 12–65 v. 60 € ja pelkkä 
kuljetus 25 €.
Alle 12-vuotiaalla on oltava nimetty 
huoltaja mukana. Alle 7-vuotiaat pää-
sevät kypärä päässä rinteeseen ilmai-
seksi. 
Reittiaikataulu: klo 8.00 Oripään kivi-
makasiini, klo 8.20 Yläneen tori, klo 
8.40 Uudenkartanon VPK:n talo, klo 
9.00 Kisariihi, klo 9.15 Auran yhte-
näiskoulu ja klo 9.30 Kyrön tori. Pa-
luumatka alkaa klo 19 ja takaisin Ori-
päässä ollaan noin klo 23.30.
Mikäli tarvitset vuokravälineitä, kerro 
siitä ilmoittautuessasi. Vuokraväli-
neet jokainen kustantaa itse suoraan 
suksivuokraamoon. 
Ilmoittautuminen www.kuntapalve-
lut.fi/poytya viimeistään ma 13.2. klo 
15.00. Tuon jälkeen peruutuspaikkoja 
voi kysellä liikuntasihteeriltä p. 0400 
547 583.

Kello 10–13.30 Kokkipaja 
6–12-vuotiaille 
Kyrön seurakuntakodilla, Kyröntie 67. 
Hinta 2 €/hlö maksetaan Tarjalle pai-
kan päällä. Ilmoittautuminen Pöytyän 
seurakunnan nuorisotyöntekijälle Tar-
jalle (esim. tekstiviestillä nimi, ikä ja 
huoltajan puh.) p. 044 5252 530 tai 
tarja.sarkka@evl.fi. Muista kertoa mi-
hin kokkipajaan ilmoittaudut ja mah-
dollinen erityisruokavaliosi. 
Järj. Pöytyän seurakunta

Kello 17–21 Avoimet ovet Kyrön 
Nuokkarilla 13–17-vuotiaille.

TIISTAI 21.2.

Kello 9–16 Alakouluikäisten 
Hiihtis-liikuntapäivä Kisariihessä
Mukana myös Aura ja LiikU sekä pai-
kalliset urheiluseurat. Ilmoittautumi-
nen päättyi 7.2. Peruutuspaikkoja voi 
kysellä liikuntasihteeriltä p. 0400 547 
583.

Kello 10–13.30 Kokkipaja 
6-12-vuotiaille 
Yläneen Kanttorilassa, Haaviontie 4. 
Hinta 2 €/hlö maksetaan Tarjalle pai-
kanpäällä. Ilmoittautuminen Pöyty-
än seurakunnan nuorisotyöntekijälle 
Tarjalle (esim. tekstiviestillä nimi, ikä 
ja huoltajan puh.) p. 044 5252 530 
tai tarja.sarkka@evl.fi. Muista kertoa 
mihin kokkipajaan ilmoittaudut ja  
mahdollinen erityisruokavaliosi. Järj. 
Pöytyän seurakunta

Kello 11–14 Talviloman askarte-
lukurssi: Sudenkorentoheijastin 
Kyrön kirjastossa
Avoin kaikille. Kirjasto tarjoaa mate-
riaalit. Lapset voivat ottaa aikuisen 
avustajan mukaan. Kurssilla valmiste-
taan sudenkorento- tai muu heijastin. 
Ennakkoilmoittautuminen kirjastoon.  

Kello 16–20 Avoimet ovet Nuori-
sotila Kasissa 13–17 –vuotiaille.

KESKIVIIKKO 22.2.

Kello 10–13.30 Kokkipaja 
6–12-vuotiaille 
Oripään seurakuntatalolla, Kertuntie 
5. Hinta 2 €/hlö maksetaan Tarjalle 
paikan päällä. Ilmoittautuminen Pöy-
tyän seurakunnan nuorisotyöntekijälle 
Tarjalle (esim. tekstiviestillä nimi, ikä 
ja huoltajan puh.) p. 044 5252 530 

tai tarja.sarkka@evl.fi. Muista kertoa 
mihin kokkipajaan ilmoittaudut ja 
mahdollinen erityisruokavaliosi. Järj. 
Pöytyän seurakunta

Kello 12–15 Koko perheen talvi-
rieha Kalikassa 
Tarjolla luistelujää ja lumikenkäilyä 
(retkiluisteluteriä monoihin ja lumi-
kenkiä saa lainaksi), ladut, mönkijä-
ajelua, perinteinen pilkkikisa. Sää- ja 
jäävaraus, pakkasraja –15 C. Vara-
paikkana Haukkavuori. Seuraa säätilaa 
ja ilmoittelua! Pihapiirissä on grillituli 
ja mahdollisuus omien eväiden syö-
miseen. Järj. Pöytyän vapaa-aikatoimi 
ja Pöytyä-Oripää 4H

Kello 16 Elokuva Yläneen 
Luontokapinetissa. 
Vapaa pääsy! Lisätietoja kulttuuritoimi.

TORSTAI 23.2.

Matka Heurekaan ja Flamingoon
Lähde viettämään mukavaa lomapäi-
vää koko perheen voimin tai kaveri-
porukalla Heurekaan ja Flamingoon 
Vantaalle. Laajentuneessa ja uudistu-
neessa Heurekassa on mahdollisuus 
tutustua suursuosittuun Eläinten Body 
Worlds-näyttelyyn. Viihdekeskus Fla-
mingon tarjonnasta jokainen voi valita 
itselleen sopivan vaihtoehdon (mm. 
kylpylä, keilaus, hohtogolf, elokuvat). 
Alle 12 vuotiaat aikuisen seurassa.
Matkan hinta 25 €/hlö, alle 7 vuotiail-
le maksuton, sis. kuljetuksen, sisään-
pääsyn ja planetaarioelokuvan.
Reittiaikataulu: Lähtö 8.15 Yläneen 
tori, 8.25 Uusikartano, 8.45 Kisariihi, 
9.00 Kyrön tori, 9.20 Auran yhtenäis-
koulu. Paluu Kyröön n. klo 21.
Ilmoittautuminen www. kuntapalve-
lut. fi/poytya ti 14.2. mennessä. Li-
sätiedot: Anna-Leena Ranto, p. 0400 
780 646 Järj. Auran ja Pöytyän vapaa-
aikapalvelut
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Kello 10–13.30 Kokkipaja 
6–12-vuotiaille 
Riihikosken seurakuntatalolla, Kaup-
pakuja 2. Hinta 2 €/hlö maksetaan 
Tarjalle paikan päällä. 
Ilmoittautuminen Pöytyän seura-
kunnan nuorisotyöntekijälle Tarjalle 
(esim. tekstiviestillä nimi, ikä ja huol-
tajan puh.) p. 044 5252 530 tai tarja.
sarkka@evl.fi. Muista kertoa mihin 
kokkipajaan ilmoittaudut ja mahdol-
linen erityisruokavaliosi. Järj. Pöytyän 
seurakunta

Kello 11–14 Talviloman askarte-
lukurssi: Sudenkorentoheijastin  
Yläneen kirjastossa
Avoin kaikille. Kirjasto tarjoaa mate-
riaalit. Lapset voivat ottaa aikuisen 
avustajan mukaan. Kurssilla valmiste-
taan sudenkorento- tai muu heijastin. 
Ennakkoilmoittautuminen kirjastoon. 

Kello 15 Elokuva Kurkisalissa. 
Vapaa pääsy! Lisätietoja 
kulttuurisihteeri.

Kello 16–20 Avoimet ovet nuo-
risotalo Kalliolassa 13–17-vuoti-
aille.

PERJANTAI 24.2.

Kello 11–14 Talviloman askarte-
lukurssi: sudenkorentoheijastin 
Riihikosken kirjastossa 
Avoin kaikille. Kirjasto tarjoaa mate-
riaalit. Lapset voivat ottaa aikuisen 
avustajan mukaan. Kurssilla valmiste-
taan sudenkorento- tai muu heijastin. 
Ennakkoilmoittautuminen kirjastoon.   

PÖYTYÄN VAPAA-AIKATOIMISTO:

Kulttuurisihteeri  Taina Myllynen p. 050 560 7168

Liikuntasihteeri   Markus Salo, p. 040 054 7583
Nuorisosihteeri  Anna-Leena Ranto, p. 040 078 0646
Nuoriso-ohjaaja  Tuula Väänänen, p. 040 019 8813
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KIRJASTOJEN 
aukioloajat  syksy 2016

http://kirjasto.poytya.fi

KYRÖN KIRJASTO
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
p. 040 672 2968 tai 040 727 4494, 
kyron.kirjasto@poytya.fi

Aukioloajat: 
maanantai  13–19
tiistai   13–19
keskiviikko  10–16
torstai   13–19
perjantai  11–17
lauantai  suljettu

RIIHIKOSKEN KIRJASTO
Yläneentie 6, 21870 Riihikoski
p. 040 672 2967 tai 040 727 5878,
kirjasto@poytya.fi

Aukioloajat: 
maanantai  13–19
tiistai   13–19
keskiviikko  13–19
torstai   suljettu
perjantai    9–15
lauantai  10–14

YLÄNEEN KIRJASTO
Vainionperäntie 2 a, 21900 Yläne
p. 040 672 2970 tai 050 590 6748
ylaneenkirjasto@poytya.fi

Aukioloajat: 
- henkilökunta paikalla
maanantai  13–19
tiistai   13–19
keskiviikko  suljettu
torstai   13–19
perjantai  10–16
lauantai  suljettu

omatoimiaukioloaika Yläneellä  
ma–to klo 8–20, pe–su klo 8–18

Katso poikkeukselliset aukioloajat 
Pöytyän verkkosivuilta. 
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Satutunnit 
Riihikosken kirjastossa joka kuukau-
den toisena keskiviikkona klo 9.30 ja 
Yläneen kirjastossa parillisten viikko-
jen tiistaisin klo 10.00 

Kirjallisuuspiiri 
Yläneen kirjastossa joka kuukauden 
toisena maanantaina klo 17–19 ja 
Riihikosken kirjastossa kuukauden 
viimeisenä tiistaina klo 17–19. 

Raamattupiiri 
Yläneen kirjastossa tiistaisin klo 19.00. 

Eläkeläisten kohtauspaikka 
Yläneen kirjastossa perjantaisin klo 
9.30–10.30

Aamupäivän juttutuokio -ryhmä 
Riihikosken kirjastossa kuukauden 
neljäntenä perjantaina klo 10–12. 
Ryhmä on avoin kaikille.

Kätevät kädet - käsityöpainottei-
nen kerho 
Riihikosken kirjastossa kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena perjan-
taina klo 10–12.

Pulinakerho 
kokoontuu keskustelemaan Riihikos-
ken kirjastossa kuukauden toisena 
perjantaina kello 10–12. 

Talviloman askartelukurssi: 
sudenkorentoheijastin. Avoin kai-
kille. Kirjasto tarjoaa materiaalit. 
Lapset voivat ottaa aikuisen avus-
tajan mukaan. Kurssilla valmiste-
taan sudenkorento- tai muu hei-
jastin. Ennakkoilmoittautuminen 
kirjastoon.   
• Yläneen kirjastossa torstaina 

23.2.2017 11:00–14:00
• Riihikosken kirjastossa perjan-

taina 24.2.2017 11:00–14:00
• Kyrön kirjastossa tiistaina 

21.2.2017 11:00–14:00

Muun maan esimerkkiä seuraten 
Yläneelle avattiin tammikuussa 
2017 omatoimikirjasto. Kirjaston 
omatoimisuus ei kuitenkaan tar-
koita sitä, ettei henkilökuntaa olisi 
enää lainkaan paikalla, vaan asiak-
kaita palvellaan totuttuun tapaan. 
Kirjaston aukioloaikaa on kuiten-
kin haluttu lisätä omatoimisen au-
kiolon avulla. 

Ennen Yläneen kirjasto oli auki 
vain neljänä arkipäivänä viikossa, 
nykyään Yläneen kirjastoon pää-
see sisään maanantaista torstaihin 
kello 8-20 ja perjantaista sunnun-
taihin kello 8-18. Ikärajaa oma-
toimikirjastossa ei ole – eikä tule 
niin kauan kuin kaikki sujuu hyvin 
- vaan sinne pääsevät kaikki kirjas-
tokortin haltijat. 

Omatoimiaikaan kirjastoon pääsee 
sisään näyttämällä oven ulkopuo-
lella olevaan kirjautumisyksikköön 
kirjastokortin viivakoodin ja syöt-
tämällä laitteeseen kirjastosta saa-
tavan nelinumeroisen pin-koodin. 
Pienet lapset voivat tulla kirjastoon 
huoltajiensa kanssa ja koululuokat 
opettajan mukana. Jokainen on 
vastuussa siitä, mitä hänen kor-
tillaan sisään päässeet kirjastossa 
tekevät. Ovea ei siksi kannatakaan 
avata muille, vaan jokainen pikku-
lapsia lukuun ottamatta kirjautuu 
sisään omalla kortillaan. 

Omatoimisen aukiolon alkaessa 
asiakkaat poistuvat kirjastosta ja 
kirjautuvat takaisin sisään omalla 
kortillaan. Kun aukioloaika päät-
tyy, kuulutukset ilmoittavat, että 
kirjastosta on aika poistua. 

Omatoimiaikana aineisto palau-
tetaan automaatilla ja asetetaan 
automaatin vieressä olevaan pa-
lautushyllyyn. Sama automaatti 

toimii myös lainausautomaattina. 
Lehdet ovat asiakkaiden luettavis-
sa ja kirjastossa voi käyttää tieto-
koneita sekä opiskella ja oleskella. 
Yläneen kirjastossa on langaton 
verkko. Pienimuotoisia kokouksia 
saa omatoimiaikaankin järjestää. 

Tulostaa ja kopioida voi vain sil-
loin, kun henkilökunta on paikalla. 
Kirjastomaksujakin vastaanote-
taan vain henkilökunnan läsnä 
ollessa. Pöytyän ja Auran kirjas-
ton maksuja voi kuitenkin maksaa 
myös verkkomaksuina verkkokir-
jaston kautta. Jos maksut ylittävät 
sallitun enimmäisrajan, automaa-
tilla ei pysty lainaamaan. 

Tila on kauttaaltaan kameravalvot-
tu ja vahinkoa tuottanut on kor-
vausvelvollinen aiheuttamistaan 
vahingoista. Sääntöjä rikkonut 
voidaan asettaa käyttökieltoon. 
Omatoimikirjastossa on käytössä 
kaupoista tuttu hävikinestojärjes-
telmä hälytinportteineen. 

Omatoimikirjastot ovat muutaman 
viime vuoden aikana yleistyneet 
valtavaa vauhtia ja kokemukset 
niistä ovat enimmäkseen hyviä. 
Sekä lainaus- että kävijämäärät 
ovat omatoimikirjastoissa kasva-
neet huomattavasti parantuneiden 
aukioloaikojen myötä. Yläneelläkin 
aukiolon määrä on kasvanut vii-
koittaisesta 24 tunnista 78 tuntiin. 
Omatoimikirjastoa suunnitellaan 
myös muihin Pöytyän kirjaston 
toimipisteisiin. 

Kaikissa mieltä askarruttavissa 
kysymyksissä Yläneen kirjaston 
henkilökunta neuvoo mielellään ja 
opastaa myös laitteiden käytössä. 

Tervetuloa tutustumaan omatoi-
mikirjastoon!

YLÄNEEN KIRJASTO ASTUI OMATOIMIAIKAAN
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LIIKUNTATOIMEN KEVÄTKAUSI 2017 (9.1.-30.4.)

MAANANTAI 
Yläneen kuntosali
Kello 9.00–10.00 Seniori-vuoro

Riihikoti/Päiväpirtti
Kello 10.30–11.00 Tuolijumppa

Kisariihi
Kello 10.15–12.30 Seniori-kunto-
sali (kello 10.15 Ro-Ö, klo 11.00 
A–Ko, kello 11.45 Ku–Ma)
Kello 12.30–13.30 KeVa-kuntosali
Kello 13.30–14.15 Seniori-kunto-
sali (Me–Ri)

Kotikarpalo
Kello 15.00–15.40 Tuolijumppa

Kyrön kuntosali
Kello 16.00–18.00 Seniori-vuoro

TIISTAI 
Kyrön koulu
Kello 14.30–15.30 Salibandy, 1.–2.lk
Kello 15.30–16.30 Salibandy, 3.–6.lk
Kello 18.30–20.30 Naisten lento-
pallo

Elisenvaaran koulu
Kello 16.45–17.45 Salibandy 7. lk->
Kello 19.00–20.00 Kahvakuula-
jumppa (35 €)

Kisariihi
Kello 10.00–10.45 Ikäihmisten 
kuntoliikunta (25 €)
Kello 15.00–17.00 Seniorilentopallo

KESKIVIIKKO
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 15.30–16.30 Tuolijumppa

Kyrön koulu
Klo 20.30–22.00 Miesten lentopallo

TORSTAI
Kisariihi
Klo 14.30–16.30 Seniorilentopallo
Klo 19.00–21.00 Kahvakuulajump-
pa (2 ryhmää, 35 €)

Uudenkartanon VPK:n talo
Klo 17.30–18.30 Kahvakuulajump-
pa (35 €)

PERJANTAI
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 19.00–20.30 Senioritanssi

LAUANTAI
Kisariihi
Klo 18.00–19.00 Naisten saliban-
dy (30 €)

SUNNUNTAI
Kyrön koulu
Klo 18.30–20.30 Miesten lento-
pallo

Kisariihi
Klo 19.30–21.30 Miesten saliban-
dy (30 €) 
Maksullisiin ryhmiin ilmoittautu-
minen www.kuntapalvelut.fi/po-
ytya, syksyllä mukana olleiden ei 
tarvitse ilmoittautua uudelleen.

Saviseutu hiihtää 1.1.-30.4.
Kerää hiihtämäsi kilometrit lomak-
keelle ja palauta se hiihtokauden 
päätyttyä tai viimeistään torstaina 
4.5. vapaa-aikatoimistoon, Kehi-
tyksentie 6, 21800 KYRÖ. Loma-
ke on tulostettavissa osoitteesta 
www.poytya.fi  
Kaikkien osallistujien kesken arvo-
taan palkintoja.

HIIHTOLOMAN TOIMINTAA:

Lasketteluretki Himokselle maa-
nantaina 20.2.
Alakoululaisten Hiihtis -liikunta-
päivä Kisariihessä tiistaina 21.2.
Mahdollisia vapaita paikkoja Hi-
mokselle ja Hiihtikselle voi kysellä 
liikuntasihteeri Markus Salolta 0400 
547583.

Koko perheen talvirieha Kalikas-
sa keskiviikkona 22.2. klo 12–15.
Säiden salliessa tarjolla on luistelu-
jää ja lumikenkäilyä (retkiluisteluteriä 
monoihin ja lumikenkiä saa lainaksi), 
ladut, moottorikelkka-/mönkijäajelua, 
perinteinen pilkkikisa, saunomismah-
dollisuus. Pakkasraja -15 C. Varapaik-
kana Haukkavuori. Seuraa säätilaa ja 
ilmoittelua! Pihapiirissä on grillituli ja 
mahdollisuus omien eväiden syömi-
seen.
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AURANMAAN LATU RY
1. Lapsille metsämörri toimintaa 

2.4. Välimäenmonttu, Koivukan-
kaantie, Karinainen

2. Pyöräilyretki Virpinmäelle villiin-
ny keväästä -teemalla la 20.5. 
Yhteislähtö Kyröstä. Tarkemmat 
aikataulutiedot Auranmaan Viik-
kolehdessä 1–2 viikkoa ennen 
tapahtumaa. 

3. Halloween taskulamppuretki 
5.11. lähdöt klo 17–18. Tarkempi 
paikka ilmoitetaan myöhemmin 
AVL:ssä. 

KARINAISTEN KUNTO 
Löydä liikunta -toiminta jatkuu viikol-
la 2, alk. 9.1. Kyrön koululla 

maanantaisin
Nassikat (alle 6 v.) 17.15–17.55
Vekarat (eskari + eka) 18.00–18.45
Touhot (2. lk + 3. lk) 18.45–19.30
30 €/kausi, jäseniltä 20 €

perjantaisin
Ipanapalloilu 17–18
www.karinaistenkunto.net, 
050 582 8538

PÖYTYÄN URHEILIJAT/ 
HIIHTO
Hiihtokoulu torstaisin klo 18 
Haukkavuoressa.
HS-koulu on tarkoitettu 6–16 -vuo-
tiaille, nuoremmatkin ovat tervetul-
leita vanhempien seurassa mukaan. 
Lisätietoja leireistä ym. tapahtumista 
kotisivuiltamme.
Uudistettuja lämmittelypukuja ja 
Ullmax-asuja on saatavana Haukka-
vuoressa.

Ulkoilumajan kahvio avoinna 
hiihtokaudella:
ti ja to klo 18.00–20.00 ja la klo 
11.00–14.00.

Välinehuolto ja –vuokraamo 
avoinna hiihtokaudella:
ti ja to klo 17.30–20.00 ja la 11.00–
15.00. Muina aikoina tiedustelut p. 
040 527 8847. 
www.poytyanurheilijat.fi/hiihto

SEKAHAKU
Tanssikurssit jatkuu Mäkiäisten työ-
väentalolla, 
www.sekahaku.net/treenit/riihikoski-
kevat-2017-2 ja Antti-Villen sunnun-
tai suosikit www.sekahaku.net/ajan-
kohtaista/ltss-kiertue-kevaalla-2017 

YLÄNEEN KIRI
Järjestää jalkapallotoimintaa 

Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhal-
lissa. 
• 01–03-syntyneille tytöille torstai-

sin 18.00–19.30 ja sunnuntaisin 
18.00–19.30. Vetäjänä Kimmo 
Reunanen 0400 835 196. Yhteys-
henkilö Marjo Mäkilä 044 372 
8606.

Huovinretken laturetki ja MTB-
talvisafari sunnuntaina 5.3.
Lähtöpaikkoina Virttaan Eräveikkojen 
maja, Vampulan ulkoilumaja ja Säky-
län varuskunnan ampumaradan pavil-
jonki. Lähtöpaikat avoinna klo 9–12. 
Lumi- ja muut tiedot www.huovinret-
ki.fi

Kunnanmestaruushiihdot 
torstaina 9.3.
Pöytyän hiihtomestaruudet ratkotaan 
Haukkavuoressa. Ilmoittautuminen 
to 9.3. klo 15 mennessä, hiihto@po-
ytyanurheilijat.fi tai paikan päällä klo 
16.45–17.15. Sarjat T/P6->. Hiihtotyy-
li vapaa. Ensimmäinen lähtö klo 18. 
Hiihtomajalla puffetti avoinna ja sau-
nat lämpiminä. Säävaraus.

Kyrön kuntosali
Kyrön kuntosali Elisenvaaran koulul-
la, Kyröntie 14, on avoinna ma-to klo 

18–20. Kertamaksu aikuisilta 4 € ja 
alle 16 v. 2 €. Kausikortti (kesäkuun 
alkuun) 35 €/15 €.

Kesis 2017
Pöytyä osallistuu Lounais-Suomen 
Liikunnan ja Urheilun järjestämälle 
Kesis- liikuntaleirille. Leiri pidetään 
Sauvon Ahtelan leirikeskuksessa 13.–
16.6.2017. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen www.liiku.fi/kesis 
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• 04–06-syntyneille keskiviikkoi-
sin 17.15–18.45 ja sunnuntaisin 
15.30–18.00. Vetäjinä Jouni Pik-
karainen 040 515 0912 ja Jari Sal-
mi 050 599 2726.

• 07–08-syntyneille tiistaisin 
18.00–19.30 ja sunnuntaisin 
14.00–15.30. Vetäjinä Tommi 
Ahola 050 910 4898 ja Janne Pel-
tola 044 076 5341. 

• 09–10-syntyneille perjantaisin 
17.30–19.00 ja sunnuntaisin 
(sählyä) 13.00–14.00. Vetäjinä 
Toni Orava 050 522 3775 ja Sami 
Lyytinen.

Taitokoulu satunnaisesti
Tiedustelut Aarto Mettälä 
040 774 7426
• Harrastajille perjantaisin 
      19.00–20.30
• Vetäjille tiistaisin 19.30–21.00

Kaikki junioriryhmät osallistuvat joko 
piirin sarjoihin tai erilaisiin turnauk-
siin. Varmista vetäjiltä, että harjoituk-
set on, jos olet tulossa uutena mu-
kaan toimintaan.
Kaikkiin ryhmiin otetaan mielellään 
lisää pelaajia mukaan. Rohkeasti mu-
kaan vaan!
Kaikesta toiminnasta voi tiedustella 
Aartolta 040 774 7426.

Tammikuu   
1.1.–30.4. Saviseutu hiihtää (seutu-
kunnan liikuntatoimet = SELI) 
1.1.–31.12. Vuoden Unelmaliikkuja 
–kilpailu (SELI)
26.–27.1. Lasten Lumipäivät Hauk-
kavuoressa (Pöytyän Urheilijat / hiih-
tojaosto, Suomen Hiihtoliitto ja Suo-
men Ampumahiihtoliitto)
26.1. Eläkeläisten tasapainojumppa 
Kisariihessä (liikuntatoimi ja Eläkelii-
ton Pöytyän yhdistys)

Helmikuu   
10.2. Kuutamohiihto (Auranmaan 
Latu)  
20.2. Lasketteluretki Himokselle (Au-
ran, Oripään ja Pöytyän liikuntatoi-
met) 
21.2. Alakouluikäisten Hiihtis-päivä 
(Auran ja Pöytyän liikuntatoimet sekä 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu = 
LiikU)  
22.2. Koko perheen talvirieha Ka-
likassa (Pöytyän vapaa-aikatoimi ja 
Pöytyä-Oripään 4H-yhdistys)
23.2. Eläkeläisten tasapainojumppa 
Kisariihessä (liikuntatoimi ja Eläkelii-
ton Pöytyän yhdistys)
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Unelmien liikuntavuosi 2017 Pöytyällä

Toukokuu   
1.5.–31.8. Saviseutu pyöräilee 
(SELI) 10.5. Haastepyöräily Haveril-
le (Oripään ja Pöytyän liikuntatoimet)
10.5. Perhefutisilta Riihikoskella 
(Pöytyän Kaima)
20.5. Villiinny keväästä -pyöräret-
ki Kyröstä Virpimäelle (Auranmaan 
Latu)

Kesäkuu   
4.–29.6. Uimakoulut Liedossa, Loi-
maalla ja Eurassa (Auran ja Pöytyän 
liikuntatoimet)
13.–16.6. Kesis-liikuntaleiri Sauvon 
Ahtelassa (Auran, Oripään ja Pöytyän 
liikuntatoimet sekä LiikU)
Beach volleyn harrastesarja (liikunta-
toimi)  

Heinäkuu   
5.7. Perheliikuntailta Kyrön maaui-
malassa (liikuntatoimi ja Kyrön seu-
dun kyläyhdistys)

Elokuu   
14.8. Km-suunnistus Raasissa (lii-
kuntatoimi ja Yläneen Kiri)
31.8. Km-yleisurheilu Otsolassa (lii-
kuntatoimi ja Yläneen Kiri)

Syyskuu   
1.9.–31.12. Saviseutu kävelee 
(SELI) 

7.9. Syksyn liikuntastartti Kisarii-
hessä (liikuntatoimi) 

Lokakuu   
4.10. Km-maastot ja kesän km-
kisojen palkintojenjako Haukka-
vuoressa (liikuntatoimi) 
9.10. Retki Tampereelle jalkapal-
lon MM-karsintaotteluun Suomi 
– Turkki (liikuntatoimi) 

Marraskuu   
5.11. Halloween-taskulamppu-
retki (liikuntatoimi ja Auranmaan 
latu)

Joulukuu   
27.–28.12. Kinkunsulatusjumpat 
(liikuntatoimi)

Listaa päivitetään vuoden mittaan 
osoitteessa www.poytya.fi. Jos 
haluat yhdistyksesi tapahtuman 
mukaan listalle, ilmoita se liikun-
tasihteeri Markus Salolle markus.
salo@poytya.fi tai 0400 547 583.

Maaliskuu   
9.3. Km-hiihdot Haukkavuoressa va-
paalla tyylillä (liikuntatoimi ja Pöyty-
än Urheilijat / hiihtojaosto)
20.–24.3. Alle kouluikäisten lasten 
liikuntaviikko Kyrössä, Riihikoskella ja 
Yläneellä. Kotihoidossa oleville lapsil-
le avoimet vuorot ti 21.3. Kyrön kou-
lulla klo 13–14, ke 22.3. Kisariihessä 
klo 10–11 ja pe 24.3. Yläneen palloi-
luhallissa klo 11–12. (liikuntatoimi, 
varhaiskasvatus ja Pöytyän terveys-
keskus) 30.3. Eläkeläisten tasapaino-
jumppa Kisariihessä (liikuntatoimi ja 
Eläkeliiton Pöytyän yhdistys)

Huhtikuu   
19.4. Koko perheen harrasteilta Kisa-
riihessä (vapaa-aikatoimi ja paikalliset 
yhdistykset)
27.4. Eläkeläisten tasapainojumppa 
Kisariihessä (liikuntatoimi ja Eläkelii-
ton Pöytyän yhdistys)
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keen ja tulevaan”, sivistysjohtaja Ma-
rianne Mäkelä mainitsee. ”Odotetta-
vissa on kohtaamisia eri muodoissaan 
– vanhaa, uutta, ennennäkemätöntä 
ja ainutlaatuista. Hienoa, että Khro-
noksen talo löytyy Pöytyältä.”

Khronoksen talosta rakentuu rau-
hoitettu alue, joka koostuu ihmisen 
rappeutuvasta kulttuuriperinnöstä ja 
kuolevasta mutta uudelleen kasva-
vasta luonnosta. ”Pöytyä sopii erin-
omaisesti Khronoksen talon paikak-
si,” toteaa Lönnströmin museoiden 
vt. johtaja Riitta Numminen. ”Kun-
nassa kunnioitetaan luontoa ja sen 
monimuotoisuutta.”

Taiteilijaryhmä IC-98:n projektit ovat 
usein installaatiomuotoisia teoksia tai 
julkaisuja, joissa yhdistyvät tutkimus, 
piirustus ja animaatio. Teoksia on ol-
lut esillä näyttelyissä, biennaaleissa 
ja tapahtumissa Pohjoismaissa, Eu-
roopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. 
IC-98 edusti Suomea Venetsian bien-
naalissa 2015 installaatiollaan Tunnit, 
ajat, iäisyydet. Taiteilijaryhmä IC-98 
lahjoitti hankkimansa kiinteistön Pöy-
tyän kunnalle. Kunnanhallitus otti 
lahjoituksen vastaan kokouksessaan 
maanantaina 31.10.2016.

Tästä alkaa Khronoksen aikamatka 
kohti tulevaisuutta

Lähde: Lönnströmin taidemuseon tiedote 
Khronoksen talosta.

TERESIA JA RAFAEL LÖNNSTRÖMIN SÄÄTIÖN YLLÄPITÄMÄ LÖNNSTRÖMIN 

TAIDEMUSEO LUOPUI KIINTEISTÖSTÄÄN 2015 JA TOTEUTTAA NYKYTAIDE-

PROJEKTEJA YHTEISTYÖSSÄ KUVATAITEILIJOIDEN KANSSA. ENSIMMÄISEKSI 

PROJEKTIKSI 2015 VALITTIIN TURKULAISEN TAITEILIJARYHMÄ IC-98:N 

EHDOTUS KHRONOKSEN TALO. 

Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön 
hallitus varasi vuosina 2016–2017 
toteuttavalle hankkeelle yhteensä 
100 000 euroa työskentelykorvausta 
ja projektikuluja varten. Taiteilijaryh-
män IC-98 muodostavat kuvataiteili-
jat Visa Suonpää ja Patrik Söderlund. 
Taiteilijat ovat etsineet Suomesta kiin-
teistöä, johon Khronos, ajan jumala, 
voisi asettua asumaan.

“Olemme kuluneen vuoden aikana 
tutustuneet taloihin ja pihoihin eri 
puolilla Suomea”, Patrik Söderlund
kertoo. ”Kaikilla on ollut ominaislaa-
tunsa. Pöytyältä löytyi pihapiiri, joka 
tuntui parhaiten olennoivan Khrono-
ksen taloa. Nyt projekti ei etene enää 
vain käsitteellisesti vaan konkreetti-
sesti suhteessa paikkaan ja konteks-
tiin. Alkaa varsinainen dialogi talon, 

KHRONOKSEN TALO löytyi Pöytyältä

ympäristön ja niihin liittyvien ihmis-
ten, eläimien ja kasvien kanssa.”

Khronoksen talo Pöytyän Ortenojal-
la on portittomalla teräsverkkoaidalla 
ympäröity kiinteistö. Tilan pinta-ala 
on 2003 neliömetriä. Alue on suo-
jattu ihmisiltä ja koostuu asuinraken-
nuksesta ja pihapiiristä. Aidattu alue 
jätetään koskemattomaksi määrää-
mättömäksi ajaksi. Aluetta ei hoideta 
eikä ylläpidetä millään tavalla. Raken-
nukset saavat rauhassa rappeutua ja 
kasvit vallata alueen.

Pöytyän kunta odottaa kiinnostuksel-
la ajan asettumista Khronoksen ta-
loon. ”Useita ulottuvuuksia käsittävä
projekti jatkaa elämäänsä muodos-
taen yhteyksiä ympäristöönsä ja luo 
samalla siltaa menneeseen, nykyhet-

KU
VAT: LÖN

N
STRÖM

IN
 TAIDEM

U
SEO

Lisätietoja
vt. museonjohtaja 

Riitta Numminen, 040 5518 020
säätiön hallituksen pj.

Teea Hyytiä, 040 8312 758
Pöytyän kulttuurisihteeri 

Taina Myllynen, 050 560 7168, 
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Teema yhdessä
SUOMI ON 

VUONNA 2017 
sinivalkoinen JA 
TÄYNNÄ ERILAISIA 

TILAISUUKSIA 
– MYÖS PÖYTYÄLLÄ!

Suomi 100, paikannimet verkkoon 
Kotimaisten kielten keskus (KOTUS) 
Kulttuuritoimi.

Leivon laulu –musiikkiteos 
juhlistaa satavuotiasta Suomea. Lib-
retto Rasse Mäkelä ja sävellys Matti 
Laiho. Kulttuuritoimi.

12.2. kello 15.00 Lapsiperheille 
ilmainen Rokkikokki-konsertti 
Kyrön koululla.  LC Karinainen/Kyrö

su 19.2. kello 14 konsertti Kurki-
salissa
Konsertin teemana on Punaisen Sulka 
-keräys ja Suomi 100 vuotta. Esiinty-
jät: Emmi Loven, Jouni Haapaniemi ja 
Jouni Uusitalo, laulu. Elina Ukkonen, 
säestys. Pöytyän Puhaltajat, johtaa 
Essi Rae. Konsertissa kuullaan Big 
Band -musiikkia sekä suomalaisille 
tuttuja klassikoita operetista kevyeen 
musiikkiin. LC Pöytyä ja kulttuuritoimi.
Pääsymaksu, konsertin tuotto Punai-
nen sulka -keräykseen. 

su 5.3. kello 14 Juha Simolan 
konsertti Unelmat ihmisen
Järj. LC Kyrö/Karinainen. Liput 15 €, 
konsertin tuotto Punainen sulka -ke-
räykseen.

to 9.3. kello 17.30–19.00 Kurki-
salissa Luentosarja: Suomi vuon-
na 1917. Osa 1: Itsenäisyyden 
taustaa (Osa 2. 3.4. kts sivu 15)
FM, rehtori Outi Jalonen. Järj. Auran-
laakson kansalaisopisto 

Elisenvaaran kulttuuriviikko 
2.–9.4. Teema: Satavuotiaassa 
Suomessa
su 23.4. Kyrön Seudun Sotavete-
raanien juhlavuosi, 50 vuotta
Kyrön Seudun sotaveteraanit

to 27.4. Kansallinen veteraani-
päivä
Järj. kunta ja seurakunta yhdessä eri 
tahojen kanssa.

Pöytyän Museopappilan kesä-
näyttelyssä ”Suomi-neidon aske-
leet kymmenen vuosikymmenen 
aikana” 
Järj. Pöytyän kotiseutuyhdistys

la 1.7. Yläneen Säpinät
su 2.7. Metsäkirkko
Järj. Kyrön seudun sotaveteraanit ja 
Pöytyän seurakunta

Elojuhlat elokuussa 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. mm.  
La 26.8. Venetsialaiset Killanmäellä 
ja Sata päivää satavuotiaan Suomen 
syntymäpäivään.

Syyskuussa Luentosarja: Suomi 
vuonna 1917, Osa 3: Valtalaista 
eduskuntavaaleihin
FM, rehtori Outi Jalonen Kurkisalissa. 
Järj. Auranlaakson kansalaisopisto

ti 10.10. Aleksis Kiven päivän 
tilaisuus Yläneellä
Järj. Pöytyän kulttuurisäätiö

Marraskuussa Luentosarja: Suo-
mi vuonna 1917, Osa 4: Marras-
kuun vallankumouksesta itsenäi-
syyteen 
FM, rehtori Outi Jalonen Kurkisalissa. 
Järj. Auranlaakson kansalaisopisto.

ke 6.12. Suomi sata vuotta
Jumalanpalvelukset Karinaisten, Pöy-
tyän ja Yläneen kirkoissa, kunniakäyn-
nit sankarihaudoilla ja tämän jälkeen 
yhteinen juhla Pöytyän Kisariihessä. 
järj. Pöytyän seurakunta ja Pöytyän 
kunta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

KU
VA: 4H

-YH
DISTYS
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”Mitä kuuluu?” 

NO, KAIKENLAISTA. 

”HYVÄÄ KUULUU, OPIN JUST SOITTAMAAN 

KISSANPOLKAN HAITARILLA!”

”MITÄS TÄSSÄ, NÄIN TÄNÄÄN PITKÄSTÄ

 AIKAA VANHAN YSTÄVÄN.”

UUTUUDET KURKISALISSA
Kinotour esittää elokuvia Kurkisalis-
sa. Nähtyäsi mainoksen uudesta elo-
kuvasta, käy Kinotourin kotisivulla. 
Sieltä näet, koska elokuva esitetään 
Kurkisallissa. www.kinotour.fi

ELOKUVAILTAPÄIVÄT 
KURKISALISSA JA 
LUONTOKAPINETISSA 
KEVÄÄLLÄ 2017
Yläneen Luontokapinetissa
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne
keskiviikko 8.2.2017 kello 16
keskiviikko 22.2.2017 kello 16
keskiviikko 8.3.2017 kello 16
keskiviikko 22.3.2017 kello 16

Kurkisalissa 
Elisenvaaran oppimiskeskus, 
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
• torstai 16.2.2017 kello 15
• torstai 23.2.2017 kello 15
• torstai 16.3.2017 kello 15
• torstai 23.3.2017 kello 15
Yläneen Luontokapinetin eloku-
vaesitykset toteuttaa yhteistyössä 
Luontokapinetti/4H (Minna Luk-
kala), Pöytyän seurakunta (Merelle 
Fagerström) ja Pöytyän kulttuuri-
toimi (Taina Myllynen). 
Kurkisalin elokuvaesitykset toteut-
taa kirjasto- ja kulttuuritoimi. Lisä-
tietoja  kulttuurisihteeriltä, jolta voi 
tiedustella elokuvan nimet etukä-
teen.
Järj. kirjasto- ja kulttuuritoimet. 
Lisätietoja kulttuurisihteeri p. 050 
560 7168. 

AURAN, PÖYTYÄN  JA ORIPÄÄN 
KULTTUURITOIMIEN YHTEISET 
TEATTERIRETKET:

Tiistai 7.3. Tom of Finland, Logo-
mo, Turku
Turun kaupunginteatteri esittää Logo-
mossa Tom of Finland. Musikaali ker-
too Touko Laaksosen matkan Tom of 
Finlandiksi. Se näyttää kaarinalaisen 
opettajaperheen lahjakkaan, omalaa-
tuisen pojan tien maailman tunne-
tuimmaksi suomalaistaiteilijaksi. Ikä-
suositus yli 16 vuotiaille. 

Lauantai 22.4. Mielensäpahoitta-
jan Suomi, Tampere
Mielensäpahoittajan omaperäinen 
näkemys itsenäisen Suomen sadasta 
vuodesta, yleisesti ja yksityisesti. 

Keskiviikko 14.6. Fingerpori 
Emma teatteri Naantali 
Emma teatteri esittää kesällä 2017 
Naantalissa Fingerpori-esityksen, jos-
sa Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä 
uhkaa kuntaliitos – Turkuun. 
Tarkemmat hinta- ja aikataulutiedot 
myöhemmin. Teatteriretkille ilmoit-
tautuminen netistä ww.kuntapalvelut.
fi/poytya tai kulttuurisihteerille taina.
myllynen@poytya.fi

ENNAKKOTIETOA 
TULEVASTA KESÄSTÄ 2017:
Kesäkäpälät päiväleiri 1–3-luokkalai-
sille Kisariihessä 5.–22.6. kello 9–16. 
Tarkemmat tiedot myöhemmin. Lisä-
tietoja Taina Myllynen ja Tuula Vää-
nänen.

Aarrepajat ma 12. - pe 16.6. päi-
vittäin Elisenvaaran koululla ja 
taidetalo Kajossa Kyrössä.
Opetusryhmät: 2 musiikin ryhmää 
(bänditoiminta, rummut, kitaara 
tms.), kuvanveisto, teatteri ja elekt-
roniikkapaja. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin keväällä. Lisätietoja Eeva 
Terävä ja Taina Myllynen. Järj. Auran-
laakson kansalaisopisto ja kulttuuri-
toimi.

Yläneen Säpinät on lauantai 1.7. 
Yläneen torilla. 
Säpinäviikolla erilaisia tapahtumia. 
Tarkemmat tiedot myöhemmin. Lisä-
tietoja kulttuurisihteeri. Yhteistyössä 
Yläneen yrittäjät, LC Yläne ja YMY 
(Yläneen musiikin ystävät).

Elojuhlat 2017 viikolla 34 ja 
lauantaina 26.8. on sata päivää 
itsenäisyyspäivään, jolloin Suomi 
täyttää 100 vuotta. 

Lisätietoja
KULTTUURISIHTEERI 

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

KU
VA: TIM

O KESTI
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”Mitä kuuluu?” 

NO, KAIKENLAISTA. 

”HYVÄÄ KUULUU, OPIN JUST SOITTAMAAN 

KISSANPOLKAN HAITARILLA!”

”MITÄS TÄSSÄ, NÄIN TÄNÄÄN PITKÄSTÄ

 AIKAA VANHAN YSTÄVÄN.”

KU
VA: TIM

O KESTI

KUULUMISET 
sanomalehti-
projekti
Kuulumiset-sanomalehtiprojekti 
käynnistyy Aurassa, Paimiossa ja 
Pöytyällä tammi- ja helmikuun 2017 
aikana. Projekti on taiteilijoiden An-
nika Dolgov ja Hanna Kaisa Vainio 
yhteisötaideteos, jossa he haluavat 
esittää kuntalaisille kysymyksen 
mitä kuuluu? Ja kartoittaa siten ih-
misten kuulumisia ja uutisia arkipäi-
väntasolla. Kuulumisten vaihdosta, 
ajatuksista ja uutisista koostetaan 
sanomalehti, joka julkaistaan kevääl-
lä 2017, osana Suomi100-vuoden 
ohjelmistoa. 

Kuulumiset-sanomalehtiprojekti on 
osa Sata kohtaamista -hanketta.

Osallistua voi sähköpostin välityk-
sellä: kuulumiset2017@gmail.com
Tarkemmat tiedot toimituksen sijain-
nista ilmoitetaan sivustolla www.
kuulumisetblog.wordpress.com. 

Lisätietoja 
www.satakohtaamista.fi

www.kuulumisetblog.wordpress.
com 

Annika Dolgov: 
annika.dolgov@gmail.com

Hanna Kaisa Vainio 
vainio.h@gmail.com

Taina Myllynen
taina.myllynen@poytya.fi

Maamme itsenäisyyden 50-juhlavuo-
den kunniaksi toteutettiin keväällä 
1967 kampanja, jonka tarkoituksena 
oli itsenäisyyden juhlavuotta symbo-
lisoivan kotikuusen istutus julkisten 
rakennusten ja yksityisten kotien pi-
hamaille. Toimenpide toteutettiin 
SOK:lai  sen osuuskauppajärjestön toi-
mesta. Osuuskaupat toimittivat jäse-
nilleen ja asiakkailleen kuusentaimia 
sekä taimen viereen asetettavia ku-
parilevykkeitä. Levykkeessä oli teksti: 
”Kotikuusi istutettu v. 1967, jolloin 
Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä 
valtakuntana”

Kuusien yleinen istutuspäivä oli hel-
luntaina 14. toukokuuta 1967. Koko 
maassa istutettiin itsenäisyyskuu-
sia yhteensä yli 30 000 kappaletta.  
Osuuskaupat tarjosivat itsenäisyys-
kahvit kaikissa myymälöissään Snell-
maninpäivänä 12.5.1967.

Etsintäkuulutus 
Kyrön Sotaveteraanien kunniapuheen-
johtaja Arvo Nevala ehdotti, että Pöy-
tyällä kerätään tietoja kotikuusista ja 
vuoden 2016 loppuun mennessä tuli 
ilmoitus kolmestakymmenestä koti-
kuusesta. Tavoitteena on kuvata ja mi-
tata kaikki kunnan alueella jäljellä ole-
vat kotikuuset. Vielä ehtii ilmoittautua 
mukaan. Lisätietoja kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen. Hanketta toteutetaan 
yhdessä eri tahojen kanssa.

Tulevaisuuden kuusi
Tulevaisuuden kuusia voi tiedustella 
paikallisista 4H –yhdistyksiltä. Tule-
vaisuuden kuuset ovat maksullisia. 

Lähteet:
Kotikuusi-materiaalia: http://kotikuusi.
enoprogramme.org, Kotikuusi vuodelta 
1967: https://www.facebook.com/, Suomi 
100 http://suomifinland100.fi/project/
tulevaisuuden-kuusi/

KUN SUOMI ITSENÄISTYI, VILJELTIIN ITSENÄISYYDEN KUUSI. VUONNA 1967, 

MAAMME TÄYTTÄESSÄ 50 VUOTTA, ISTUTETTIIN PIHOILLE JA METSIKÖIKSI KOTI-

KUUSIA, ITSENÄISYYDEN KUUSEN JÄLKELÄISIÄ. NIITÄ ISTUTETTIIN YLI 30 000. 

Kotikuusi
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KYRÖN SYDÄNKERHO
kokoontuu kuukauden ensimmäinen 
tiistai kello 14.00 POP-kerhohuoneel-
la Kyrössä. Lisätietoja Tuula Metsola.

SPR KARINAISTEN OSASTO
Kultaisen iän kerho kokoontuu 
joka kuukauden 3. torstai kello 
13.00. 
Lisätietoja pj Pirjo Haakana ja sihteeri 
Kaisa Simola.

ELÄKELIITON 
KARINAISTEN YHDISTYS
Kuntosali maanantaisin klo 16. 
Elisenvaaran koululla Kyrössä.

Tiistain sauvakävelyt, 
lähtö Kyrön torilta klo 9.

Bocciaa pelataan tiistaisin klo 
16.30
Kyrön ala-asteen liikuntasalissa.

Ma 20.3. Laivaristeily 
iltalähtö Viking Grace, ork. Sinitaivas, 
Janina Lehtonen.

Matka Kaustisten Kansanlääkin-
täkeskukseen Ma–ke 8.–10.5.
Ti 6.6. päivämatka Seilin saarelle.
Pe 7.7. Rantapäivä Kakarlammel-
la klo 12 alkaen. 
Parravahantie 244, Mellilä.

To 27.7. kesäteatteripäivä Turun 
Samppalinna, näytös ”Rakkau-
den autokorjaamo”.
Elokuussa teemme matkan Viron 
Tarttoon 
Aikataulu varmistuu myöhemmin.

Ma 25.9. risteily M/S Viking 
Grace, iltalähtö.
Jouluruokailu marraskuu 2017
Ilmoittautumiset ja lisätiedot tapah-

tumista, Tapio 045 136 4447, Elisa 
050 3542 062.
Aikataulu- ja muista muutoksista il-
moitetaan Auranmaan Viikkolehden 
seuratoimintapalstalla. 

KYRÖN SEUDUN 
SOTAVETERAANIT
Tehtävänä on tukea, kehittää ja edis-
tää sotaveteraanien elinolojen tur-
vaamista, antaa veljes- ja sisarapua 
sekä hankkia varoja, ylläpitää ja vaalia 
sotaveteraanien kansalaisten keskuu-
dessa saavuttamaa korkeaa arvostus-
ta sekä kiinnittää entistä enemmän 
huomiota sotaveteraanien henkisen 
vireyden ylläpitämiseen ja itsenäiseen 
selviytymiseen sekä kehittää kotipal-
velutoimintaa sekä edistää kotona ta-
pahtuvaa fysikaalista hoitoa.
Kunniapuheenjohtaja Arvo Nevala 
p. 0500 415142, pj Jari Järvelä p. 044 
550 1067 ja sihteeri Marjo Jernberg p. 
045 114 9175.

ELÄKELIITON PÖYTYÄN 
YHDISTYS
Riihikosken kerho 
joka kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 13.00 Riihikosken seura-
kuntatalolla. Kerhossa vierailee asian-
tuntija kertomassa ajankohtaisista 
aiheista 6.3., 3.4. ja 8.5.

Boccia Kisariihessä
joka viikon perjantai klo 15.00. Käy-
tössä kahdet pallot, joten pelaajia 
mahtuu mukaan. Alkaa 13.1.

Aamulenkki (sauvakävely) kir-
konkylän seurakuntatalolta, 
yhteistyössä seurakunnan kanssa, 
joka kuukauden toinen tiistai klo 
10.00, 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

Luovan toiminnan kerho (sketsi-
kerho) 
Osuuspankin kerhohuoneella Rii-
hikoskella  joka kuukauden kolmas 
tiistai klo 13.00. Rohkeasti mukaan, 
kaivataan lisää osallistujia. Jos esiin-
tyminen, esityksissä avustaminen  
tai muuten vain mukava yhdessäolo 
kiinnostaa, niin saavu paikalle 21.2., 
21.3., 18.4. ja 16.5.

Tasapainojumppa Kisariihessä
joka  kuukauden viimeinen torstai  
klo 13.15  Vetäjinä Milla ja Markus. 
23.2., 30.3. ja 27.4.

Karaoke Kisariihessä
sunnuntai  klo 15–18. 19.2. 19.3., 
23.4. ( ja 21.5.?)

Teatterimatka Tampereelle 22.2. 
Katoava maa -näytös. 
Ilmoittautumisia vastaanotetaan heti.
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Piirin Hengelliset päivät 26.2. 
Uusikaupunki
Laivaristeily 20.3.2017 Viking 
Gracella, Sinitaivas- orkesteri
Huhti-toukokuussa kylpylämatka 
kotimaahan
Piirin kesäteatteri Samppalinnas-
sa 19.7. Näytös on Heli Laakso-
sen  Eloheinäkesäkuu-suvi. 
Ilmoittautumisia vastaanotetaan 
10.4. lähtien. 
Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan 
Viikkolehdessä ja jäsenkirjeessä.
Matkoja voi kysellä ja niille ilmoittau-
tua Marja-Liisa 0400 764 477 ja Pirk-
ko 044 546 0503. 

ELÄKELIITON YLÄNEEN 
YHDISTYS
Vuoden 2017 olemme aloittaneet toi-
veikkaina, kiitollisina!

Keila-uintiretki  ke 15.2. Euran 
Urheiluhalli  
Lähtö torilta klo 12.00 kimppakyy-
dein. Ilm. Heimolle  p  050 322 4329

Torstaikerho to 23.2. klo 14.00 
OP.n kerhohuoneessa
Sinikka Niemisen    Aloe Vera esittely, 
jossa kuulemme laajentuneista vali-
koimista. Kahvit, bingo, arpajaiset!

Talviliikuntapäivä  su 26.2. klo 
12.00 alkaen Heinijoen koululla
Hernekeitto-makkara-kahvi  edullisin 
hinnoin. Leikkimielisiä kilpailuja-he-
vos/poniajelua, mäenlaskua (lumiva-
rauksin).

Piirin järjestämä Hengellinen 
päivä su 26.2.  Uusikaupunki. 
Kimppakyydit

Seniorien Nettikerho ti 28.2. 
klo 18.00–20.00 koulun ATK-
luokassa
Kerhoaikojen ulkopuolella sovittaes-
sa mahdollisuus  henkilökohtaiseen 
opastukseen.

Torstaikerho   to 9.3. klo 14.00 
OP:n kerhohuoneessa
Upeanainen-putiikista Helena Suomi-
nen  vierailee. Vakio-ohjelmat ja yllä-
tykset. Kaffettelua unohtamatta.

Keila-uintiretki ke 15.3. Euran 
Urheiluhalli  
Torilta lähtö klo 12.00 kimppakyydeil-
lä. Ilm.Heimolle  

Torstaikerho   to 23.3.klo 14.00 
OP:n kerhohuoneessa
Perusturvajohtaja  Outi Korpelainen  
kertoo ja myöskin vastailee alansa 

ajankohtaisista asioista. Vakio-ohjel-
mat lisänä sekä kahvitarjoilu.

Seniorien Nettikerho ti  28.3. 
klo 18.00–20.00 koulun ATK-
luokassa.
Rauman teatteriin  ke 29.3. Her-
rasmieshuijarit, päivänäytös
Hinta n. 70 € (täsmentyy) sis. lipun, 
matkan ja aterian. Lähtö Oripäästä kel-
lo 10.45, Yläneen torilta kello 11.15.
Sitovat ilmoittautumiset ma 27.2. 
mennessä, myös ruokarajoitteet. Aila 
050 4308 817 tai aila.einonen@luuk-
ku.com. Anita 050 586 0558 tai ani-
ta.ristolainen@seutuposti.fi

Loimaan alueen aluekokous   ke 
22.3. klo 13.00 OP:n kerhohuo-
neessa
Yhdistyksen Kevätkokous to   
6.4. klo 14.00 OP:n kerhohuo-
neessa
Piiristä pj. Tynjälä. Kokouksen päätyt-
tyä kerho ohjelmineen.

Keila-uintiretki ke 12.4. Euran 
Urheiluhalli
Torilta lähtö klo 12.00 kimppakyydeil-
lä. Ilm. Heimolle.

Torstaikerho to 20.4. klo 14.00
Vierailija tulossa, vahvistus puuttuu. 
Pelataan bingoa, kaffetellaan, arpajaiset.

Seniorien nettikerho   ti 25.4. 
klo 18.00–20.00 koulun ATK-
luokassa
Torstaikerho   to 4.5. klo 14.00 
OP:n kerhohuoneessa
Vakio-ohjelmat, bingo, arpajaiset ja  
kahvitarjoilu.

Frisbee-golf aloitetaan ke 10.5. 
klo 15.00 yhtenäiskoulun  ken-
tällä
Tapahtuma avoin kaikille, pelaaminen 
helppoa ja liikunnallista. Tervetuloa!
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Torstaikerho to 18.5. klo 14.00 
OP:n kerhohuoneessa
Omat ohjelmat ym. bingoa ja jänni-
tystä.

Savojärvelle teemme retken 
touko-kesäkuun vaihteesssa
Tarkemmat ajat ilmoitetaan lehdissä ja 
kotisivuillamme.

Piirin kulttuuripäivä, Suomi 100 
v. ke 7.6.  Ruskotalolla
Pyynikin kesäteatteriin heinä-
kuussa  Niskavuori  Suomi 100 v. 
-juhlanäytös
Tarkemmat tiedot: aika, hinta ja lähtö-
ajasta seur.tiedotteessa sekä lehdissä.

Wanhanajan iltamat  to 10.8. klo 
17.00 Valasrannassa
Ilonpiiri Kartanokodissa   
– Seurailkaa ilmoittelua!

Lauluryhmät kokoontuvat maa-
nantaisin klo 13–15
OP:n kerhohuoneessa. (Huom. muu-
toksista ilmoitetaan.) Laulaminen on 
hauskaa hyvien säestäjiemme johdol-
la! Tervetuloa!

Yhtenäiskoulun juhlasalissa 
liikuntaa:
• Bocciapelit maanantaisin klo 

14.30–17.00. 
• Pirteyttä päivään! Parittomina 

viikkoina torstaisin klo 15.30–
16.30 ohjattua liikuntaa  kaiken-
ikäisille

• Boccia-pelit  parittoman viikon 
torstaijumpan jatkona klo 16.30–
18.00

• Kesällä Mölkkypelit  maanantai-
sin ja torstaisin klo 15.00–18.00 
koulun kentällä

Jäsenyyttä ei edellytetä. Tule tutustu-
maan!   

Onnittelukortteja 2 € ja suruadresseja 
12 € saatavana  Datadector-liikkeestä 
ja kerhojen yhteydessä.
Lehti-ilmoittelut: TS, AVL, AlaSata-
kunta, Loimaan Lehti. Kotisivuilta 
ajantasaiset tiedot myös monista jä-
seneduistamme: www.elakeliitto.fi/
ylane. Tiedustelut: Pj. Risto Ristolai-
nen risto.ristolainen@seutuposti.fi. 
0400 406 191, Seija Öhman 040 543 
3311, Aila Einonen 050 430 8817

YLÄNEEN 
ELÄKKEENSAAJAT RY
Kevätkauden toimintaamme ovat 
kaikki lämpimästi tervetulleita. Tari-
na- ja pulinakerhoihin pyrimme saa-
maan pienen ohjelmaosuuden pin-
gon lisäksi ja kahvitkin tarjotaan.

Tiistaikerhot: 
Ruska ja Kurttuset klo 9,30, Köhäkur-
kut klo 11 ja tuolijumppa klo 12.30 
ovat aloittaneet toimintansa ja jatka-
vat joka tiistai 30.5. asti

Boccia pelataan 
joka perjantai klo 15.30–17.30 koulun 
juhlasalissa. Kevään edistyessä vaih-
detaan mölkkypeliin koulun kentällä.

pe 17.2. klo 13 tarinakerho
pe 3.3. klo 13 pulinakerho
su 5.3. klo 19 Muistojen ilta- juh-
lakiertue konsertti Turun Kon-
serttisalissa
pe 17.3. klo 13 tarinakerho
la 18.3. klo 10 alkaen Seniori-
shop vaatemyynti, klo 12 man-
nekiiniesitys
ma 20.3. Kylpylämatka Pärnu 4 pv
pe 31.3 klo 12 kevätkokous jat-
kuen pulinakerholla
la 15.4. klo 10 myyjäiset, arpa-
myynti alkaa klo 9.30

pe 21.4. klo 13 tarinakerho
pe 5.5. klo 13 pulinakerho
pe 12.5. klo 13 äitienpäivät
pe 19.5. klo 13 tarinakerho
la 17.6. klo 14.30 näytös, teatte-
rimatka, Kaasua komisario Pal-
mu, Tampereen komediateatteri 
Jo perinteiseksi tullut sokkoretki
maalis-huhtikuulla ja ulkoilupäivä 
toukokuulla. Kesätauollekin riittää 
tapahtumia, lehdissä AVL, Alasata-
kunta ja Turun Sanomat sekä tietysti 
kotisivuillamme, Yläneen Eläkkeen-
saajat.fi, ilmoittelemme ajantasaisesti 
tapahtumista. Matkoista ja retkistä 
tietoja antaa Jouko puh 040 779 2560 
ja samalla voi ilmoittautua. Suruad-
resseja myynnissä á 10 €, kysy Anne-
lilta tai Tainalta

PÖYTYÄN 
SOTAVETERAANIT RY
9.2. Tarinatuokio Riihikosken 
seurakuntatalolla klo 13
1.3. Veteraanikinkerit Riihikos-
ken seurakuntatalolla klo 10
12.3. Veteraanien kirkkopyhä 
Pöytyän kirkossa klo 10
8.4. Konsertti ”Yhdessä laulaen 
juhlavuoteen veteraanien perin-
töä vaalien” 
Pöytyän seurakuntatalolla klo 14. 
Konsertissa esiintyvät Turun Sota-
veteraanilaulajat Kalevi Niemelän 
johdolla ja Pöytyän Veteraanilaulajat 
johtajanaan Helena Heimola.

Vuosikokous maaliskuussa
Tarinatuokiot jatkuvat
Tapahtumista ilmoitetaan myös Au-
ranmaan Viikkolehdessä.
Yhteystiedot: Pj. Reino Kallio 050 
413 3450, varapj. Simo Savo 050 558 
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4541, jäsenasioista ja sosiaaliavus-
tuksista vastaava Merja Sinisalo 050 
076 3823, sihteeri ja rahastonhoitaja 
Timo Kalla 040 775 637.

KEIHÄSKOSKEN MARTAT
Pakkanen paukkuu ja valo lisääntyy 
kevään edetessä. On aika herätä tal-
viunesta ja lähteä energisenä kohti 
Uutta Vuotta 2017! Uskaltaudu mu-
kaan, oletpa jäsen tai et, iltamme ovat 
avoimia kaikille. 
Tässä alkukevään tapahtumia, mer-
kitse kalenteriisi jo valmiiksi ja seuraa 
ilmoittelua paikallislehdissä, netti-
sivuillamme ja Facebookissa. 

Vuosikokous tiistaina 14.2. klo 
18.30 Yläneen OP kerhotilassa. 

Perunasta on moneksi -ruoka-
kurssi torstaina 30.3. klo 18 
Paimenenmäessä. 

Laavuilta torstaina 21.4. klo 18 
perinteisin menoin. 
Jäsenenä hyödyt monella tapaa. 
Myös monesta paikallisesta liikkeestä 
saat jäsenetua näyttämällä jäsenkort-
tiasi. Katso lisää nettisivuiltamme!
Martoilla vuokrattavana torikatos 
sekä päivitetty astiasto 100 hengelle.

Kysy lisää Sari Lehtinen p. 050 
5927828.
Lue lisää www.keihaskoskenmartat.
com tai käy tykkäämässä meistä Fa-
cebookissa.

KYRÖN MARTAT RY
Hyvä lukija!  Kevättalvinen,  valoisa 
tervehdys Sinulle Kyrön Martoilta!
Me Kyrön Martat koonnumme POP-
pankin kerhohuoneella ja ilmoitamme 
Auranmaan Viikkolehden järjestötoi-
mintapalstalla tilaisuuksistamme. 
Marttaillat alkavat yleensä klo 18.00  
iloisella kahvihetkellä.

ke 15.2.  Kutsumme ystävänpäi-
väkeitolle  ”Syödään yhdessä”- 
marttateeman mukaisesti
Vuosikokous helmikuun loppu-
puolella. 
to 9.3. Laulamme yhteislauluja ja 
kuulemme vinkkejä huonekasvi-
en hyvinvoinnista
ti 4.4.  Pääsiäisaskartelua
Toukokuussa pidämme taas suositun 
muotinäytöksen ja kesäkuun puolella 
käväisemme puutarhalla.
Lisäyksiä ja muutoksia saattaa tulla. 
Tarkkaile siis Viikkolehteä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!  Voit 
olla sellainen martta kuin sinulle sopii 
ja olla mukana silloin, kun sinulla on 
aikaa ja voimia. Toiminta on rentoa, 
monipuolista ja jokaiselle ikäryhmäl-
le sopivaa. Tuo mukana ystäväsikin 
ja ehdota uusia, Sinua kiinostavia ai-
heita marttailtoihin ja muuhun mart-
tatoimintaan! Katso www.martat.fi. 
Viihdytään yhdessä. Kyrön Martat 
on myös Facebookissa ja voit ottaa 
yhteyttä sähköpostilla kyronmartat@
gmail.com  tai puhelimella pj Heli 
Lehtonen 040 842 8605.  

LOUKONKULMAN MARTTA-
YHDISTYS
Suomi 100 vuotta Marttojen juhlatee-
ma: ”Syödään yhdessä Suomihyvää. 
Loukonkulman Marttayhdistys on ak-
tiivinen marttayhdistys, jossa toiminta 
sisältää sekä perinteisiä että uusia ta-
pahtumia. Jäseniämme yhdistää halu 
tehdä ja oppia yhdessä. Olemme ra-
kentaneet käynnissä oelvan teemakau-
den ympärille niin uusia kuin perintei-
siä tapahtumia ja marttailtoja.

Järjestämme talviriehan lumiti-
lanteen mukaan. 
Seuraa ilmoittelua.

”Juhlat kotona -ruokakurssi
Suomi100-vuoden kunniaksi syödään 
yhdessä. Marttojen ohjeilla järjestät 
tunnelmalliset kotijuhlat. Juhlat koto-
na -kurssilla saat vinkkejä juhlien jär-
jestämiseen, kattamiseen, koristeluun 
ja juhlaetikettiin. Suomen 100-vuotis-
syntymäpäivän kunniaksi on koottu 
kolme sesonginmukaista tarjoilueh-
dotusta ruokaohjeineen ja kurssilla 
valmistetaan yhdessä sesonkiin sopi-
va menukokonaisuus. Jokainen kurs-
silainen saa Marttojen Juhlaoppaan.

Keskiviikona 22.3. klo 17.30 
Kurssi hinta 20 € jäsenet/25 ei 
jäsenet.
Minimimäärä 4 ja max. 20 henki-
löä, Ilmoittautumiset  6.3. mennes-
sä Miialle p. 040 521 2232/miia.
ma.lehtonen@gmail.com

Suomi 100-vuotta päivällinen 
Loukonkulman marttayhdistyk-
sen jäsenille sunnuntaina  23.4. 
Lukontalolla, kello 13.00. Lou-
naan hinta 5 €/hlö 
Ilmoittautumiset  7.4. mennessä Piia 
Pyöli p. 050 553 6609/piiapyoli@out-
look.com
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Ikkunanpesutalkoot toukokuussa 
Lukontalolla
Piknikki Suomen luonnonpäivä-
nä 17.6.
Kesäretki Pöytyän kesäteatteriin 
Rantapäivä heinäkuussa
Tervetuloa Marttailemaan kanssamme!

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN 
KYLÄYHDISTYS
Paimenenmäessä järjestetään kevään 
aikana uudestaan suosiota niittänyt 
koirien Match Show. Tulossa lisätie-
toja verkkosivuille, käy  katsomassa 
www.paimenenmaki.com sekä To-
urulan-Keihäskosken kyläyhdistyksen 
Facebook-sivuilla.
Kyläyhdistyksellä on vuokrattavana 
esimerkiksi juhliin hulppean juhlava 
ja toimiva, kodikas Paimenenmäki- 
juhlatila. Lisäksi toriteltta (3 x 4) kah-
della seinällä, iso juhlateltta 8 m x 12 
m, paellapannu ja traktorikäyttöinen 
aggregaatti 19 kVA, tiedustelut Tapio 
Peltola 050 572 5853.
Paimenenmäen varaukset Terttu Pel-
tola 045 130 5846

KYRÖN SEUDUN 
KARJALAISET
Tarinatuokiot joka kuukauden ensim-
mäinen torstai, paitsi kesä- ja heinä-
kuussa.
Pidetään sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset sekä tarpeelliset halli-
tuksen kokoukset.
Osallistutaan piirin ja liiton tapahtu-
miin mahdollisuuksien mukaan.

Tarinatuokiot ja muu ohjelma:

2.3. klo 13
13.3. Talvisodan päättyminen 
Sotaveteraanit ja seurakunta
6.4. klo 13 Tarinatuokio ja kevät-
kokous
4.5. klo 13
31.5. Toritapahtuma
16.–18.6. Karjalaiset kesäjuhlat 
Jyväskylässä
Heinäkuussa rantapäivä
3.8. klo 13
7.9. klo 13
5.10. klo 13
2.11. klo 13 tarinatuokio ja syys-
kokous
Joulukuussa itsenäisyyspäiväjuh-
la ja joulupuuro-tilaisuus.
Rantapäivä ja kesäretket samoin kuin 
joulujuhla pyritään järjestämään yh-
dessä naapuriseurojen kanssa.
Muistetaan poisnukkuneita ja merkki-
päiviään viettäviä seuran jäseniä. Seu-
ralla tällä hetkellä jäseniä 49.
Seuraa Auranmaan Viikkolehden 
Tervemenoa-palstaa mahdollisista  
muutoksista. Lisätietoja puheenjoh-
taja Matti Kaajalahti ja sihteeri Pirjo 
Pyrhönen.  

NUORISOTILAT
Avoinna keväällä 2017
Kyrön Nuokkari
Kyröntie 27, Kyrö

maanantai klo 18–21
keskiviikko klo 18–21

Nuorisotila Kasi 
Turuntie 614, Riihikoski

tiistai klo 17–20
torstai klo 17–20 
sunnuntai klo 16–19 (6–8. luo-
kat)

Nuorisotalo Kalliola
Haverintie 26, Yläne

tiistai klo 17–20  
torstai klo 17–20

Tilatoiminta on tarkoitettu 13–17 
vuotiaille. Tule käymään!
Nuorisotilojen aukioloajat tarkem-
min Facebookista.

Pöytyän ja Auran 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ 

Elina Nuotio p. 040 6722 979, 
etsiva@poytya.fi, 

FB:Etsivä nuorisotyöntekijä 
Elina Nuotio

KARINAISTEN MLL
Karinaisten MLL on aktiivisesti mu-
kana lapsiperheiden arjessa. Toimin-
taamme kuuluvat mm.:

Perhekahvila Muksukellari
MLL Karinaisten perhekahvila Muk-
sukellari on kaikille pienten lasten 
kanssa kotona oleville vanhemmille, 

sivu 42



UUDEN NUORISOVALTUUSTON KAUSI 
KÄYNNISTYY. 
Pöytyän nuorisovaltuusto on 13-19 vuotiai-
den pöytyäläisten nuorten vaikuttamiskana-
va, joka edustaa kaikkia Pöytyän nuoria. Nuva 
pyrkii parantamaan osallisuutta ja kehittä-
mään nuorten  vaikuttamismahdollisuuksia 
sekä lisäämään kunnan viihtyisyyttä. Lisäksi 
nuva järjestää mielekästä tekemistä kunnan 
nuorille.
Nuorisovaltuustossa on edustus Pöytyän kunnan yläkoulujen ja lukion 
lisäksi ammattioppilaitoksesta. Toimikausi on kaksi vuotta. Kaudella 
2017-2018 valtuustossa on 9 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Nuvassa ovat varsinaisina jäseninä: Joona Aaltonen, Elisa Alakoski, 
Jasmin Grönlund, Veera Hurme, Lotta Härkönen, Jonna Mäkinen, Ven-
la Tenhami, Martta Tenhunen, Vilma Toivonen ja varajäseninä: Lia An-
tell, Ada Nyman. 
Ota yhteyttä! nuva@poytya.fi, nuorisovaltuuston Facebook

isovanhemmille ja kummeille suun-
nattu kohtaamispaikka. Kokoonum-
me maanantaisin kello 10.00–12.00 
nuorisotilassa Kyröntie 27. Sisään-
käynti radan puoleisesta päädystä. 
Tervetuloa mukaan!

Kyrön kevätmarkkinat 25.4.

Siivouspäivä 4.5.
MLL Karinaisten ja Kyrön mart-
tojen äitienpäiväleipomukset
Lapset pääsevät yhdessä lähiaikuisen 
kanssa leipomaan äitienpäiväleipo-
muksia. Leivonnassa lapsia ohjaa Ky-
rön Martat. Tapahtuma on maksuton.  

Seikkisrock 2017
Lähdemme bussiretkelle Turussa jär-
jestettävään lasten musiikkitapahtu-
maan Seikkisrockiin. Lasten rockfesta-
ri Seikkisrockissa rokataan, leikitään, 

pidetään hauskaa koko perheen kans-
sa, opitaan uusia asioita ja sinne voi 
tuoda jopa leluja kierrätykseen! MLL 
Karinainen tarjoaa jäsenille edullisen 
linja-automatkan festivaaleille.

Kesäretki Kolmårdeniin 27–29.7.
Järjestämme koko perheen bussi-
matkan pohjoismaiden suurimpaan 
eläinpuistoon 27.-29.7. Bussikuljetuk-
set Matka-Niinimäen turistibussilla 
koko matkan ajan. Koen ektoottinen 
gondolisafari, merieläinmaailma ja 
Bamsen seikkailupuisto. Laivayhtiönä 
toimii Viking Line. MLL Karinaisten 
jäsenperheet saavat sitovasta ilmoit-
tatumisesta 50 € matka-alennuksen. 
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 
Matka-Niinimäelle p. (02) 486 5880 
tai info@matka-ninimaki.fi

Vuokrattavat tuotteet
MLL Karinainen vuokraa kastemekkoa, 
kestovaippapakettia, sähköistä rinta-

pumppua, turvakaukaloa ja kantolii-
noja lapsiperheystävälliseen hintaan. 
Katso tuotekuvat MLL Karinaisten ko-
tisivuilta http://karinainen.mll.fi/ Lisä-
tietoja Miia Merikivi-Daban, 046 552 
6563, miia.merikivi@gmail.com.
MLL Karinaisten yhdistyksen hallitus 
kokoontuu aina kuun viimeisenä kes-
kiviikkoiltana iltiksen tiloissa Kyrön 
ala-asteella (Kyröntie 75) klo 17.30. 
Toimintamme on jäsentemme nä-
köistä, kiinnostus lapsiperheiden asi-
oihin on kantava voimamme. Lämpi-
mästi tervetuloa mukaan toimintaan 
sekä uudet että vanhat toimijat, pien-
ten ja nuorten lasten vanhemmat ja 
isovanhemmat! 
Seuraathan meitä jo Facebookissa? 
Sieltä löydät tuoreimmat kuulumiset 
toiminnastamme! Tervetuloa mukaan!

Lämpimästi tervetuloa Pöytyän 
erityislapsiperheiden Onni & 
Annu -ryhmän toimintaan!
22.2. Laskiaisen pulkkailua ja 
muuta kelien sallimaa ulkotou-
huilua. 
Makkaran- ja tikkupullanpaistoa. Paik-
ka ja aika: Haukkavuori (Haukkavuo-
rentie 43, Riihikoski) klo 17.30–19.
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29.3. Teatteripaja 

Kahvi- ja mehutarjoilu. Paikka ja 
aika: Kyrön koulu (Kyröntie 75, Kyrö) 
klo 17.30–19.00 

29.4. Tutustutaan hevosten 
elämään, rapsutellaan eläimiä 
ja talutusratsastusta. Grillataan 
makkaraa kodassa. 
Retki toteutetaan yhteisesti Auran ja 
Loimaan erityislapsiperheiden ryh-
mien kanssa. Paikka ja aika: Illen tal-
li (Harakkamäentie 87 b, Aura) klo 
13.00–15.00

27.5. Retki Mustikkatassun eläin-
pihalle 
Makkaran grillausta, omavastuu 5 €/
hlö sisältäen sisäänpääsyn ja makkara 
+ mehu. Retki on yhteinen Auran ja 
Loimaan erityislapsiperheiden kanssa.
Paikka ja aika: Mustikkatassun eläin-
piha (Hirvisuontie 100, 21800 Kyrö) 
klo 13.00–16.00

Kesä- ja heinäkuu kerho kesälo-
malla
5.8. Zoolandia-retki 
Paikalle voi saapua haluaamansa ai-
kaan ja viettää vaikka koko päivän 
hauskanpidon merkeissä puiston au-
kioloajan mukaan. Ohjaaja tavattavis-
sa grillauspaikalla klo 11–13, jonne 
voi tulla ruokailemaan yhdessä tai 
hakea evästä myöhempää grillailua 
varten. Omavastuu 10 €/hlö sisältä-
en sisäänpääsyn ja makkara+mehu. 

Retki on yhteinen Auran ja Loimaan 
erityislapsiperheiden kanssa.
Paikka ja aika: Zoolandia (Eläintar-
hantie 51, 21360 Lieto as) klo 10.00–
18.00
Onni ja Annu -ryhmä toteutetaan 
yhteistyössä Karinaisten MLL:n ja 
Loimaan Seudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry:n kanssa. Ennakkoilmoit-
tautumista (ei sitova) pyydetään tar-
joilun vuoksi. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset tiinaleppamaki.omaisoiva@
gmail.com tai puh. 044 9863 458

HÄRKÄTIEN 
4H-YHDISTYS RY 
Härkätie 773 21490 Mart-
tila puh. 050 588 7693 
harkatie@4h.fi www.

harkatie.4h.fi. Facebookissa Härkä-
tien 4H-yhdistys. Yhdistyksen toimi-
alue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä 
ja Liedon Tarvasjoki. Yhdistyksen 
puheenjohtaja on Janne Sipilä Tar-
vasjoelta ja toiminnanjohtaja/sihteeri 
Tuovi Löytynoja. 

4H-kerhot Pöytyällä 
• Heikinsuon juniorikerho (1–3 

lk) ma klo 16–17.30, kokkausta, 
kädentaitoja, pelejä ja leikkejä 
Ohjaajina Alisa Arvola ja Anni 
Arvola 

• Heikinsuon 4H-kerho (4–6 lk) ti 
klo 16 –17.30, kokkausta, käden-
taitoja ja liikunta-aktiviteetteja 
Ohjaajina Anne-Mari Arvola ja 
Vilma Toivonen 

• Kyrön 4H-kokkikerho (1–6 lk) 
ma klo 16.15–17.45 Elisenvaaran 
koulun operuskeittiöllä ohjaajina 
Nea Rajala ja Sanna-Mari Aarre-
linna 

• Rihikosken 4H-kerho (1–6 lk) ke 
klo 16–17.30, kokkausta, käden-

taitoja, pelejä ja leikkejä Ohjaaja-
na Lotta Härkönen 

Osaava kerhonohjaajakoulutus 
13 vuotta täyttäneille 
ohjaustyöstä innostuneille yöleirinä 
10.–11. helmikuuta Masku-Ruskon 
4H-yhdistyksen alueella. Kurssi on 
maksuton 4H-jäsenille. Yhteiskyyti 
järjesteään tarvittaessa. 

Tekemistä kotiin ja kerhoihin 
www.toptehtavat.fi/ 
Rekisteröidy, Sinua odottaa 812 teh-
tävää 6–12-vuotiaille, voit myös kan-
nustaa muita tai luoda omia tehtäviä 

Itse tehty, rahaa nuorten 
omille projekteille  
Nuorten oma tekeminen, toi-
minta tai tapahtuma voi saada 
rahoitusta. Seuraava hakukierros 
avautuu 1.2. www.4h.fi/tekemis-
ta/omat-teot/hae-rahaa-omalle-
projektille/ 

Kansainvälinen 4H 
www.4h.fi/tekemista/maailmalle/ 

Isäntäperheiden haku on parasta 
aikaan käynnissä Nordik Camp 
Norjan Osfoldissa 29.7.–5.8.
https://www.facebook.com/nordic 
4Hcamp2017?fref=nf 

Työ 4H-yrittäjänä 
Jos olisi kova innostus kokeilla oman 
idean toteuttamista tai palvelun 
myyntiä niin vaihtoehtona voisi olla 
4H-yrityksen perustaminen. 4H-yritys 
on 13 v. täyttäneen nuoren tai nuori-
soryhmän juttu. Ole yhteydessä Tuo-
viin jos asia sinua mietityttää. Sovi-
taan tapaaminen ja kerron lisää tästä 
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mahdollisuudesta. Opintopisteiden 
saanti on mahdollista jos nuoren 
4H-yritys toimii vähintään 3 kuukaut-
ta – hyvä etu tulevaisuutta ajatellen. 
Myyntipaikkoja omille tuotteille voi 
olla kevään ja kesän kuntatapahtu-
missa.
Nuoret Duuniin –kehittämishan-
ke 1.9.2015–31.12.2017 
Tavoitteena on aktivoida Loimaan, 
Härkätien ja Someron 4H-yhdistysten 
vaikutusalueen yli 13-vuotiaita nuoria 
työllistymään ja luoda toimintamal-
li, jonka avulla nuoret ja työelämä 
kohtaisivat tehokkaammin. Nuorten 
muodostamat vertaisryhmät eli duu-
niringit tukevat nuorta ja ne toimi-
vat 4H-yhdistysten tuella. Yhteistyö 
muiden paikallisten toimijoiden mm. 
yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten 
kanssa on avainasemassa. Hankkeen 
toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja 
Someron 4H-yhdistykset. 

Yritys, yhteisö tai kotitalous 
– kaipaatko työntekijää?
 Jos sinulla on tekemätöntä työ-
tä ilmoita työpaikasta kotivisu-
jemme kautta. Työnantajana voi 
toimia halutessasi myös 4H-yh-
distys joka hoitaa kaikki nuoren 
työnantajavelvoitteet – sinä/yri-
tyksesi/yhdistyksesi hoidat vain 
yhdistyksen lähettämän laskun. 
Nuoren työhön opastamises-
sa tuetaan työn teettäjää. Nuori 
13–28 v. Jos olet työtä vailla il-
moittaudu työntekijäreserviimme 
kotisivujemme kautta. 

Tulevaisuuden kuusi -kampanja 
osana Suomi 100 v juhlintaa 
Tilaa tulevaisuuden kuusi, kuparinen 
muistolaatta ja Heli Liukkosen kirja 
hintaan 100 € Istuta puu - omalle pi-
halle - kylätalon tai koulun pihapiiriin 
- muuhun sovittuun näkyvään paik-
kaan Tuet samalla lasten ja nuorten 
ympäristökasvatusta ja Härkätien 4H-
yhdistyksen kerhotyötä 
Tilaus tapahtuu nettilomakkeella 
http://www.4h.fi/4h-jarjestona-2/jar-
jeston-toiminta/tulevaisuuden-kuusi-
suomi-100/ 
Visiomme: ”Härkätien 4H-yhdistys 
on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, 
lasten ja nuorten osaamista ja yritte-
liäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä 
merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja” 
Tule mukaan 4H-toimintaan 

KU
VA 4H

-YH
DISTYS
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www.poytyanseurakunta.fi
Puhelimitse voi ottaa yhteyttä 
maanantaista perjantaihin 
klo 9–12 ja 13–15

Pöytyän kirkkoherranvirasto
Turuntie 1187, 21880 Pöytyä 
p. (02) 7764 500 
Avoinna ma ja to klo 9–12 

Kyrön toimisto 
Kyröntie 67, 21800 Kyrö 
p. (02) 7764 520 
Avoinna ke klo 9–12 

Yläneen virasto
Kirkkokuja 2 C, 21900 Yläne 
p. (02) 7764 530 
Avoinna ti klo 9–12

Oripään toimipiste
Kertuntie 5, 32500 Oripää
Avoinna ke 9–12

facebook.com/pöytyänseurakunta
Instagram: poytyansrk

Jumalanpalvelukset
Kelttiläinen messu
Pöytyän kirkossa 2. pää-
siäispäivänä 17.4. klo 18

Kansanlaulukirkko 
Kansanlaulumessu Pöytyän kirkossa 
Helluntaina 4.6. klo 10

Yläne-messu
Yläneen kirkossa Palmusunnuntaina 
9.4. klo 10

Konfirmaatiomessut
• Hiihtolomarippikoulu su 26.3. klo 

10 Pöytyän kirkko
• Päivärippikoulu su 18.6. klo 10 

Karinaisten kirkko
• Marttinen (Virrat) su 2.7. klo 10 

Oripään kirkko
• Viro, Pilistvere su 6.8. klo 10 Ylä-

neen kirkko

Pääsiäisaika
Hiljainen viikko ja pääsiäinen
• Pöytyän kirkossa iltakirkot ma 

10.4., ti 11.4., ke 12.4. ja to 13.4. 
klo 19

• Karinaisissa srk-kodissa ja kir-
kossa iltatilaisuudet ma 10.4., ti 
11.4., ke 12.4. ja to 13.4. klo 19

• Yläneellä srk-talolla ja kirkossa 
iltatilaisuudet ma 10.4., ti 11.4., 
12.4. ja to 13.4. klo 19

• Oripäässä hiljaisen viikon tilai-
suudet ke 12.4. ja to 15.4. klo 18. 

• Pitkäperjantaina 14.4.jumalan-
palvelus kaikissa Pöytyän seura-
kunnan kirkoissa klo 10

• Pääsiäisyön messu Yläneen kir-
kossa la 15.4. klo 23

• Pääsiäisaamun messu Pöytyän 
kirkossa  su 16.4. klo 8

• Pääsiäispäivän messu Karinaisten 
ja Oripään kirkoissa klo 10

• 2. Pääsiäispäivän kelttiläinen 
messu Pöytyän kirkossa klo 18

Katekismus-piiri: Katekis-
musta kaikille!
Piirissä käydään läpi kristillisen uskon 
perusteet
Kyrön seurakuntakodilla joka toinen 
maanantai klo 18 (parillisilla viikoilla) 
alkaen 9.1., vetäjinä Matti Kaipainen 
ja Petri Thurén.

Raamattuillat
• Raamattupiiri naisille – Naisten 

ruttupohdinta Yläneen Kanttori-
lassa maanantaisin klo 18. 13.2., 
27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 
8.5. ja 22.5. 

• Raamattuillat Kyrön Srk-kodilla 
(Kyröntie 67) kuukauden viimei-
senä sunnuntaina klo 18, alus-
tajana rovasti Matti Aaltonen. 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 24.2., 
31.3., 28.4. ja 26.5.

Miehet Sanan äärellä
Riihikosken seurakuntatalolla paritto-
milla viikoilla torstaisin klo 18, alka-
en 19.1., alustajana kirkkoherra Matti 
Kaipainen.

Diakonia
• Kohtauskulma Kyrön OP:n kerho-

huoneella keskiviikkoisin klo 10. 
Tarjolla kahvia, vapaamuotois-
ta seurustelua ja virrenveisuuta. 
Vapaaehtoinen kahviraha. Kerho 
on avoin kaikille ja kaikenikäisille. 
Tervetuloa!

• Diakoniakerho Kyrön seurakun-
takodilla klo 13–14.30, 13.2., 
20.3., 17.4. ja 22.5.

• KEVA-kerho Riihikosken seu-
rakuntatalolla klo 13.–14.30, ti 
14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 
25.4. ja 9.5.

• Ilonpiiri Kartanokodilla Yläneellä 
klo 14–15, ti 21.2., 21.3., 18.4. ja 
16.5.

Uusi Toivo-lounaat 
Oripään srk-talolla( Kertuntie 5). 
Ti 14.2. klo 11–12.30
Ti 14.3. klo 11–12.30
Lounaan hinta 5 €/ hlö. Työttömät 1 
€/ hlö. Lounaan yhteydessä on jaetta-
vana ylijäämäelintarvikkeita vähäva-
raisille ja tilapäisesti tarvitseville.
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Suurella sydämellä sukkapiiri 
kokoontuu Oripään srk-talolla
Perjantaina 10.2., 3.3. ja 24.3. klo 13. 
Tervetuloa mukaan myös uudet su-
kantekijät!

75- ja 80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla Pöytyän seurakun-
tatalolla Helatorstaina  25.5.

Nuorisotyö
Nuortenillat keväällä kello 18–20 
(jos muuta aikaa ei ilmoiteta)
• Riihikosken seurakuntatalo 

(Kauppakuja 2) ke 8.3.
• Kyrön seurakuntakoti (Kyröntie 

67) ti 14.2. ja pe 17.3.
• Yläneen Kanttorila (Haaviontie 4) 

pe 3.2. ja ti 7.3.
• Oripään seurakuntatalo (Kertun-

tie 5) ti 14.3., su 9.4. huom! klo 
13.–15.00 ja ti 25.4.

• Pöytyän seurakuntatalo (Turuntie 
1163) su 26.3. huom! klo 14–16 
ja su 30.4. huom! klo 18–21

Lapsi- ja perhetyö
Liikkuva leikkivä perhejumis 
su 2.4 klo 10 Pöytyän kirkko, seura-
kuntatalo ja piha-alue

Musiikki
Pöytyän seurakunnan kuorot 
aloittavat tammikuussa kevät-
kautensa
• Karinaisten kirkkokuoro, tiedus-

telut pj Terttu Taaveli, 044 440 
1943

• Oripään Seurakuntakuoro, harjoi-
tukset keskiviikkoisin klo 18.30, 
11.1. alkaen tiedustelut kanttori 
Johannes Perko, 040 861 7800

• Pöytyän Veteraanilaulajat, torstai-
sin klo 14–15 Pöytyän srk-talolla, 
19.1. alkaen, tiedustelut kanttori 
Helena Heimola, 040 725 6512

• Pöytyän kirkkokuoro, torstaisin 
klo 18–20, 19.1. alkaen, tieduste-
lut kanttori Helena Heimola, 040 
725 6512

• Yläneen kirkkokuoro, torstaisin 
klo 18–19.30, 12.1. alkaen, tie-
dustelut kanttori Alberto Pelto-
nen, 044 525 2529

Musiikkituokiot klo 14
Pöytyän Veteraanilaulajat esiin-
tyvät kanttori Helena Heimolan 
johdolla:
• Palvelukeskus (Koskitie 6, Riihi-

koski) Ke 15.2., Ke 15.3., Ke 3.5. 
ja Ke 31.5.

• Palvelutalo Kotikarpalo (Talvitie 
1, Kyrö) To 16.2., To 16.3., To 
4.5. ja To 1.6.

Lauluhetki hoivakoti Riihelässä 
(Kiviaidantie 4, Riihikoski) klo 
13.15–14. 
Lauletaan virsiä ja hengellisiä lauluja 
kanttori Helena Heimolan johdolla. 
Ke 8.3., Ke 12.4. ja Ke 24.5. Terve-
tuloa.

Herätysliikeluentosarja jatkuu 
Oripään seurakuntatalolla (Ker-
tuntie 5)

To 9.2. klo 18 Lestadiolaisen herätys-
liikkeen. To 15.3. klo 18 Viidesläisen 
herätysliikkeen.

Raamattuluento 
19.4. klo 18 Oripään seurakuntalolla 
(Kertuntie 5). Uusi Alku, luennoitsi-
jana Paavo Heikkinen.

Lähetystyö
Tilkkupiiri 
Yläneen Kanttorilassa parillisina 
viikkoina torstaisin klo 13
Tule mukaan tekemään sukkia tai tilk-
kupeitteitä. Ensimmäinen kokoontu-
minen on torstaina 12.1.

Hernekeittolounas
Su 12.2. jumalanpalveluksen jälkeen 
klo 11–13 lähetystyön hyväksi Ylä-
neen srk-talolla 

Koulutuspäivä 
Su 2.4 klo 11.30–16  
Lähetystyön vapaaehtoisille, luotta-
mushenkilöille ja kaikille lähetystyös-
tä kiinnostuneille Kyrön srk-kodilla. 
Päivässä mukana kansainvälisen työn 
sihteeri Anssi Nurmi Turun arkkihiip-
pakunnan työntekijä  sekä dosentti 
Jaakko Rusama Kirkkohallituksesta.
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Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
fax ...................................486 2344
- yleishallinto, sivistyspalvelut

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI 
fax ...................................486 1899
- Perusturvapalvelut

vaihde puh. (02) 481 000 klo 9-15
www.poytya.fi

JULKINEN TIEDOTE

Riihikosken virastotalo
Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski
- Lomatoimisto B-rappu
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu
- Taloushallinto, laskut ja laskujen 
  maksatus
- Tekniset palvelut, rakennustarkastus 
  C-rappu


