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2018 alussa sisäisen valvonnan ja 
omistajaohjauksen koulutuksilla. 

Kokeilukulttuurin edistäminen 
organisaation kehittämisessä käyn-
nistyi konkreettisesti Tamora Oy:n 
johdolla kesäkuussa, kun aloitimme 
henkilöstölle tuotekehittäjän erikois-
ammattitutkintokoulutuksen. On ol-
lut mahtava huomata, miten hyvin 
koulutus vastaanotettiin ja kuinka 
hienoa kehittämistoimintaa työyksi-
köissä käynnistyi koulutuksen myö-
tä. Taisimmepa olla myös Suomen 
ensimmäinen kunta, joka järjesti val-
tuuston kokouksen, jonka kantavana 
teemana oli kunnan tuotekehittäjien 
kehittämisaiheiden esittely. Esittelyt 
kertoivat mukavalla tavalla, kuinka 
monipuolista, luovaa kehittämistyötä 
on eri toimialoilla meneillään. Kokeilu-
kulttuurin edistäjiä, tuotekehittäjiä or-
ganisaatiossamme on yli 50 henkilöä, 
joten uudenlainen toimintakulttuuri 
etenee vahvasti eri toimialoilla. 

Strategiatyömme käynnistyi elo-
kuussa ja jatkui pitkin syksyä Kun-
taliiton ja FCG:n USO-hankkeen 
(Uuden sukupolven organisaatiot) 
työpajatyöskentelyn kautta. Strategia-
työpajoja ennätettiin syksyn aikana 
pitämään useita niin henkilöstölle, 
luottamushenkilöille kuin yrittäjille-
kin. Lokakuussa pidettiin kuntalaisten 
Tulevaisuusfoorumi, jossa käytiin läpi 
kunnan ensimmäinen tulevaisuusky-
sely. Kuntalaiskyselyssä nousi hyvin 
esille kuntalaisten näkemys nykytilas-
ta ja tulevaisuuden tahtotilasta. Nämä 
asiat otetaan huomioon strategian val-
mistelutyössä, joka jatkuu koko tule-
van kevään ajan. 

Tietohallintotoimintojen kehit-
täminen lähti etenemään keväällä, 
kun kunnanhallitus päätti, että elo-
kuusta 2017 lähtien kunnan tieto-
hallintojohtaminen ostetaan Kun-
tien Tieralta. Olli Nykänen liittyi 
joukkoomme kesälomien jälkeen ja 
tietohallintomme nykytila-analyysi 
valmistui Ollin ja tietohallinnon työn-
tekijöidemme avustuksella syyskuus-
sa. Nykytilaselvitys kartoitti myös 
mahdollisuuksia, millä keinoin kun-
nan tietohallintoa pystytään jatkossa 
kehittämään. Kunnanhallitus käsitteli 
syyskuussa nykytila-analyysiä ja pää-
dyimme kartoittamaan tietohallinnon 
ulkoistamisvaihtoehtoa. Ulkoistamis-
selvitys saatettiin tiedoksi kunnanhal-
litukselle 18.12.2017 ja tammikuussa 
2018 palaamme uudemman kerran 
tämän asian pariin. 

Toimitila-asiat otettiin myös ke-
sälomien jälkeen tarkasteluun. Kun-
nanhallitus nimesi elokuussa toimi-
tilastrategian ohjausryhmän, joka 
aloitti toimintansa kiinteistökierrok-
silla. Kuntaliitosten myötä kuntam-
me kiinteistömassa on merkittävä ja 
sote- ja maakuntauudistus huomioi-
den on strategisesti tärkeää pohtia, 
mitä kiinteistöjä kunta omistaa, mistä 
voi luopua ja voidaanko kiinteistöjen 
käyttötarkoitusta kehittää. 

Talouden osalta olemme vuoden 
2017 aikana kehittäneet talouden ko-
konaisvaltaista raportointia ja meillä 
on tiedossamme kokonaiskuva siitä, 
miten meillä kunnassa menee, niin 
eri toimialoilla, kuin työllisyyden, vä-
estön, verotulojen yms osalta. Vuo-
den 2018 osalta talousarviovalmiste-

Pöytyän kunta on jo Tulevaisuusmatkalla. 
ENSIMMÄINEN VUOSI PÖYTYÄN 

KUNNANJOHTAJANA ALKAA OLLA 

TÄYTTYMÄSSÄ JA NÄIN 

VUODEN 2018 ALKUMETREILLÄ 

ON AIKA VETÄÄ YHTEEN 

VUODEN 2017 

AIKAANSAANNOKSIA. 

Vuoden 2017 alussa Pöytyän kuntaan 
laadittiin kehittämissuunnitelma, joka 
hyväksyttiin kunnanhallituksessa hel-
mikuussa. Kehittämissuunnitelman 
sisältöä informoitiin henkilöstölle, 
luottamushenkilöille ja eri sidosryh-
mille vuoden alkukuukausina. Kehit-
tämissuunnitelman painopisteiksi va-
likoituivat johtamisen kehittäminen, 
strategia, tietohallinto, talous, tiedot-
taminen, toimitilat, elinkeinopolitiik-
ka ja rakenneratkaisut. 

Kyseisiä kunnan kehittämistoi-
minnan painopistealueita on 
edistetty vuoden 2017 aikana 
seuraavasti: 

Johtamisen kehittäminen: Pöy-
tyän kunta työnantajana haluaa val-
mentaa esimiehiä esimiestyön val-
miuksien kehittämiseen koulutuksen 
kautta. Esimiesten esimiesfoorumit 
käynnistyivät keväällä koulutusten 
kautta. Keväällä ja syksyllä esimiehiä 
koulutettiin henkilöstöhallinnon, tie-
tohallinnon ja talouden asioissa. Pöy-
tyän kunnan strategiatyö käynnistyi 
elokuussa, jolloin ensimmäiset esi-
miesten työpajat strategiaan liittyen 
myös käynnistyivät. Esimiesten kou-
luttaminen jatkuu heti tammikuun 
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Kysy lisää  ANULTA 
kunnanjohtaja Anu Helin

anu.helin@poytya.fi
040 672 2900

KUVA: PASI MÄÄTTÄLÄ 

Pöytyän kunnan 
tiedotuslehti 2018

Pöytyän kunta julkaisee vuonna 
2018 kolme jokaiseen kunnan ta-
louteen jaettavaa tiedotuslehteä, 
josta löytyvät mm. kunnan yh-
teystiedot, tulevat tapahtumat ja 
muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän 
kunnasta. 

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

Aineistot tuleviin numeroihin säh-
köpostilla osoitteeseen vapaa.aika@
poytya.fi

2/2018 materiaalin toimitus 3.4.2018  
mennessä, jakelu viikolla 19.
3/2018 materiaalin toimitus 1.9.2018  
mennessä, jakelu viikolla 39.

Levikki: 
5 500 kpl, kesänumero 6 000 kpl

Ulkoasu ja taitto:
Mainostoimisto Hurraa Oy

Painopaikka: Grano Oy

Kuvat: 
Kansikuva Pertti Kangasniemi, 
muut kuvat IStock ellei muuta 
mainita.

lu toteutettiin uudella toimintatavalla 
ja esimiehet osallistettiin vahvasti ta-
louden suunnanmuutoksen aikaan-
saamiseen. Talousarvion valmistelu-
työpajoissa kävimme systemaattisesti 
läpi useiden vuosien talouden ke-
hityksen, mietimme toimintatapo-
jamme, palvelujen tuottamistapoja, 
avasimme toimintaamme, pohdim-
me positiivisessa hengessä, voisiko 

asioita ja palveluita toteuttaa uudella 
tavalla. Valmisteluprosessi oli tiivis 
ja opetti osallistujille paljon. Talous-
arvioprosessi eteni suunnitellusti ja 
kunnanvaltuusto hyväksyi talousar-
vioesityksen 11.12.2017, joka toteut-
ti teemaa ”Kaasua ja jarrua Pöytyän 
kehittämiseen”. Kaasu tarkoittaa elin-
voimaa, jonka pystyimme tuomaan 
talousarvion sisältämiin toiminnan 
muutoksiin. Pystyimme mm. sisällyt-
tämään talousarvioon lähes 10 uutta 
työpaikkaa muuttamalla ostopalve-
lutoimintoja omaksi toiminnaksi. 
Jarruefektillä puolestaan pystyimme 
käymään läpi kulurakennetta sekä 
saavuttamaan taloudellisia säästöjä 
toimintojen laadun kärsimättä. Vuo-
den 2018 talousarvio on määritel-
ty yli 400 000 euroa ylijäämäiseksi, 
mutta vaatii samankaltaista talouden 
ja toiminnan raportointia kuin mitä 
olemme toteuttaneet kuluneen vuo-
den aikana. 

Rakenteelliset ratkaisut edistyivät 
myös vuoden 2017 aikana. Hallinnol-
lisesti uudet yhtenäiskoulut aloittavat 
toimintansa 1.8.2018 ja vuonna 2019 
Riihikosken yhtenäiskoulu valmistuu. 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnit-
telu on myös päässyt alkuun, joten 
pääsemme todellisesti kunnassa ra-
kentamaan elinvoimaa ja hyvinvointia 
uusien yhtenäiskoulujen myötä. Ate-
riapalvelujen osalta vuosi 2018 tuo 
uudistuksia, kun kuntaan valmistuu 
uusi keskuskeittiö. 

Elinkeinopuolen osalta kunnassa 
tehtiin syksyllä ratkaisu, jonka mu-
kaan 1.1.2018 alkaen Pöytyän kunta 
irtaantuu Auranmaan yrityspalvelusta. 
Hoidamme yrityspalvelut vuoden vaih-
teesta alkaen omana toimintana osana 
tulevaisuusjohtajan toimenkuvaa.

Meillä on aktiivinen, työntäyteinen 
kehittämisen vuosi takana. Kaikki 
edellä kertomani kuvaa Pöytyän Tu-
levaisuusmatkaa. Tulevaisuusmatka 

on kuntalaisten, henkilöstön ja luot-
tamushenkilöiden yhteinen yhteisöl-
linen matka. Tulevaisuusmatka on 
Pöytyän kunnan kehittämisohjelma, 
jonka avulla kunta valmistautuu tule-
viin uudistuksiin (sote- ja maakunta-
uudistus). 

Me uskomme, että meillä on kaikki se 
osaaminen, asenne ja resurssit, joita 
tarvitaan menestyvässä kunnassa. 

Yhteinen Tulevaisuusmatkamme on 
käynnistynyt ja jatkuu vuonna 2018. 

Hyppää sinäkin Pöytyän Tulevaisuus-
matkalle. Me olemme jo tekemässä 
tulevaisuuttamme. 

Yhteistyössä, 
Anu Helin
Kunnanjohtaja
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Uusia kasvoja Pöytyän kunnassa

3. Olen ollut valtiolla yli 13 vuotta, 
jossa työ vaihteli rakennustutki-
muksesta bioenergiatuotantoon ja 
kaikkeen siltä väliltä. Lisäksi jonkin 
verran kunnallisen alan kokemusta 
ja vastaavan mestarin tehtäviä sekä 
rakennuksilla ihan kirvesmiehen 
töitä. Eli monipuolinen työkokemus 
ja kaikkea sopivasti.

4. Hain ensin toista virkaa, johon 
en tullut valituksi, toisella yrityksellä 
sitten onnistuin ja tämä virka on 
kuitenkin koulutustani vastaava.

5. Aika vähän aikaa olen tässä tehtä-
vässä ollut, eli aikaa myöten se sitten 
vasta kunnolla hahmottuu, mutta 
onhan tässä näitä isoja hankkeita 
menossa ja tulossa, Keskuskeittiö 
sekä kouluhankkeita. Eli kunnan 
omat rakennushankkeet ovat tehtä-
väaluettani.

6. Alku tietysti aina uutta työpaikas-
sa kuin työpaikassa. Uudet ihmiset, 
uusi työympäristö, ja työtavat. 
Pöytyän kunnasta minulla on hyvä 
vaikutelma, hyvin minut on vastaan 
otettu ja hyvin olen viihtynyt.

7. Tulen ihmisten kanssa hyvin 
toimeen, olen tarkka ja huolellinen. 

KYSYMYKSET TEEMULLE JA TAINALLE:
1.  Taustaa
2.  Kerrotko hieman taustastasi? 
3.  Millaista aiempaa työkokemusta sinulla on? 
4.  Mikä sai sinut hakemaan tätä työtä? 
5.  Mitä työhösi kuuluu? 
6.  Miltä työn aloitus on tuntunut? 
7.  Mitkä ovat vahvuutesi? 
8.  Mikä kannustaa sinua tekemään työtä? 
9.  Mitä harrastat?

Ja minulla on aika monipuolinen 
työkokemus.

8. Eiköhän se ole aika vahvasti tuo 
arjen pyörittäminen, jonka vuoksi 
jokainen työtä tekee. Mutta työym-
päristöllä on tietysti vahva vaikutus, 
kannustava ja hyvin toimiva työyh-
teisö motivoi.

9. Harrastukset ovat vähän jäissä 
kun lapset on vielä pieniä, eli nyt 
mennään heidän harrastusten pe-
rässä. Ulkoilu on lähellä sydäntä, ja 
usein lasten kanssa ollaankin ulkona. 
Kesäisin olen vähän käynyt lentopal-
loa pelaamassa, ja talvet istuskellaan 
sitten Hurrikaania kannustamassa 
Loimaan liikuntahallissa. Huone-
kalujen entisöintiä olen muutaman 
vuoden harrastellut lähinnä työväen-
opiston kurssien kautta. 

TEEMU ALA-KLEME, 
PÖYTYÄN KUNNAN 
TYÖPÄÄLLIKKÖ

1. Nimeni on Teemu Ala-Kleme, ja 
Pöytyän kunnan työpäällikkö vuoden 
2018 alusta, työhuoneeni sijaitsee 
Riihikoskella teknisissä palveluissa.

2. Olen 44-vuotias ja asun perheeni 
kanssa Loimaalla maaseudun rau-
hassa. Perheeseen kuuluu avovaimo 
Marjo sekä pojat Elias 6-vuotta ja 
Elmeri 5-vuotta. Koulutukseltani olen 
rakennusinsinööri AMK.

TAINA HEINONEN, 
RAKENNUSTARKASTAJA-
RAKENNUSMESTARI

1. Orvo Hellströmin eläköitymisen 
johdosta avoimeksi tulleeseen vir-
kaan 1.12.2017 alkaen.

2. Olen 49 –vuotias rakennusmestari 
ja –insinööri, joka on työskennellyt 
niin yksityisissä yrityksissä kuin 
kunta-alallakin. Perheeseen kuuluu 
miehen lisäksi kaksi lasta, iältään 15 
ja 10. Perheen asuinpaikka on Turku.

3. Olen työskennellyt rakennusalan 
erilaisissa tehtävissä lähes koko 
työhistoriani, viimeisimpänä raken-
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nustarkastajana. Aiempiin töihin on 
sisältynyt rakennuttamista, suun-
nittelua, rakennusliikkeen työmaa-, 
hankinta ja projektitehtäviä sekä 
myyntiä ja asiakaspalvelua.

4. Mielenkiintoinen toimenkuva, 
vaihtelevat tehtävät, hyvä organisaa-
tio ja halu kehittyä.

5. Työnkuvaan sisältyy jo nimikkeen 
mukaankin erilaisia teknisen toimen 
ja rakennusvalvonnan tehtäviä. Ra-
kennusvalvonnan osalta viranomais-
tehtävät sisältäen pääpiirteittäin 
neuvonnan, luvat ja katselmukset. 
Rakennusmestarin tehtäviin kuuluvat 
erilaiset teknisen toimen erikseen 
nimetyt tehtävät ja pienhankkeet.

6. Olen ehtinyt olla töissä Pöytyällä 
vasta pari kuukautta ja työn aloitus 
on tuntunut mukavalta. Raken-
nusvalvonnan osalta tehtävät ovat 
tuttuja aiemmasta työstä ja haastee-
na onkin oppia tuntemaan kuntaa. 
Myös perehtyminen rakennusmesta-
rin tehtäviin on alkanut hyvin.

7. Pidän asiakaspalvelusta ja sitähän 
rakennusvalvonta hyvin pitkälle on. 
Rakentaminen on tuttua ja aiempi-
en tehtävien monipuolisuus antaa 
hyvän pohjan myös näihin uusiin 
haasteisiin. Olen tottunut asiakoko-
naisuuksien hallitsemiseen ja siitä on 
hyötyä teknisen toimen erityyppisissä 
hankkeissa.

8.Minua kannustaa työskentely 
ihmisten parissa erilaisissa monipuo-
lisissa kunta-alan teknisissä työteh-
tävissä.

9. Perheen yhteinen arki ja lasten har-
rastukset ovat iso osa elämää. Samalla 
ne myös antavat paljon. Pidän myös 
puutarhan hoidosta ja mökkeilystä. 
Harrastan liikkumista niin kävellen 
kuin jumppaamallakin. Liian totista 
liikkuminen ei kuitenkaan saa olla 
ja siksi usein ohjatussa liikunnassa 
mukana onkin musiikki. 

KAKARLAMMEN 
VIRKISTYSALUE
Parravahantie 244, Mellilä. 
Ei yöpymismahdollisuutta. Alu-
eella on vuokrattavana hirsiraken-
teinen sauna-tuparakennus, puu/
sähkösauna, 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 neu-
vonnasta (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 (20,00 €/vrk)  Hau-
kimökki 80,00 €/vrk, 200,00 €/
viikonloppu). Muutos maksukäy-
tännössä yksityishenkilöt maksavat 
vuokran etukäteen teknisessä toi-
mistossa, yhdistykset yms. laskute-
taan kuten aiemmin. 

VIRKISTYS-
ALUEET

KAUNISRANTA
Käytössä vain kesällä. Lisätietoja 
liikuntasihteeri.

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, 
paitsi viikonloput juhannuksesta 
heinäkuun loppuun
40 euroa/vrk
Vuokrataan vain kuntalaisille. 
Mökkien varaukset ja avaimet Pöy-
tyän kunnan 
tekninen toimisto (Riihikosken vi-
rastotalo, Yläneentie 11b) puh 040 
672 2976, 040 672 2977.

VALASRANTA 
Yläneen Valasranta on Pyhäjär-
ven etelärannalla oleva vapaa-ajan 
viettopaikka, jossa sijaitsee suo-
sittu tanssilava, uimaranta, kioski 
ja karavaanialue. Lisätietoja www.
valasranta.fi.

KUVA: TIMO KESTI
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Susanna Ikola *  ....... 040 845 4486  
- Lastensuojelu 
Vt. sosiaalityöntekijä 
Salla Lehtonen  .........040 6723041
-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
Perheohjaaja 
Elina Mäkilä  ..............0406723042
Perhetyöntekijä
Katri Järvi ............... 040 672 2935

Perheneuvolapalvelut
Yhteydenotto ja 
ajanvaraus ................. 045 803 0533 
puhelinaika ma–pe klo 9–9.30 
virpi.lyyra@arjessa.fi 
outi.rajalahti@arjessa.fi

Kotihoidon ohjaaja 
Tarja Mäkiniitty  ....... 050 371 6400
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisai-
raanhoito) puhelinaika klo 10–11
Avopalveluohjaaja 
Tiina Vesanto ...........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

klo 9-15

KUNNANVIRASTON 
TOIMIPISTEET

Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
- Yleishallinto, sivistyspalvelut
- Taloushallinto, laskut ja laskujen 
maksatus

Riihikosken toimipiste
Turuntie 639, 21870 RIIHIKOSKI 
- Perusturvapalvelut

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

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

Aluearkkitehti 
Olli-Pekka Hannu  ... 040 198 0801

HALLINNON JA 
TALOUDEN TOIMIALA

Tulevaisuusjohtaja 
Antti Aaltonen ..........0500 771864
Hallintojohtaja ............................... 
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 
Anneli Lehtimäki  ..... 0400 347 783 
Toimistosihteeri 
Pirkko Multanen  ......040 672 2930 
- Laskutus
Toimistosihteeri 
Heli Tuominen  ........040 672 2916
- Laskutus
Sosiaalityön johtaja  

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

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 3191 
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 
Taina Heinonen  ....... 050 590 6721
Työpäällikkö 
Teemu Ala-Kleme  .... 0500 820 414
 
Kunnan vuokra-asunnot
Asuntosihteeri 
Seija Halminen  ........ 040 672 2978

Kunnan kiinteistöjen hoito
Kyrön vuokrarivitalot
Toni Lindholm ........ 0400 780 647
Riihikoti-palvelukeskus 
  ............................. 050 560 7165
Palvelutalo Kotikarpalo 
  ............................. 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 
Jyri Rauma ...............050 582 4750
Heikinsuon ja Karinaisten koulut 
Toni Lindholm  ......... 0400 780 647
Kyrön koulu 
Petri Hurme .............040 578 9230
Kartanokoti 
Jari Joukas ................ 050 590 6736
Yläneen yhtenäiskoulu 
Jari Joukas  ............... 050 590 6736
Yläneen kiinteistöjen kunnossapito 
Aulis Mattila  ............ 050 590 6722

Rakennusvalvonta  
Johtava rakennustarkastaja 
Jussi Lehto  ..............050 590 6720
Rakennustarkastaja-mestari 
Taina Heinonen  ....... 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

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

Terveysasemat:
Riihikosken, Kyrön, Yläneen 
terveysasemat............ (02) 486 410
Ajanvaraus lääkärin-
vastaanotolle  ........ (02) 4864 1270
Röntgen- ja laboratorioaikojen 
varaus klo 10-15 ..... 02 486 410 
(keskus)

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
Terveyskeskuksen virka-ajan ulko-
puolinen hammashuollonpäivystys 
on viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä 
1.1.2015 lähtien myös arki-iltaisin 
T-sairaalan yhteispäivystyksessä, 
osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku.

Hammaslääkäripäivystys
  .......................... (02) 3131 564
Yhteispäivystyksen 
neuvontapuhelin  .... (02) 313 8800
Lisätietoja:
www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys

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

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

Riihikosken alue kirvesmies 
Juha Sahla  ............... 050 560 7163
Yläneen alue huoltomies 
Jouni Aaltonen  ........ 050 590 6724

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

Ammattimiehet 
Vesihuollon esimies 
Mika Saarinen  .......... 040 067 3832
Laitosmies 
Toni Lindholm   ........ 040 078 0647
Kirvesmies 
Ville Rantanen  ......... 050 560 7167
Kirvesmies 
Juha Sahla  ............... 050 560 7163
Huoltomies 
Jouni Aaltonen  ........ 050 590 6724
Kirvesmies 
Aulis Mattila ............. 050 590 6722
Huoltomies 
Jari Joukas  ............... 050 590 6736

Teknisen toimen 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.



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:
Terveystarkastaja 
Pirkko Liimatainen ....050 594 6247
Terveystarkastaja 
Matti Palkén ............050 591 6246

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 sekä 
huhti–lokakuussa avoinna joka kuu-
kauden ensimmäinen arkilauantai klo 
10–15. Poikkeukselliset aukiolot 2017: 
ma 25.12. ja ma 1.1.2018 suljettu
aukioloaikoina ........... 020 728 2180

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 

AUVAISTEN KOULUN 
LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 
Auvainen. Varaukset liikun-
tasihteeri Markus Salo 0400 
547 583. Yksittäiset tapah-
tumavaraukset Katja Simola 
044 099 3360.

HAUKKAVUORI
Haukkavuorentie 43, 21870 
Riihikoski. Varaukset liikun-
tasihteeri Markus Salo 0400 
547 583 tai Pöytyän Urheili-
joiden hiihtojaosto 040 527 
8847. 

HEINIJOEN ENTINEN 
KOULU
Heinijoentie 445, 21900 Ylä-
ne. Heinijoen pvy. Varaukset 
0400 799 608 Lukkala.

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

KALLIOPOHJA
Juvankoskentie 819, 21900 
Yläne. Keihäskosken maa-
miesseura. Varaukset Esa 
Hakanpää 050 303 5621.

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

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) Raisio Evidensia, 
Kreetankuja 2. 

Kunnaneläinlääkäreillä on puhelin-
aika neuvonnalle sekä ajanvaraus 
arkisin klo 8–9:
Liisa Savo . 486 7511, 050 512 6027
Pöytäsuontie 67, 21890 Haveri
Tarja Orava ja Reija Tammisalo 
      .......................0500 227 045
Vainionperäntie 1, 21900 Yläne

KUVA: TIMO KESTI
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KIRKONKYLÄN KONTTORI
Kirkkotie 133, 21880 Pöytyä.
Tilaa löytyy jopa 60 hengelle ja pieni 
keittiö käytössä. Varaukset 0500 741 
356/ Kirsi tai 0400 531 480/Oskari
www.facebook.com/Kirkonkylän 
Konttori Kokous/Juhlatila

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

KURKIGALLERIA
Kyröntie 16, 21800 Kyrö 
on Elisenvaaran oppimiskeskuksessa, 
Kyrön kirjaston aulassa, oleva näytte-
lytila, jota voi varata erilaisia näytte-
lyjä varten. Varaukset ja tiedustelut 
toimistosihteeri Riitta Lehtopohja tai 
kulttuurisihteeri Taina Myllynen.

KURKISALI 
Kyröntie 16, 21800 Kyrö 
on Elisenvaaran oppimiskeskuksen ny-
kyaikainen ja monipuolinen suurope-
tus- ja esiintymistila. Oppimiskeskuk-
sen tiloista voi tiedustella virka-aikana 
joko puhelimitse tai sähköpostitse 
(etunimi.sukunimi@poytya.fi) toimis-
tosihteeri Riitta Lehtopohja p. 040 
672 2941, 040 672 2942, vahtimestari 
Pirjo Tuura p. 040 849 8134, kansa-
laisopiston opistosihteeri Sari Isomäki 
p. 040 672 2969 kirjaston virkailijat p. 
02 481 0322.
Kurkisalin alustava varaus tehdään 
virka-aikana puhelimitse oppimiskes-
kukselle toimistosihteeri Riitta Lehto-
pohjalle, kansalaisopiston toimistosih-

teeri Sari Isomäelle tai kulttuurisihteeri 
Taina Myllyselle, p. 050 560 7168.
Käyttövuorohakemuksen voi tehdä 
netissä tilavarauslomakkeella (www.
poytya.fi – vasemmalta Kursisali – 
yläpalkista Tilavarauslomake. Täytetty 
lomake tulee toimittaa joko tuomalla 
hakemuksen oppimiskeskukseen tai 
postitse osoitteella: Elisenvaaran oppi-
miskeskus, Kyröntie 16, 21800 Kyrö.

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. 
Paimenenmäki on saanut uuden il-
meen. Uudistunut ja entistä ehompi 
Paimenenmäki on vuokrattavissa eri-
laisiin tapahtumiin, esim. kokouksiin 
tai vaikka hääjuhlaan. Varaukset Mer-
ja Rouvali 050 328 8354
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: MATTI NORR
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AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO, 
Kyröntie 16, 21800 Kyrö. 

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

rehtori Ilkka Virta  ............................................... puh. 0400 960748 

viranhaltijaopettaja Eeva Terävä  ........................ puh. 0400 960746

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

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi
Opiston nettisivut löytyvät osoitteesta www.opistot.fi. 

Opiston kevätlukukausi on lähtenyt 
vauhdilla käyntiin. Tervetuloa uusille 
kursseille.
Helmikuussa aloitamme lukuvuoden 
2018–19 suunnittelun. Toivomme 
runsaasti vinkkejä sekä uusien in-
nostavien kurssien ideoimiseen että 
vanhojen opetussisältöjen kehittämi-
seen. Kurssiehdotukset ja -toiveet voi 
kertoa suoraan opettajille tai ainealu-
eiden vastaaville opettajille, opisto-
sihteerille tai rehtorille. 
Ohessa esimerkkejä loppukevään 
kurssitarjonnastamme. Lisää kursseja 
sekä lisätietoja löytyy opiston esit-
teestä sekä nettisivultamme. Syksyl-
lä alkaneiden kurssien vielä vapaista 
opiskelijapaikoista voit tiedustella 
opiston toimistosta! 

Ensiapukurssi EA1 Marttila 
alk. la 3.3 klo 09.00–15.45. Kurssinu-
mero 820303.

Nuotioruokaa ja nokipannukah-
vit Riihikoski
alk. ke 21.3 klo 17.30–19.45. Kurssinu-
mero 810206. Huom. Kurssi täynnä, 
tiedustele mahdollisia vapautuneita 
paikkoja.

Kevätjumppa Aura 
alk. ti 10.4 klo 17–18.00. Kurssinu-
mero 830619.

Kevät-Asahi Kyrö 
alk. ke 11.4 klo 17–18.00. Kurssinu-
mero 830408.

Henkilövalokuvauksen kurssi 
27.4.–28.4.2018, Opistotalo Kyrö

Betonista pihaan ja puutarhaan
24.4.2018–24.4.2018 Opistotalo Kyrö

Betonista pihaan ja puutarhaan
26.4.2018–26.4.2018 Aura

Paperipaju 
8.3.2018–22.3.2018 Marttilan koulu

Kevätkudonta 
4.4.–30.5 Kyrö, 4.4.–30.5 Aura  

Kesäkudonta 
1.6–31.7 Aura, 1.6–31.7 Kyrö

Ikkunoiden restaurointi 
7.3.–11.4.2018 Auran yhtenäiskoulun

Raku-keramiikka 
10.4.–8.5.2018 Opistotalo Kyrö

Lomakuvista alakoululaisille 
19.2.–21.2 Opistotalo Kyrö Auranlaakson kansalaisopisto toteut-

ti yhdessä Loimaan työväenopiston 
kanssa kurssipalautteen keruun opis-
tojemme opiskelijoille joulukuussa 
2017. Kiitämme kaikkia arviointiin 
vastanneita ja otamme palautteenne 
huomioon kevätlukukaudella sekä 
ensi lukuvuotta suunnitellessamme. 
Ensi lukuvuodesta eteenpäin kurssi-
palautetta asiakkailta tullaan kerää-
mään pääasiassa keväisin opetuskau-
den päättyessä. Muistathan ilmoittaa 
ilmoittautumisen yhteydessä sähkö-
postiosoitteesi niin saat arviointilo-
makkeen linkin sähköpostiisi.

KUVAT: EEVA TERÄVÄ

sivu 10



Lisätiedot: 
Auranlaakson kansalaisopisto, 

Kehityksentie 2 p. 040 672 2969

Luentomaksu 3 €/ krt sis. kahvin. 
Maksu käteisellä paikan päällä. 

Ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa!

Tutustu! www.opistot.fi

KESKIVIIKKOISIN KLO 14.00–16.00.
Jyväskylän yliopiston verkkovälitteiset luennot. 

Ovet aukeavat klo 13.40 

Toriakatemian kevään 2018 luennot

14.2. Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy
FT, Satu Jyväkorpi,  Helsingin yliopisto. Gerontologinen ravitsemus Gery ry

21.2. Rappiotaide - saksalainen expressionismi ensimmäisen 
maailmansodan ja kansallissosialismin puristuksessa
Lauluntekijä, sanoittaja Veikko ”Vexi” Salmi.

14.3. Äkilliset aivoverenkiertohäiriöt (TIA) 
Ylilääkäri Sari Avikainen, KSSHP

28.3. Home ja terveys - uusinta tietoa hometutkimuksista 
Professori Tuula Putus.

4.4. Mitkä ovat olleet ja ovat suomenkielisen kirjallisuuden 
”pysyvät jalanjäljet”  
Kirjailija Juha Hurme.

11.4. Geenitestit – hyödyllisiä, haitallisia vai harmittomia? 
LT, dosentti Marja Hietala, Tyks, Kliininen genetiikka

25.4. Miten maksa jaksaa? Maksasairaudet ja niiden hoito 
Professori, ylilääkäri Martti Färkkilä, HY, HUS

9.5. Ajatuksia ja tunteita tanssista

Luennoitsijana tanssija, laulaja, koreografi Jorma Uotinen.

Auranlaakson kansalaisopiston Liisa Hellevi –Sali, Kehityksentie 2

TORSTAISIN 
KLO 17.30–19.00

Ovet aukeavat klo 17.10.  

1.3. Taidehistorian omakuvia: 
Akseli Gallen-Kallela, Ellen 
Thesleff,  Helene Schjerfbeck, 
Alpo Jaakola
Taidehistorioitsija FM, Mirkka 
Mattheiszen

 8.3. Wäinö Aaltonen Kari-
naisista – taiteilija kuvissa ja 
omakuvissa
Taidehistorioitsija FM, Mirkka 
Mattheiszen.

15.3. Nykytaiteen omakuvia: 
kuka katsoo ja ketä? 
Taidehistorioitsija FM, Mirkka 
Mattheiszen

22.3. Sotia edeltävän ajan 
suomalainen Viipuri  
Näyttelijä, Turun Torkkelin Killan 
pj Tapio Kouki ja KT, rehtori Ilkka 
Virta

12.4. Luontoretkiä ja kaupun-
kien sykettä Kanadassa
Luontokuvaaja HuK, Jukka Palm

PEDAVERKKO -HANKE 
on Auranlaakson kansalaisopiston 
opettajien osaamisen kehittämis-
hanke 2017–2018. Hankkeessa 
toistakymmentä tuntiopettajaa 
kehittää opetustaan verkko-opetuk-
sen mahdollisuuksia hyödyntäen. 
Kevään 2018 aikana opettajatiimi 
osallistuu verkkopedagogiikan kou-
lutuskokonaisuuteen. Hankkeen 

aikana selvitetään verkko-opetuksen 
toteuttamismahdollisuuksia Aura-
lanlaakson kansalaisopiston alueen 
kylissä. 
Mia Lehtonen 
Auranlaakson kansalaisopisto 
projektityöntekijä PedaVerkko -hanke 
puh. 040 672 31 92
mia.lehtonen@poytya.fi
www.opistot.fi 
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Tervetuloa mukaan!

OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄT KEVÄÄLLÄ 2018:
 
Kyrössä Ollilantien 11, Kotikarpalon kokoustilassa tiistaisin kello 13.00–
14.30 20.2.,  20.3., 17.4. ja 22.5.

Riihikoskella Turuntie 639, perusturvapalvelujen keskus (vanha kunnan-
talo) keskiviikkoisin kello 13–14 21.2., 21.3., 18.4. ja 23.5.

Yläneellä Haverintie 27, Kartanokodissa päivätoiminnan tilassa torstaisin 
kello 13–14.30 22.2., 22.3., 19.4. ja 24.5.

Kesäkuussa ryhmien yhteinen kesäinen iltapäivä, aika ja paikka varmistuu 
myöhemmin.  Lisäksi tarjolla Loimaan seudun omaiset ja läheiset -yh-
distyksen järjestämiä tilaisuuksia. Niistä lisätietoa heidän kotisivuiltaan; 
www.loimaanomaishoitajat.fi

KIRJASTOJEN 
aukioloajat  kevät 2018

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

Omatoimiaukioloajat ma–to klo 
8–20, pe–su klo 8–18. Omatoimi-
aikana sisään päästäksesi tarvitset 
kirjastokortin ja pin-koodin.

Poikkeavat aukioloajat: 
30.3.–2.4. pääsiäinen  suljettu
1.5. vappu  suljettu
10.5. helatorstai suljettu

PÖYTYÄN  MUISTIRYHMIEN KOKOONTUMISET KEVÄÄLLÄ 2018   

Kyrössä Kotikarpalon kokoustila  klo 13–14.30, tiistaisin 13.2.,13.3., 10.4. 
ja 15.5.

Riihikoskella Riihikodin päivätoimintatila  klo  10–11.30 tiistaisin 13.2., 
13.3., 10.4. ja 15.5.

Yläneellä Kartanokodin päivätoimintatila  klo 13–14.30 torstaisin 8.2., 
8.3., 12.4. ja 17.5.

Tule mukaan vertaistukiryhmiin keskustelemaan, saamaan tukea ja tietoa. 
Ryhmät on tarkoitettu sekä muistisairaille että heidän läheisilleen.

Kysy lisää  
MUISTIRYHMISTÄ JA

OMAISHOITAJIEN 
VERTAISTUKIRYHMISTÄ 

Tiina Vesanto, 
avopalveluohjaaja

tiina.vesanto@poytya.fi
p. 040 822 7814
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Jokainen meistä varmaan on käynyt 
reissuilla, retkillä tai opintomatkoil-
la muuallakin kuin kotikunnassaan 
– joka sekin useimmille on paikoin 
tuntematonta seutua, jos totta puhu-
taan. Jos ja kun edes kerran on pääs-
syt nauttimaan retkellään kunnon 
opastuksesta, jossa kerrotaan paikan 
historiasta, nykypäivästä ja nähtä-
vyyksistä, niin matkailuoppaan pal-
velut tilaa ihan mielellään, kun haluaa 
tutustua vähänkin vieraampaan paik-
kaan.  Toki oma kotiseutukin avautuu 
opastuksen kera mukavasti ja vähän 
jo unohdukseen jääneet asiat palau-
tuvat mieliin, kun kuulee koulutetun 
matkailuoppaan tarinointia. 

Auranmaalla järjestettiin vuosien 
2016-17 aikana matkailuopaskurssi, 
jonka ansioista Pöytyälle saatiin lisää 
uusia innokkaita matkailuoppaita. 
Löydätte listan matkailuoppaista täs-
tä jutun lopusta. 

Mitä matkailuoppaat tekevät käytän-
nössä? Pääasiassa Pöytyän alueen 
matkailuoppaat opastavat ryhmiä 
Yläneen alueella ja Pyhäjärviseudulla 
sekä Kurjenrahkan kansallispuiston 
kohteissa. 

Matkailuoppaat suunnittelevat ryh-
mille retkipaketteja yhdessä matkai-
luyrittäjien ja muiden matkailuun 
liittyvien toimijoiden kanssa ja myös 
markkinoivat näitä paketteja. Erilaisis-
ta retkipaketeista on valmiita ehdo-
tuksia niin ajankohdan kuin vaihtu-
vien teemojenkin perusteella. Nämä 
valmiit retkipaketit räätälöidään aina 
vielä yhdessä tilaajan kanssa asia-
kasryhmän toiveiden mukaiseksi. 
Joku vierailijaryhmä saattaa olla in-
nostunut enemmän luontokohteista 
tai kesäteatterista, toista ryhmää voi 
kiinnostaa puolestaan paikkakunnan 
historiaan liittyvät kohteet. On myös 
matkailuryhmiä, joille tärkeintä ovat 

nykypäivän maaseudun asiat, ostos-
mahdollisuudet ja lähiruoka. Kaikista 
näistä matkailuoppaat osaavat kertoa 
ja ohjata asiakkaat niihin kohteisiin, 
joista ollaan eniten kiinnostuneita. 

Matkailuoppaat seuraavat aikaansa 
ja paikkakunnan tapahtumia, joten 
kunnalta, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
muilta toimijoilta toivotaan aktiivis-
ta otetta myös oppaiden suuntaan. 
Ottakaa siis yhteyttä ja Pöytyän 
matkailuoppaat myös omaksi käyn-
tikortiksenne ja viemään yrityksen-
ne, yhdistyksenne tai kylänne asiaa 
eteenpäin – jokainen kohde tai tapah-
tuma on tarinan arvoinen. 

Luontokapinetin kautta oppaan voi 
tilata ryhmälle kätevästi sähköpostitse 
tai sitten ottamalla suoraan yhteyttä 
matkailuoppaisiin, vaikka puhelimitse.

Missä matkailuopas 
– siellä tarinaa riittää! 

Hannu Pentti .............. 0505862284 
hannu.pentti@pp.inet.fi
Heli Virtanen .............. 0505866481 
virtanhl@gmail.com 
Minna Lukkala ............ 0407219689 
minna.lukkala@4h.fi 
Sirke Ruusunen .......... 0408421517 
sirke.ruusunen@gmail.com
Taina Jaakkola ............. 0408258080 
taina.jaakkola@poytya.fi
Taina Lohioja-Raivo .... 0400854081 
taina.lohioja@gmail.com 
Taina Simola ............... 0440563550 
simolataina@gmail.com 
Tarja Heinonen ........... 0405211209 
tarjak.heinonen7@gmail.com 
Teija Nielsen ............... 0505639078 
teija.nielsen@gmail.com 
Ulla Palomäki ............. 0505741189 
uip48@suomi24.fi 

    MATKAILUOPAS         

      – kunnan ja matkailun paras käyntikortti

KUVA: TAINA JAAKKOLA

Visit pyhajarviseutu.fi
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    LEADER-JOKIVARSIKUMPPANIT         

      tiedottavat – www.jokivarsi.org

Leader-toiminta perustuu maaseudun 
ruohonjuuritason kehittämistyöhön, 
jossa maaseudun toimijoille, kuten 
kunnille, kylille, yhdistyksille, järjes-
töille ja mikroyrityksille on tarjolla EU-
osarahoitteista hanketukea paikallisiin 
kehittämishankkeisiin, investointeihin 
ja yritystukiin. Leader-ryhmän hallitus, 
joka koostuu oman Leader-alueen asi-
antuntijoista, käsittelee hakemukset 
ensin kokouksessaan ja antaa joko 
puoltavan tai kieltävän lausunnon ha-
kemuksen rahoitukseen. Sen jälkeen 
ELY-keskus tekee virallisen rahoitus-
päätöksen Leader-ryhmän hallituksen 
lausunnot huomioiden. 

Leader Jokivarsikumppanien alue käsit-
tää koko Loimaan seutukunnan ja So-
meron alueen. Hyville hankkeille löy-
tyy yhä rahoitusta, kunhan hankkeella 
on sopivat kohteet ja innokkaat hakijat 
löytyvät viemään hanketta eteenpäin. 
Hakemukset, päätökset ja maksa-
tukset tehdään Hyrrä-järjestelmässä 
sähköisesti. Ensin kuitenkin kannat-
taa olla yhteydessä Leader-ryhmän 
asiantuntijoihin, jotka antavat ohjeet 
ja neuvot, miten edetä hankkeessa ja 
hakemuksien tekemisessä. 

Ollaan yhteydessä ja laitetaan maa-
seudun asiat kuntoon! 

Haloo maaseutu – tietoa 
maaseudun rahoitusmahdol-
lisuuksista! 
Haloo maaseutu kokoaa maaseudun 
kehittämisen viestiä yhteen Varsinais-
Suomessa ja viestii maaseutuohjel-
masta ja kertoo maaseudun toimin-
nasta Varsinais-Suomessa! Kerromme 
sivuillamme yrittäjä- ja hanketarinoita. 
Otamme vastaan vinkkejä maaseudun 
kehittämiseen liittyvistä hankkeista ja 
yritystuista. Käy kurkkaamassa sivuil-
lemme ja löydät meidät myös Face-
bookista. 

www.haloomaaseutu.fi
tiedottaja, viestintäkoordinaattori 
Anssi Ketonen
anssi.ketonen@jokivarsi.org
puh. 044 063 0630

Nyt mukaan kehittämään
omaa kylää
Leader Jokivarsikumppanit toteuttaa 
vuosina 2018–19 ”Jokivarsikumppa-
nien kylistä maailmalle”-hanketta, 
jossa tavoitteena on tuoda oman 
Leader-alueemme (Loimaan seutu-
kunta ja Somero) kyliä esille ja auttaa 
kylien markkinoinnissa, tapahtumi-
en ja tilaisuuksien järjestelyissä sekä 
muussa yhteistyössä.  Hankkeessa on 
tarkoitus toteuttaa myös ns. Jokivarsi-
kumppanien kyläportaali, johon kaikki 
Leader-alueen kylät pääsevät mukaan 
ja saavat omat tietonsa kätevästi esille.  

Seuratkaa hankkeen tapahtumia ko-
tisivuiltamme www.jokivarsi.org ja 
lisätietoja hankkeesta saa myös han-
keasiantuntija Taina Simolalta. 

LEADER JOKIVARSIKUMPPANIEN HANKEASIANTUNTIJAT: 

Satu Juntunen
satu.juntunen@jokivarsi.org 
puh ......................... 044 0640 640

Taina Simola
taina.simola@jokivarsi.org 
puh. ........................ 044 0563 550
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HIIHTOLOMA 2018

Lauantai 17.2.

Perhesählyä Kisariihessä
Koko perheen yhteinen ohjattu pal-
loiluvuoro klo 10–11. Lisätietoja 
http://poytya.mll.fi.

Sunnuntai 18.2.

Huovinretken laturetki Virttaan-
kankaalla ja Säkylänharjulla
Lähtöpaikkoina Virttaan Eräveikkojen 
maja, Vampulan ulkoilumaja ja Säky-
län varuskunnan ampumapaviljon-ki. 
Lähtöpaikat avoinna klo 9–12. Lisä-
tietoja www.huovinretki.fi

Maanantai 19.2.

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 pääsevät kypärä päässä 
rinteeseen ilmaiseksi. 
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 12.2. klo 
15.00. Tuon jälkeen peruutuspaikko-
ja voi kysellä liikuntasihteeriltä puh. 
0400 547 583.

Tiistai 20.2.

Alakouluikäisten liikuntapäivä 
Kisariihessä.
Ilmoittautumisaika on jo päättynyt. 
Peruutuspaikkoja voi kysellä liikunta-
sihteeriltä puh. 0400 547 583.

Keskiviikko 21.2.

Klo 12–15 Koko perheen talvirie-
ha Kalikassa 
Tarjolla luistelujää ja lumikenkäilyä 
(retkiluisteluteriä monoihin ja lumi-
kenkiä saa lainaksi), ladut, mönkijä-
ajelua, perinteinen pilkkikisa. Sää- ja 
jäävaraus, pakkasraja –15C. 
Varapaikkana Haukkavuori. Seuraa 
säätilaa ja ilmoittelua! Pihapiirissä on 
grillituli ja mahdollisuus omien eväi-
den syömiseen. Järj. Pöytyän vapaa-
aikatoimi ja Pöytyä-Oripää 4H

Torstai 22.2.

Päiväretki Tampereelle 
Muumimuseo Tampere-talon suojissa 
ja SuperPark liikunnallinen sisäaktivi-
teettipuisto Särkänniemessä viihdyt-
tävät koko perhettä ja kaveriporukoi-
ta.
Matkan hinta: aikuiset 45 €, 6-17 
-vuotias 40 €. Hinta sisältää kuljetuk-
sen ja sisäänpääsymaksut. Matka 30 
€ ei sisällä pääsyä supeParkiin. 
Raitti: Yläneen tori 9.00, Uusikartano 
9.10, Kisariihi 9.25, Auran yhtenäis-
koulu 9.40, Kyrön tori 10.00. Paluu 
illalla n. klo 21.
Sitovat ilmoittautumiset HelleWiin 
ke 14.2.2018 mennessä (www.kunta-
palvelut.fi/poytya). Lisätietoja Anna-
Leena Ranto p. 0400 780 646. 
Jär. Auran ja Pöytyän vapaa-aikapal-
velut

Talviloman askartelua kirjastois-
sa klo 12–15 
Pääsiäisaiheinen askartelu: kortteja, 
virpomisvitsoja yms. Avoin kaikille. 
Kirjasto tarjoaa materiaalit. Ennak-
koilmoittautuminen kirjastoon.
MA Kyrön kirjasto
KE Auran kirjasto
TO Yläneen kirjasto
PE Riihikosken kirjasto

Pöytyän vapaa-aikatoimisto:

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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MAATALOUSYRITTÄJIEN PÖYTYÄN 

KUNNAN PAIKALLISYKSIKÖSSÄ ON 

TÖISSÄ LOMITUSOHJAAJANA 

ILOINEN JA PIRTEÄ ANNIKA EILMANN. 

HÄNET TUNNETAAN PÖYTYÄLLÄ 

HYVÄNÄ TYÖNTEKIJÄNÄ JA 

MAAILMALLA VAHVANA NAISENA.

TEKSTI: TATU KARHU
KUVAT: VEIJO LINDGREN

Elämäni urheilijana
Olen maalaistyttö, joten olen nuores-
ta pitäen tottunut tekemään raskasta 
työtä. Se onkin luonut kovan pohjan 
fy siikalleni. Koululaisena harrastin 
kes  tävyysjuoksua ja kilpailinkin sii-
nä jonkin verran, Tämä laji jäi kun 
muutin 16-vuotiaana yksin Suomeen 
opiskelemaan maatalouskouluun Loi-
maalle.

Pöytyän kunnan
 vahvin työntekijä 

Annika

Koulun jälkeen siirryin työelämään 
maatalouslomittajaksi ja tämän ras-
kaan työn tasapainoksi aloin harrastaa 
kuntosalilla käyntiä. Tätä kesti noin 
kymmenen vuotta. Harjoittelu oli pää-
määrätöntä ja siitä tuntui puuttuvan 
se punainen lanka. Vuonna 2016 me-
nimme naisporukalla Auran Sun sa-
lista tutustumaan Bear`s strongman 
training -centeriin Lietoon. Vahvanais-
urheilun ihmeelliseen maailmaan mei-
dät johdatti Tatu Karhu. Tunsin suurta 
onnistumisen riemua kun Tatu sanoi, 
ettei kukaan nainen ole hänen tietääk-
seen kyennyt kääntämään 300 kilosta 
pyöräkuormaajan rengasta ympäri kyl-
miltään ilman laji treeniä. Tästä minä 
tuohtuneena käänsin sen kolmeen 
kertaan.

Voimanainen
Tunsin heti lajin omakseni ja olin hy-
vin otettu kun Tatu Karhu pyysi mi-
nua treenaamaan muiden kilpailevien 

voimanaisurheilijoiden kanssa samaan 
ryhmään. Toisissa yhteistreeneissä 
Saija Kantola heitti ajatuksen ilmaan, 
että jos lähtisin hänen kanssa samaan 
kisaan. 

Kisaan oli aikaa vain kolme viikkoa, 
joten harjoittelu jäi todella vähäisek-
si. Lajit sopivat hyvin minulle ja Tatu 
Karhu antoi myöntymyksensä kisa-
matkalle. Näin lähdin ensimmäisel-
le kisamatkalle kohti Ala-Keitelettä. 
Kaikkien hämmästykseksi minä vein 
voiton ja vielä varsin selkeästi. Tästä 
sain roppakaupalla hyvää fiilistä ja it-
seluottamusta.

Seuraava kisa oli jo seuraavana viikon-
loppuna 30.7. Askaisissa, jossa voitin 
jälleen. Tästä kolmen viikon kuluttua 
oli seuraava kisa Tarvasjoella ja myös 
selkeä voitto. Olin vihdoinkin löytänyt 
oman juttuni.
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etten osaa sitä edes sanoin kuvata. 
Olen löytänyt harrastuksen, johon 
tahdon satsata kaiken mitä pystyn. 
Lisäksi haluan katsoa, miten pitkälle 
minun kykyni ja tahtotilani riittää. 
Minulla on käytössäni erinomainen 
harjoittelupaikka, loistava valmentaja 
ja hyviä ystäviä, jotka kannustavat ja 
tukevat minua. 

Hyvin mukana elävät ihanat lapse-
ni, jotka antavat mukisematta äidin 
käyttää aikaa niin harjoitteluun kuin 
kilpailemiseen. 

Oma mottoni onkin tahdonvoimalla 
ja positiivisella asenteella!

Harjoittelua
Kisakauden jälkeen aloitin valmen-
tajani Tatu Karhun kanssa keskitty-
mään lajitekniikoiden harjoitteluun 
ja lajivoiman kehittämiseen. Yhteis-
työmme sujui saumattomasti. Voitin 
maalikuun 26. päivä Karhun salilla pi-
detyn BSTC salikisan, jossa oli sarjat 
sekä aloittelijoille että kokeneille sekä 
miehissä että naisissa, Kilpailijoita oli 
yhteensä 34 ja voitin oman sarjani. 
Huhtikuussa 2017 olin Jyväskylässä 
Suomi-cupissa. Tämän cupin koko-
naisvoittajalle oli luvassa ulkomainen 
vahvanaiskisa, joten panokset olivat 
kovia. Tästä kisasta tuli voitto kotiin 
ja lupaava alku kauteen.

Kakkos sija tuli Suomen vahvin nai-
nen –kisassa, johon olin treenattu 
hyvin päämäärätietoisesti. Olin Suo-
men toiseksi vahvin nainen. Minua 
haastateltiin kisan aikana tv taltioin-
tiin. Heavy Eventsin SM 
kisassa, sarjassa alle 85 
kiloa, voitin sarjani sekä 
overalin eli olin koko ki-
san paras kaikki painoluo-
kat huomioon ottaen. 

Kilpailin myös Laukaan 
vahvin nainen kisa 10.6.  
(voitto) ja Meri-Porissa 
18.7. (voitto), jonka jäl-
keen sain kutsun Yhdys-
valtoihin maailman vah-
vin nainen kisaan.

Maailmalla
Lokakuussa  matkustin 
Michiganiin ja osallistuin 
Maailman Vahvin nainen 
–kisaan. Kisa oli minulle 
todella hieno kokemus 
ja sijoituin kuudenneksi. 
Kilpailijoita oli yhteensä 
yhdeksän, joten olin maa-
ilman kuudenneksi vah-
vin nainen. 

Tutustuin uuteen lajiin: Mas-wrest-
ling, josta kiinnostuin. Lempäälässä 
oli tämän lajin SM-kisat, joissa voitin 
naisten sarjan eli Suomen mestaruu-
den. Osallistuin marraskuussa Buda-
pestissä kisoihin ja saavutin toisen 
sijan. Tämän jälkeen tuli kutsu Mos-
kovaan World cupuin finaaliin.

Julkisuus
Kilpaileminen on tuonut julkisuutta 
mm. lehtijuttuja Auranmaan Viikko-
lehteen, Loimaan Lehteen ja Turun 
Sanomiin. Olin televisiossa ohjelmas-
sa Versus, jossa kahden muun kilpai-
levan tytön kanssa kaadoimme autoa 
kolme kierrosta katon kautta ympäri 
aikaan vastaan. Marraskuussa 
olin Arto Nyberg haastateltavana 
voimailu-urani tiimoilta.

Nämä kuluneet kaksi vuotta on 
antaneet minulle niin paljon iloa, 
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MAANANTAI 
Yläneen kuntosali
Klo 9.00–10.00 Seniori-vuoro

Riihikoti/Päiväpirtti
Klo 10.30–11.00 Tuolijumppa

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

Kotikarpalo
Klo 15.00–15.40 Tuolijumppa

Kyrön kuntosali
Klo 16.00–18.00 Seniori-vuoro

TIISTAI 
Kyrön koulu
Klo 14.30–15.30 Salibandy, 1.–2.lk
Klo 15.30–16.30 Salibandy, 3.–6.lk
Klo 18.30–20.30 Naisten lentopallo

Elisenvaaran koulu
Klo 16.45–17.45 Salibandy 7.lk->

Kisariihi
Klo 15.00–17.00 Seniorilentopallo
Klo 20.00–21.00 Liikuntastartti 
-ryhmä liikuntaa aloitteleville (35 €)

KESKIVIIKKO
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 15.30–16.30 Tuolijumppa

TORSTAI
Kisariihi
Klo 9.00–9.45 Ikäihmisten kuntolii-
kunta (25 €)
Klo 14.30–16.30 Seniorilentopallo
Klo 19.00–20.00 Kahvakuulajum-
pan tehoryhmä (35 €)
Klo 20.00–21.00 Kahvakuulajum-
pan kevyt ryhmä (35 €)

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

Kyrön fysioterapian tilat
Klo 18.00–19.00 Kevyt kahvakuula- 
ja kehonpainojumppa (30 €)
Klo 19.00–20.00 Tehokas kahva-
kuula- ja kehonpainojumppa (30 €)

PERJANTAI
Yläneen yhtenäiskoulu
Klo 19.00–20.30 Senioritanssi

LAUANTAI
Kisariihi
Klo 18.00–19.00 Naisten salibandy 
(30 €)

SUNNUNTAI
Kisariihi
Klo 19.30–21.30 Miesten salibandy 
(30 €) 
Maksullisiin ryhmiin ilmoittautumi-
nen www.kuntapalvelut.fi/poytya, 
syksyllä mukana olleiden ei tarvitse 
ilmoittautua uudelleen.

LIIKUNTATOIMEN KEVÄTKAUSI 2018 (8.1.- 29.4.)

Saviseutu hiihtää 1.1.–30.4.
Kerää hiihtämäsi kilometrit lomak-
keelle ja palauta se hiihtokauden pää-
tyttyä tai viimeistään perjantaina 4.5. 
vapaa-aikatoimistoon, Kehityksentie 
6, 21800 KYRÖ.

Vuoden unelmaliikkuja 
1.1.–31.12.2018 
Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi 
käynnistetty Vuoden Unelmaliikkuja 
-kilpailu jatkuu myös vuonna 2018. 
Tarkoitus on harrastaa tai kokeilla 
mahdollisimman montaa liikunta- ja 
urheilulajia vuoden aikana. Mielikuvi-
tuksen käyttö on sallittua. Rajatapa-
uksissa Saviseudun kuntien liikunta-
toimen viranhaltijat päättävät, onko 
laji kelvollinen listalle. Listan palautus 
viimeistään perjantaina 11.1.2019 va-
paa-aikatoimistoon, Kehityksentie 6, 
21800 KYRÖ.
Lomakkeita on tulostettavissa osoit-
teesta www.poytya.fi  -> Palvelut -> 
Liikunta -> Saviseutu liikkuu. Sieltä 
löytyy myös sähköinen kirjaamismah-
dollisuus.
Kaikkien osallistujien kesken arvo-
taan palkintoja.

KUVA: TIMO KESTI
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HIIHTOLOMAN TOIMINTAA:

Huovinretken laturetki ja MTB-
talvisafari sunnuntaina 18.2. 
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

Lasketteluretki Himokselle maa-
nantaina 19.2. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen maa-
nantaihin 12.2. klo 15 mennessä, 
www.kuntapalvelut.fi/poytya

Alakoululaisten liikuntapäivä 
Kisariihessä tiistaina 20.2.
Mahdollisia vapaita paikkoja liikun-
tapäivään voi kysellä liikuntasihteeri 
Markus Salolta 0400 547 583.

Koko perheen talvirieha Kalikas-
sa keskiviikkona 21.2. 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 –15C. Varapaik-
kana Haukkavuori. Seuraa säätilaa ja 
ilmoittelua! Pihapiirissä on grillituli ja 
mahdollisuus omien eväiden syömi-
seen.

Kunnanmestaruushiihdot 
torstaina 8.3.
Pöytyän hiihtomestaruudet ratkotaan 
Haukkavuoressa. Ilmoittautuminen 
to 8.3. klo 15 mennessä, hiihto@
poytyanurheilijat.fi tai paikan päällä 
klo 16.45–17.15. Sarjat T/P6->. Hiih-
totyyli vapaa. Ensimmäinen lähtö klo 
18. Hiihtomajalla puffetti avoinna ja 
saunat lämpiminä. Säävaraus.

Kyrön kuntosali
Kyrön kuntosali Elisenvaaran koulul-
la, Kyröntie 14, on avoinna ma, ti ja 
to klo 18-20. Kertamaksu aikuisilta 4 
€ ja alle 16 v 2 €. Kausikortti (kesä-
kuun alkuun) 35 €/15 €.

Kesis 2018
Pöytyä osallistuu Lounais-Suomen 
Liikunnan ja Urheilun järjestämälle 
Kesis- liikuntaleirille. Leiri pidetään 

Sauvon Ahtelan leirikeskuksessa 12.–
15.6.2018. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen www.liiku.fi/kesis 

Tapahtuman järjestää TanssiStudio Tuire Saira | Läsnäolon Hetki Miia Lehtonen 
Tule mukaan tanssimaan! 5€/h maksetaan suoraan opettajalle.  

Ei ennakkoilmoittautumista.
Osoite Kyröntie 16, Kyrö.  

Ovet aukeavat puolituntia ennen tapahtuman alkua. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valtakunnallinen

TANSSIN  
PÄIVÄ
ELISENVAARAN KOULULLA

LA 28.4.  KLO 10.00-14.00
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Linnateatterin esitys:
Tatu ja Patu työn touhussa 
Kisariihessä perjantaina 20.4. klo 18. 
Liput 10 €. Järjestää Riihikosken kou-
lun vanhempainyhdistys ry.

ARS AURANMAA
Vakiintunut tapahtumamme 
Runon ja suven ilta 6.7. 
järjestetään taas Eino Leinon päivänä, 
tarkempaa tietoa luvassa lähempänä 
kesää. Tervetuloa joukkoon, taiteen ja 
kulttuurin ystävät! Toiminnasta lisää 
tietoa Ars Auranmaa -ryhmän Face-
book-seinältä tai numerosta 040  556 
5467/Susanna Joki.

Yläneen torivuorot kesällä 
2018 ja järjestöpalaveri 

keskiviikko 7.3.2018 kello 19.00 
Yläneen Luontokapinetissa. 
Lisätietoja kulttuurisihteeri Taina 
Myllynen.

KURKIGALLERIAN 
NÄYTTELYT 
KEVÄÄLLÄ 2018
Helmikuussa: Ars Auranmaa, sota-
ajan puhdetyöt
Maaliskuussa: Wäinö Aaltosen seu-
ra, Kauko Toivosen näyttely
Huhtikuussa: Auranlaakson 
kansalaisopiston kevätnäyttely

Kotikuuset
Kyrön Sotaveteraanien kunniapu-
heenjohtaja Arvo Nevalan ehdotuk-
sesta päätettiin etsiä Pöytyän korkein 
Kotikuusi Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. Kulttuurisihteerille ilmoi-
tettiin 44 kuusta, jotka lähes kaikki 
kuvattiin ja mitattiin. Yksi kuusi ei 
ollut kotikuusi ja pari kuusi oli kaa-
dettu. Osassa oli tallella vuoden 1967 
laatta, ja monella oli henkilökohtaisia 
muistoja Kotikuusista: lemmikkilam-
mas söi isän istuttaman kuusen lat-
van. Kotikuuset voisivat kertoa mon-
ta tarinaa Suomesta ja suomalaisista.
Kuuset mittasi Tarvasjoen- Karinais-
ten metsänhoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Teija Lehto.
Kahdeksan kuusta oli yli 20 metriä 
korkeita. Kilpailun kakkossijan jakoi 
kolme kuusta, jotka kaikki olivat yhtä 
korkeita 23,5 m Yläneeltä ja Riihikos-
kelta. Voittajan mitat ovat korkeus 24 
m ja ympärysmitta 204 cm. Kuusen 
ilmoitti Antero Tamminen ja kyseessä 
on yläneläinen kuusi. Mikäli haluatte 
tietää oman kuusen korkeuden, voitte 
kysyä sitä kulttuurisihteeriltä.

Vaietut vuodet 1917–1920 
Yläneellä
Yläneen työväentalolla toteutetaan 
yhteistyössä Varsinais-Suomen maa-
kuntamuseon, Pöytyän kulttuuritoi-
men ja Turun ylipiston museologian 
laitoksen kanssa näyttely, joka kertoo 
1917–1920 tapahtumista Yläneellä. 
Sisällissotaan liittyvät sekä punaisten 
että suojeluskuntalaisten asiat kiin-
nostavat. Näyttelyyn kerätään tietoja 
niin isoista kuin pienistä asioista, ja 
materiaalin suhteen ei kannata olla 
liian kriittinen. Nyt on aika käsitel-
lä sisällissotaan liittyvää kipeitäkin 
muistoja herättävää aikaa. Tavoittee-

na on tuoda esille paikallista historiaa 
ja muistaa, että tapahtumista on kui-
tenkin vain sata vuotta.
Näyttely avataan lauantaina 28.4. kel-
lo 13.00.
Lisätietoja ja materiaalia voi toimittaa 
Yläneen kotiseutuyhdistyksen sihteeri 
Tapio Rastaalle.

ELOKUVIA SUURELTA 
VALKOKANKAALTA

YLÄNEEN LUONTOKAPINETTI:
Keskiviikko 21.2. kello 18.00
keskiviikko 7.3. kello 18.00
keskiviikko 21.3. kello 18.00
keskiviikko 4.4. kello 18.00
keskiviikko 18.4. kello 18.00

KURKISALI ELISENSENVAARAN 
OPPIMISKEKUS
torstai 15.2.kello 16.00
keskiviikko 28.2. kello 16.00
torstai 22.3. kello 16.00
torstai 5.4. kello 16
torstai 19.4. kello 16.00
Esityksiin on vapaa pääsy! Järj. Pöy-
tyä-Oripää 4H –yhdistys, kirjasto- ja 
kulttuuritoimet. Lisätietoja kulttuuri-
sihteeri p. 050 560 7168.

Kesäkäpälät seikkailevat Kisarii-
hessä
4.–21.6. arkipäivisin kello 9–16.  Toi-
minta on tarkoitettu vain 1–3 -luokka-
laisille. Ilmoittautumiset myöhemmin 
keväällä. Lisätietoja kulttuurisihteeri.

KUVA: EEVA TERÄVÄ
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SUNNUNTAINA 15.4. 

klo 13.00 Kulttuuriviikon avajai-
set/Elisenvaaran oppimiskeskus, 
Kurkisali
Ohjelmassa mm. sivistysjohtaja Mari-
anne Mäkelä: Uuden kynnyksellä.
Avajaiset päättää Kulttuurisiskojen 
musiikkiesitys.
Kahvitarjoilu

klo 16.00 Lastuna laineilla, men-
neestä tulevaan -konsertti
Turun Karjalakuoro ja Petri Laakso-
nen, pääsymaksu 15 euroa.

klo 18.00 Lastuna laineilla, men-
neestä tulevaan -konsertti 
Turun Karjalakuoro ja Petri Laakso-
nen, pääsymaksu 15 euroa.
Konserttien lipputiedustelut 0400 506 
209 tai www.turunkarjalakuoro.fi.

KESKIVIIKKONA 18.4.

klo 12.00 Näkökulmia vuoden 
1918 sisällissotaan -luento 
Lukion rehtori, FM Outi Jalonen 
Opistotalo, Liisa Hellevi –sali. Järjes-
tää Auranlaakson kansalaisopisto

klo 18.00 Kulttuuriviikon musiik-
ki-ilta
Opistotalo, Liisa Hellevi-sali (Kehi-
tyksentie 2, Kyrö)
Lämpimästi tervetuloa laulamaan 
tuttuja yhteislauluja Kyrön haitari ja 
lauluköörin johdolla ja säestyksellä. 
Lisäksi on mahdollisuus kuulla mu-
siikkipedagogi Anna Schukovin soo-
loesityksiä. Järjestää Auranlaakson 
kansalaisopisto. Vapaa pääsy.  
Valton päivän tapahtuma, Pöytyän 
nuorisovaltuusto

PERJANTAINA 20.4.

klo 18.00 Yhteislauluilta/Riihi-
koski, Mäkiäisten työväentalo
Laulattamassa Torsti Hellström ja 
Pöytyän Poijjaat

LAUANTAINA 21.4.

Kyrön Kevätmarkkinat/Kyrö, 
torilla kello 8-15

Elisenvaaran

15.–22.4.2018

SUNNUNTAINA 22.4. 

klo 14.00 Kulttuuriviikon päätös-
konsertti Yläneen Luontokapi-
netissa
Yläneen pelimannit, joht. Jari Kulmala
Laitilan pelimannit, joht. Marja-Liisa 
Santala Solisti: Jari Helmisaari, laulu
Tilaisuuksiin vapaa pääsy ellei toisin 
mainita. 
Lisätietoja kulttuurisihteeri Taina Myl-
lynen

Kulttuuriviikon 
OHJELMA PÄIVITTYY 

Lisätietoja voit kysyä 
kulttuurisihteeri Taina Myllyseltä, 

taina.myllynen@poytya.fi

KUVA: PETRI LAAKSONEN
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ELÄKELIITON PÖYTYÄN 
YHDISTYS
Riihikosken kerho 
joka kuukauden ensimmäinen maa-
nantai klo 13.00 Riihikosken seura-
kuntatalolla. Kerhossa vierailee asian-
tuntija kertomassa ajankohtaisista 
aiheista 5.2., Merja Männikkö, 5.3., 
9.4. ja 7.5. Varsinais-Suomen allargia- 
ja astmaliiton edustaja.

Boccia Kisariihessä, joka viikon 
perjantai klo 15.00. 
Käytössä kahdet pallot, joten pelaajia 
mahtuu mukaan. Alkaa 5.1.2018

Aamulenkki (sauvakävely) 
kirkonkylän seurakuntatalolta, yhteis-
työssä seurakunnan kanssa, joka kuu-
kauden toinen tiistai klo 10.00 13.2., 
13.3., 10.4. ja 8.5.

Luovan toiminnan kerho 
(sketsikerho) 
Osuuspankin kerhohuoneella Riihi-
koskella  valmistellaan ohjelmia ta-
pahtumiin mm. piirin pikkujouluun. 
Rohkeasti mukaan, kaivataan lisää 
osallistujia. Jos esiintyminen, esityksis-
sä avustaminen  tai muuten vain muka-
va yhdessäolo kiinnostaa, ota yhteyttä.

Tasapainojumppa Kisariihessä 
joka  kuukauden viimeinen torstai  klo 
13.15  Vetäjinä Milla ja Markus 22.2., 
29.3. ja 26.4.

Karaoke Kisariihessä sunnuntai  
kello 15–18. 
25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5.

Helmikuussa Ruissalon kylpylä 
uinti ja ruokailu
Piirin Hengelliset päivät 4.3.
Kanta-Loimaan kirkko ja Hirvihovi

Laivaristeily 27.3.
iltalähtö  Viking Gracella, Neljän suo-
ra- orkesteri

Turun kaupuninteatteri, Sopuk-
ka, Pesärikko- näytös. 
Pe 6.4. näytös klo 19 (25 € + matka)

Toukokuussa, vko 20 kylpylä-
matka Viroon.
Piirin kesäteatteri Tampereella ” 
Ehtoolehdon sankarit “
Pyynikillä 12.7. näytös alkaa klo 14. 
Ilmottautumisia vastaanotetaan 9.3. 
klo 9 alkaen.

Kesällä kesäretki, tanssit Tortin-
mäellä, rantapäivä Kakarlammel-
la ja  sokkomatka.
Lisätietoja ilmoitellaan Auranmaan 
Viikkolehdessä ja jäsenkirjeessä.
Matkoja voi kysellä ja niille ilmottau-
tua Marja-Liisa 0400 764 477 ja Pirk-
ko 044 5460 503.  

ELÄKELIITON YLÄNEEN 
YHDISTYS  RY
Perinteiset lukuset to 8.2. 
klo 13.00 srk-talossa Huom.aika! Me-
rellen ja Alberton ohjauksessa.

Torstaikerho to 22.2. 
klo 14.00 OP:n kerhohuoneessa vie-
raanamme OmaisOivasta Jaana Bo-
ström. Vakio-ohjelmat bingo, arpajai-
set sekä kahvit.

Torstaikerho to 8.3. 
klo 14.00 OP:n kerhohuoneessa. 
Kunnan uusi perusturvajohtaja An-
neli Lehtimäki vieraanamme, vakio-
ohjelmat.

Kevätkokous to 22.3. 
klo 14.00, piirin edustaja mukana. Ko-
kouksen päätyttyä kerho ohjelmineen.

Torstaikerho to 5.4. 
klo 14.00 OP:n kerhohuoneessa, 
puutarha-asiantuntija Hanna-Leena 
Kaihola antaa viherpeukaloille vihjei-
tä. Vakio-ohjelmat lisänä.

Retki Olkiluotoon Eurajoelle ma 
9.4.
Aluekierros, jäteluola ja tiedenäyttely. 
Ruokailu ja opastus Vuojoen karta-
nossa. Ostoskäynnit Kotikylän Pal-
vaamossa ja Eskimon myymälässä. 
Hinta 60 € sis. kyyti, kahvit, lounas, 
pääsyliput ja opastukset. Reitti (var-
mistuu) Virttaa-Oripää-Yläne klo 7.40 
Hinnerjoki-Olkiluoto. Ilm. 7.3. men-
nessä Aila 050 4308 817, Anita 050 
5860 558.

Musiikkinäytelmä Rakastunut 
Ryti pe 13.4. 
klo 14 Rauman kaupunginteatterissa. 
Millainen oli Suomen viides presi-
dentti, huittislainen lahjakkuus? Kävi-
jöiltä kiittäviä arvioita. Reitti: Oripää 
10.45 Yläne tori 11.15 Rauma 12.30. 
Retken hinta sis. lounas 59 € (tarken-
tuu). Ilm. 12.3. menn. Aila, Anita.

Torstaikerho to 19.4. 
klo 14.00 Yläneen kirjastossa, Vai-
nionperäntie 2 A, 21900 Yläne. 
Kirjastonhoitaja Taina  Jaakkola on 
luvannut ”avartaa tietojamme” lu-
kemisen tärkeydestä! Kaffetellaan…  
Jännitetään bingovoittoa!

Torstaikerho 3.5. 
klo 14.00 OP:n kerhohuoneessa. Dia-
esitys EL vapaaehtoistoiminnasta ja 
Apupiirin esittely.

Kesäteatteri Ehtoolehdon sanka-
rit ke 25.7. klo 14 Pyynikillä
Dekkarikomedia suositun kirjasarjan 
pohjalta. Reitti Oripää 10.15 Keihäs-
koski 10.30 Yläne tori 10.40 Pyynikki 
12.30. Hinta 64 € (varmistuu), sis. 
kyyti, lounas Pyynikillä ja lippu. Ilm. 
Aila, Anita.

Ilonpiiri Kartanokodissa Seurail-
kaa ilmoittelua!
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Lauluryhmät kokoontuvat maa-
nantaisin klo 13–15
OP:n kerhohuoneessa. Huom. muu-
toksista ilmoitetaan. Tervetuloa!

Yhtenäiskoulun juhlasalissa 
liikuntaa:
• Boccia-pelit maanantaisin klo 

14.30–17.00
• Pirteyttä päivään! Parittomina 

viikkoina torstaisin klo 15.45–
16.15

Ohjattua liikuntaa kaikenikäisille. Jäse-
nyyttä ei edellytetä, tule tutustumaan!

Boccia-pelit parittoman viikon 
torstaijumpan jatkona klo 16.15–
17.00
Liiku & nauti -kerho:
Keilailut: Euran Urheiluhalli ke 14.2., 
14.3. ja 18.4. Ilm. Esa 050 303 5621 
tai Heimo 050 322 4329 ratavaraus-
ten takia edeltävänä perjantaina.

Yläne City-sprintti ke 4.4.  klo 14
Suunnistusta Yläneen taajamassa. 
Opastus kartanlukuun ja rataan. Lisä-
tietoja ja ilm. Markku Autio 050 541 
4517

Frisbee-golf koulun yläkentällä 
ke 16.5.ja ke 13.6. klo 17.00
Koskeljärven retki 6.6.
Lähtö torilta klo 9.00. Oppaina  Eeva  
Uotila ja Jorma Kavander  
Onnittelukortteja 2 € ja suruadresseja 
12 € saatavana Ailalta ja Ristolta
Risto Ristolainen pj. risto.ristolai-
nen@seutuposti.fi. Lehti-ilmoittelut: 
TS, AVL, AlaSatakunta, Loimaan 
Lehti. Kotisivuilta ajantasaiset tiedot: 
www.elakeliitto.fi/ylane. Monista jä-
seneduista tietoja kotisivuiltamme, 
tiedusteluihin vastaavat:
Risto Ristolainen 0400 406 191, Seija 
Öhman 040 5433 311, Aila Einonen 
050 4308 817

YLÄNEEN 
ELÄKKEENSAAJAT
Toimintamme jatkuu entiseen malliin 
vilkkaana ja siihen ovat kaikki terve-
tulleita. 

Ti. 9.1. alkaen joka tiistai klo 
9.30–14 toukokuun loppuun
lukuun ottamatta vapunpäivää, ko-
koontuvat Kurttuset, Köhäkurkut, 
Ruska ja tuolijumppa. Jos sinulla on 
soittopeli, jota soitat omaksi ja mui-
den iloksi, tule mukaan Kurttusiin klo 
9.30. Jos sinua laulattaa tule mukaan 
Köhäkurkkuihin klo 11.00 ja esiinty-
mishaluiset sketsiryhmäämme Rus-
kaan klo 12.30, sekä samaan aikaan 
hakemaan notkeutta ja vetreyttä tuo-
lijumpasta.

Torstaisin Puikkoset klo 11–13
tule mukaan käsityön kanssa tai il-
man, kahvitellaan nisun kera. Puik-
koset kokoontuvat joka toinen torstai  
toukokuun loppuun saakka.

perjantaisin pelataan Bocciaa klo 
15.30
Yhtenäiskoulun juhlasalissa. Peli 
vaihtuu mölkkyyn koulun kentällä 
kun kevät etenee ja säät sallivat.

pe 19.1. Tarinakerho klo 13
pe 2.2. Pulinakerho klo 13
pe 16.2. Tarinakerho klo 13
ma 19.2. Uintiretki Loimaan 
Vesihoviin. 
Hinta 20 € sisältää kuljetuksen ja lou-
naan. Uinti maksetaan erikseen. Läh-
tö torilta klo 9.30.

pe 2.3. Pulinakerho klo 13
ma 12.3. Laivaristeily Viking 
Linella
Lähtö Turusta klo 20.55. Hinta 47 €, 
Turusta tulijoilta 37 €, sisältää lou-
naan ja pullakahvit.

pe 16.3. Kevätkokous jatkuen 
tarinakerholla
la 24.3. Vaatemyynti SeniorShop 
klo 10–14, mannekiiniesitys klo 
11.
la 31.3. myyjäiset  klo 10 
niin kauan kuin tavaraa riittää, arpa-
jaiset klo 9,30

pe 6.4. Pulinakerho klo 13
pe 20.4. Tarinakerho klo 13
pe 4.5. Pulinakerho klo 13
pe 18.5. Tarinakerho klo 13
Viikoittaisten tapahtumien lisäksi ke-
väällä ohjelmassa on ulkoilupäivä ja 
sokkoretki, joiden tarkemmat tiedot 
löytyvät AVL, Alasatakunta ja Turun 
sanomien yhdistystoiminta palstoilta 
sekä tietysti kotisivuilta. Päivitämme 
tiedot kunhan saamme kohteet tar-
kennettua. Toiveita ja tapahtumia voi 
esittää kaikissa kerhoissa ja täytämme 
ne mahdollisuuksien mukaan.
Suruadresseja myynnissä á 10 €, kysy 
Annelilta tai Tainalta
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AURANMAAN 
KANSALLISET SENIORIT
pj Matti Hakala ja sihteeri Helena 
Kangas-Hakala.

KYRÖN SEUDUN 
SOTAVETERAANIT
pj Joonas Rantala ja sihteeri Paula 
Uotila.

PÖYTYÄN 
SOTAVETERAANIT RY
26.2. Veteraanikinkerit Riihikos-
ken seurakuntatalolla klo 11.
11.3. Veteraanien kirkkopyhä 
kello 10 Pöytyän seurakuntata-
lolla
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Vuosikokous maaliskuussa
Tarinatuokiot jatkuvat
Tapahtumista ilmoitetaan myös Au-
ranmaan Viikkolehdessä.
Yhteystiedot: Pj. Reino Kallio 050 413 
3450, varapj. Simo Savo  050 558 
4541, jäsenasioista, sosiaaliavustuk-
sista ja avustajatoiminnasta vastaava 
Merja Sinisalo 050 076 3823, sihtee-
ri ja rahastonhoitaja Timo Kalla 040 
775 6370 

ANU TERHON
LAULUKERHO
kokoontuu nuorisotila Kasissa Rii-
hikoskella torstaisin kahden viikon 
välein 19.4. asti kello 12.30–13.30. 
Lisätietoja Anu Terho tai kulttuurisih-
teeri.

YSIYSIT
Keskiviikkoisin 13–16, nuorisotila Ka-
sissa (Riihikoski). Lisätietoja kulttuu-
risihteeriltä. 

MUSTANOJAN 
KYLÄYHDISTYS
Riihikosken Kirppisralli 9.–10.6.
Mustanojan kyläyhdistys järjestää 
suositun kirppisrallin viime kesän 
tapaan. Tervetuloa myymään ja os-
tamaan! Valtakunnallinen Avoimet 
Kylät -päivä 9.6., jolloin todennäköi-
sesti myös Mustanojan koululla on 
kirppismyyntipiste.
Katso lähempänä kesää tarkemmat 
lisätiedot: 
www.mustanojankylayhdistys.com 
Facebookissa sivu: facebook.com/Rii-
hikoskenKirppisralli/ 
Muita tapahtumia keväällä säiden sal-
liessa:
Jäädisco ja eläinten jälkien tunnistus. 
Pääsiäisaskartelu. Seuraa FB ja kotisi-
vut.

KUNTORAPPUSET 
-TALKOOT
Yhdistys sai tukea kuntorappusten 
tekemiseen. Kunnostamme Kyntä-
jäntuvan pihapiirissä olevat kuntorap-
puset kevään kuluessa ja kaipaamme 
talkooapua! Yhteyshenkilö: Aila Suo-
mi, puh. puh. 044 290 0092.

PÖYTYÄN 
OMAKOTIYHDISTYS
Pöytyän Omakotiyhdistys ry vuokraa 
markkinatelttaa, kaasugrilliä ja oksa-
silppuria. Markkinateltan koko on 3 X 
4,5 m, hinta 20 €/vrk/yhdistyksen jä-
senille, 30 €/vrk/ei-jäsenille. Pystytys 
ja kuljetus paikan päälle hinnoitellaan 
erikseen. Tiedustelut Matti Vesikko, 
puh. 044 3040 290.
Kaasugrilli 10 €/vrk/yhdistyksen jäse-
nille, 20 €/vrk/ei-jäsenille.
Oksasilppuri 5 €/päivä.

Kaasugrillin ja oksasilppurin tieduste-
lut Marika Loponen, puh. 050 3441 
703.
UUDENKARTANON 
KYLÄYHDISTYS RY
Lystmettän kaikille avoin keski-
viikko-sauna on lämmin aina klo 
19 toukokkuulle saakka.
7.4. Teatteriretki Raumalle: 
Lallis-musikaali ja ruokailu. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset Virtasen Helil-
le iltaisin ja vkonloppuisin puh. 050 
5866 481

19.–20.5.Uudenkartanon kirppis-
ralli.
Kirpputoritapahtuma, jossa jokainen 
kyläläinen voi perustaa oman kirp-
pismyyntipisteen omalle pihalle. Voit 
tulla myös pitämään myyntipöytää 
Lystmettään. Ilmoittaudu myyjäk-
si 21.4. mennessä Pirkolle puh. 050 
9173 773 

24.6. Himolan teatterin kesän 
ensi-ilta. 
Talkoolaisten kesän vuorolista kiertää 
huhti- ja toukokuussa, tervetuloa mu-
kaan uudet ja tutut talkoolaiset.1.9. 
Talkoolaisten kiitosilta Lystmettäs-
sä, kyläyhdistyksen ja teatterin toi-
minnassa mukana olleille. Lisätiedot 
www.uudenkartanonkylayhdistys.
fi, www.himolanteatteri.net ja Face-
book.

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN 
KYLÄYHDISTYS
Paimenenmäki on viime vuoden ai-
kana saanut sisältä uuden ilmeen. 
Remontti on valmis ja Paimenenmäki 
taas käytettävissä erilaisiin tapahtu-
miin. 
Kevättä kohti on aika suunnitella 
myös kyläyhdistyksen tapahtumia. 
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Luvassa on teiden varsien siivous-
tempauksesta, lasten talviriehaan, 
joten käy aika ajoin piipahtamassa 
kyläyhdistyksen ja Paimenenmäen 
www- sivuilla (www.paimenenmaki.
com) sekä Tourulan- Keihäskosken 
kyläyhdistyksen Facebook- sivuilla.
Kyläyhdistyksellä on vuokrattavana 
esimerkiksi juhliin hulppean juhlava 
ja toimiva, kodikas Paimenenmäki- 
juhlatila. 
Lisäksi toriteltta (3 x 4) kahdella sei-
nällä, iso juhlateltta 8 m x 12 m ja 
paellapannu. Tori- sekä juhlateltan ja 
paellapannun tiedustelut Tapio Pelto-
la 050 5725 853.
Paimenenmäen varaukset Merja Rou-
vali 050 3288 354
Yhdistyksellä vuokrattavana trakto-
rikäyttöinen aggregaatti 19 kVA, tie-
dustelut Tapio Peltola 050 5725 853.

KEIHÄSKOSKEN MARTAT
Kevättä ja valoa kohti mennään. Mar-
tatkin menossa mukana ja siihen me-
noon voit myös Sinä vaikuttaa. 

Vuosikokouksemme on sunnun-
taina 11.2. klo 18.00 
Paimenenmäessä, Tourulantie 466, 
Yläne.  Täällä voit vaikuttaa. Tule mu-
kaan päättämään vuoden tapahtu-
mista. Tervetuloa kokoukseen. Kah-
via tarjolla. 
Martoillehan arki on sydämen asia. 
Muuttuvassa ja kiireisessä maailmas-
sa omien arkivalintojen merkitys kas-
vaa. Martat haluavat korostaa arjen 
ihanuutta, arjen taitoja sekä kestävää 
elämäntapaa. Haastakaamme siis it-
semme pohtimaan omia kulutusva-
lintojamme. 
Olet tervetullut tapahtumiimme mu-
kaan, oletpa jäsen tai et. Nyt on hyvä 

aika liittyä jäseneksemme. Jäsenenä 
hyödyt monella tapaa. Myös mones-
ta paikallisesta liikkeestä saat jäsene-
tua näyttämällä jäsenkorttiasi. Katso 
lisää nettisivuiltamme!
Seuraa ilmoitteluamme paikallisleh-
dissä, nettisivuillamme ja Faceboo-
kissa. 
Martoilla vuokrattavana torikatos 
sekä päivitetty astiasto 100 hengelle.
Kysy lisää Sari Lehtinen p. 050 5927 
828.
Lue lisää www.keihaskoskenmartat.
com tai käy tykkäämässä meistä Fa-
cebookissa.
Missä Martta, siellä tapahtuu!

PÖYTYÄN KUNNAN 
KYLIEN NEUVOTTELU-
KUNTA 
seuraava kokous on torstaina 
8.3.2018 kello 18.00 Yläneen 
entisellä kunnantalolla. 
Tervetuloa mukaan! Kokouksessa 
suunnitellaan mm. Avoimet kylä 
–tapahtumaa, joka on lauantaina 
9.6. Lisätietoja kulttuurisihteeriltä.
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KYRÖN SEUDUN 
KARJALAISET RY
1.3.Tarinatuokio kello 13 osuus-
pankin kerhohuoneessa.
13.3. Talvisodan päättyminen
5.4. Tarinatuokio, kevätkokous
3.5. Tarinatuokio
4.6. Tarinatuokio
6.6. Toritapahtuma
15.-17.6. Karjalaisten kesäjuhla 
Kouvola
Heinäkuun rantapäivä Kyrön 
maauimala
6.9. Tarinatuokio
4.10. Tarinatuokio
1.11. Tarinatuokio, syyskokous
Joulukuussa 6.12. itsenisyyspjuh-
la ja joulujuhla/Kyrö
Lisäksi osallistumme piirin kokouksiin 
ja koulutustilaisuuksiin sekä muis-
tamme merkkipäiviä viettäviä jos on 
avoimet ovet ja poisnukkuneita sekä 
teemme yhteisytötä naapuriseuro-
jen kanssa (retket ja tapahtumat). Pj 
Matti Kaajalahti ja sihteeri Pirkko Rii-
konen.

SPR KARINAISTEN OSASTO
Kultaisen iän kerho 
kokoontuu kuukauden kolmas torstai 
palvelukoti Kotikarpalon kerhotilassa 
klo 13. Lisätietoja osaston toiminnas-
ta pj. Pirjo Haakana p. 040 8446 656.

AURANMAAN LÄHIMMÄIS-
PALVELUYHDISTYS RY 
aloittaa vuoden alussa seitsemännen 
toimintakautensa hallituksen uudes-
sa kokoonpanossa:
puheenjohtaja Paavo Rouhiainen, 
Pöytyä puh 040 824 0182

vara pj. Leena Kainulainen, Marttila 
puh. 045 356 0344
sihteeri Ulla Fincke, Tarvasjoki puh. 
044 328 3513
varajäsen Virpi Virta, Aura puh. 050 
330 8365
varajäsen Irene Taponen, Kyrö puh. 
040 960 1144
Kotikäynnit jatkuvat entiseen tapaan 
yksinäisten ja apua tarvitsevien luo-
na, jossa seurustelun ja ulkoilun li-
säksi autetaan pienissä arkisissa aska-
reissa tarpeen mukaan.
Lähimmäispalvelun motto on iloksi 
arkeen. Yhdistys toimii kristillisel-
lä pohjalla, sitoutumatta mihinkään 
seurakuntaan. Toimintaa hoidetaan 
vaitiolovelvollisuutta noudattaen ja 
lähimäisen ehdoilla.
Palveluja haluavat voivat ottaa yhteyt-
tä hallituksen jäseniin. Myös vapaaeh-
toiset palvelijat ovat tervetulleita.
www alpry.net

Lauantaina 3.3. klo 10–13 järjes-
tetään Marttilan Osuuspankin 
kerhohuoneella lähimmäispalve-
lusta kiinnostuneille koulutusti-
laisuus. 

KIINNOSTAAKO 
SOSIAALINEN MEDIA? 
Sosiaalisen median viestintä ja 
maineenhankinta? Vinkkejä ja 
käytännön ohjeita. Koulutus on 
keskusteleva ja käytännönlähei-
nen eikä se välttämättä edellytä 
kaikkien kanavien tuntemista etu-
käteen. Kaikille avoin maksuton 
tilaisuus. 
Torstaina 1.3. kello 18.00 Kurki-
salissa (Elisenvaaran oppimiskes-
kus, Kyrö) kello 18.00
Lisätietoja kulttuurisihteeri.

Sairaanhoitaja Kikka Korpi, sosiaali-
työntekijä Ulla Fincke, hieroja Han-
nele Rouhiainen ja lähimmäispalvelija 
Leena Kainulainen vastaavat ohjel-
masta. Lisätietoja puh. 045 356 0344/
Leena

Maanantaina 12.3. klo 18 on 
yhdistyksen virallinen kokous
Riihikosken Osuuspankin kerhohuo-
neella. Esillä Sääntömääräiset asiat.

Vanhustenjuhlaa vietetään hela-
torstaina 10.5. klo 13 Riihokos-
ken palvelutalolla
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NUORISOTILAT AVOINNA
Nuorisotila Kasi 
Turuntie 614, Riihikoski

tiistai klo 17–20
torstai klo 17–20 

Nuorisotalo Kalliola
Haverintie 26, Yläne

tiistai klo 17–20  
torstai klo 17–20

Kyrön Nuokkari
Helalantie 16, Kyrö

maanantai klo 17–20  
keskiviikko klo 17–20

Tilatoiminta on tarkoitettu 13–17 
vuotiaille. Tule käymään!
Poikkeuksista ilmoitetaan kunkin 
nuorisotilan facebook-sivulla. 

Hiihtolomalla klo 16–20
tiistaina Kasi, keskiviikkona Kyrön 
Nuokkari ja torstaina Kalliola. 

Lisätietoja 
NUORISO-OHJAAJA 

Tuula Väänänen
p. 0400 198 813

HÄRKÄTIEN 
4H-YHDISTYS RY 
Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 
050 588 7693, harkatie@4h.fi, www.
harkatie.4h.fi. Yhdistyksen toimialue: 
Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja 
Liedon Tarvasjoki. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja on Janne Sipilä Tarvasjo-
elta ja toiminnanjohtaja/sihteeri Tuo-
vi Löytynoja. 

4H-KERHOT 

Heikinsuon juniorikerho (1–3 lk) 
ma klo 16–17.30 – kokkausta, kä-
dentaitoja, pelejä ja leikkejä. Ohjaa-
jina Vilma Toivonen ja Anni Arvola 
-käynnistyy 15.1.

Heikinsuon 4H-kerho (4–6 lk) 
ti klo 16–17.30 – kokkausta, käden-
taitoja ja liikunta-aktiviteetteja. Oh-
jaajina Anne-Mari Arvola ja Alisa Ar-
vola -käynnistyy 16.1.

Riihikosken 4H-kerho (1–6 lk) 
Nuorisotila Kasissa ke klo 16.30–18 
– kokkausta, kädentaitoja, pelejä ja 
leikkejä  Ohjaajana Lotta Härkönen – 
kerho alkaa 10.1.

Kyrön kokkikerho 
Elisenvaaran koulun opetuskeittiöllä 
ti klo 16–17.30 Ohjaajana Anna-Sofia 
Holppi, alkaa 9.1.

4H-ponikerhot (6–12 v) 
ma  klo 17–18 ja to klo 17–18 Mylve-
rintallilla, Ollilantie 549, 21800 Kyrö. 
Noora Heikelän ja tallityttöjen ohjaa-
mana. 12 osallistujaa/ryhmä  pääsee 
mukaan. Kerho alkaa vkolla 5 (30.1. 
ja 1.2.) Yhteistyökumppanina Pöyty-
än nuorisotoimi.  

APUA, TUKEA, NEUVONTAA 
NUORILLE
Etsivä nuorisotyö 15–28 -vuotiaille. 
Älä jää yksin, jos jäät ilman opiskelu-
paikkaa, tulevaisuuden suunnitelmat 
ovat epäselvät tai viralliset lomakkeet 
ja paperit tuntuvat haasteelliselta.
Ota yhteyttä, niin jutellaan mielessä-
si olevista asioista vaikka kahvikup-
posen äärellä.
Pöytyän ja Auran etsivä nuorisotyö
Elina Nuotio p. 040 6722 979
etsiva@poytya.fi

etsivä nuorisotyöntekijä 
Elina Nuotio

4H-Yrityskurssi 23.helmikuuta 
Salo (13–28 -vuotiaille )
Kurssi tarjoaa kattavat tiedot 4H-
yrityksen toimintaan liittyen. Kurssin 
jälkeen osallistujalla on valmiudet 
halutessaan perustaa oma 4H-yritys. 
4H-yritys on loistava tapa hankkia 
itselleen (kesä)työpaikka juuri sillä 
alalla, joka itseään eniten kiinnostaa! 
Kurssille ilmoittautuessasi sinulla ei 
välttämättä tarvitse olla vielä yritys-
ideaa, vaan voit keksiä sen paikanpääl-
lä. Kurssilta saa 4H-yritys-oppaan, 
infoa kotiväelle, pientä purtavaa sekä 
todistuksen, josta voi olla hyötyä 
muussakin työnhaussa.Kustannuk-
set: Kurssin osallistumismaksun 10e/
hlö. 4H-jäsenille koulutus on maksu-
ton. Omat eväät mukaan.

Kotityöt -koulutus 23.-24.maa-
liskuuta yöleirinä Haukkavuori, 
Pöytyä (14 v-)
Vinkkejä, tietoa ja käytännön har-
joituksia kotipalvelutehtävien hoi-
tamiseksi (siivous-, asiointi- ja kok-
kaustaidot). Preppaus 4H-yrityksen 
perustamismahdollisuudesta kotipal-
velujen tuottajana.
Leirin ruokapaketti 15 € 4H-jäsenille 
maksuton. Järjestäjä: Nuoret Duuniin 
-hanke 

Tekemistä kotiin ja kerhoihin 
https://www.toptehtavat.fi/
Rekisteröidy, sinua odottaa 812 teh-
tävää 6–12-vuotiaille. Voit myös kan-
nustaa muita tai luoda omia tehtäviä 
http://www.4h.fi/tekemista/omat-te-
ot/hae-rahaa-omalle-projektille/ 

Itse tehty rahaa nuorten projek-
teille
Nuorten oma tekeminen, toiminta tai 
tapahtuma voi saada rahoitusta. Seu-
raava haku on luvassa taas keväällä 
1.2.–31.3.2018
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KANSAINVÄLINEN 4H       
http://www.4h.fi/tekemista/
maailmalle/
Ensi kesän haku kv-leireille ja isäntä-
perheeksi on käynnissä.

4H-KILPAILUT

Vuoden 4H-yritys
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 
vuoden 2018 aikana toimineet 4H-
yritykset. Myös valtakunnallinen kil-
pailu  http://www.4h.fi/tekemista/
kilpailut/vuoden-4h-yritys/. Kilpailu-
aikaa 15.1.2019 saakka.

Vuoden 2018 4H-kerho 
Kilpailuun voivat osallistua vuoden 
2018 aikana toimineet 4H-kerhot. 
Teemana hyvät teot. 4H-yhdistyksen 
kilpailu päättyy 15.1.2019

Nuoret duuniin -kehittämishan-
ke 1.9.2015–30.6.2018
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 toimivat 
4H-yhdistysten tuella. Yhteistyö mui-
den paikallisten toimijoiden mm. yrit-
täjäjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa 
on avainasemassa. 
Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, 
Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset.
Kevään ohjelmaan kuuluu 9.luok-
kalaisten työelämävalmennuspäivät 
alueen yläkouluissa sekä nuorten 4H-
yrittäjyyden tukeminen. 

Yritys -yhteisö-kotitalous 
– kaipaatko työntekijää?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä il-
moita työpaikasta kotivisujemme 
kautta.

Työnantajana voi toimia halutessasi 
myös 4H-yhdistys joka hoitaa kaikki 
nuoren työnantaja-velvoitteet – sinä/
yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain 
yhdistyksen lähettämän laskun.
Nuoren työhön opastamisessa tue-
taan  työn teettäjää. 

Nuori 13–28 v
Jos olet työtä vailla ilmoittaudu työn-
tekijäreserviimme kotisivujemme kaut-
ta www.harkatie.4h.fi.

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 
mahdollisuudesta. Opintopisteiden 
saanti on mahdollista jos nuoren 4H-
yritys toimii vähintään 3 kuukautta – 
hyvä etu tulevaisuutta ajatellen.
Myynti- ja markkinointipaikkoja omille 
tuotteille kevään kuntatapahtumissa.

Metsäkuljetukset 2018
Härkätien 4H-yhdistys hakee Suomen 
Metsäsäätiön metsäkuljetus apurahaa  

kuljettaakseen ala- ja yläkoululaisia 
tutustumaan metsäteollisuuteen ja 
kohteisiin joissa metsien moninais-
käyttöön voi tutustua. Vuoden 2017 
aikana 1425 euron avustus käytettiin 
neljään metsäkuljetukseen ja matkaan 
pääsi 169 nuorta.

4H-jäsenyys 1.9.2017 -30.8.2018 
– nyt on aika uudistaa/päivittää 
4H-jäsenyytesi. 
Jäsenmaksu 35 €/hlö ja 70 €/perhe-
maksuna. Liity ja tule mukaan toimin-
taamme. Liittyminen tapahtuu kotisi-
vujemme kautta  https://harkatie.4h.
fi/4h-jasenyys/

Keväälle 2018  suunniteltua
Metsän raivaustyöt  - raivaussahan 
käyttö ja metsätaitokilpailun perus-
teet
Visiomme: ”Härkätien 4H-yhdistys 
on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, 
lasten ja nuorten osaamista ja yritte-
liäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä 
merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

PÖYTYÄN MLL
Yhdistyksen tehtävä on tuoda toi-
mintaa, tukea ja iloa pöytyäläisiin per-
heisiin! Järjestämme erilaisia tapahtu-
mia ja tempauksia paikallisesti.  Tule 
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mukaan ideoimaan ja toteuttamaan 
toimintaa!

Perhekahvila torstaisin klo 
9.30–11.30 Riihikosken seura-
kuntatalossa
Perhekahvila toimii yhteistyössä 
Pöytyän seurakunnan kanssa. Ta-
paamisissa löytyy juttu- ja kahvi-
seuraa vanhemmille ja leikkiseuraa 
kaikenikäisille lapsille. Tapaamisissa 
on ohjattua toimintaa tarjolla (esim. 
askarteluja, esittelijöitä, retkiä tms.), 
välipala sekä pieni hartaus-/lauluhet-
ki johon osallistuminen on vapaaeh-
toista. Perhekahvila on maksuton ja 
kaikille avoin vakaumuksesta huoli-
matta. Tervetuloa!

Perheliikuntaa/perhesähly 
Riihikosken Kisariihessä 17.2., 
24.3., 14.4. ja 19.5.2018 klo 
10–11
Perhesählyssä lapsi (alle 12 v) ja 
oma aikuinen opettelevat saliban-
dyn perusteita pelaten ja leikkien 
yhdessä muiden kanssa ohjaa-
jan opastuksella. Mailat, pallot ja 
suojalasit lapsille paikan päällä. 
Perheen pienimmille on peuhu-
nurkkaus salin toisessa päässä. 
Toiminnassa voi vapaasti osallistua 
perhesählyyn ja/tai perheliikun-
taan. Toiminta on maksutonta ja 
mukaan voi tulla mihin tahansa 
kertaan. Mukana menossa: MLL 
Pöytyä, MLL Varsinais-Suomen Pii-
ri, Pöytyän kunta, Pöytyän Urheili-
jat, Suomen Salibandyliitto, Pöyty-
än Kaima.

Nuorten kuntosalivuoro keski-
viikkoisin SunSali Riihikoskella 
klo 18–19.00 
13–18 -vuotiaille paikallisille nuorille 
suunnattu ilmainen kuntosalivuoro 
SUNSALI Riihikoskella. Salilla on päi-
vystäjä, jolta on mahdollista kysyä 

opastusta laitteisiin ja neuvoja kun-
toiluun. Toimiston pöydällä on vih-
ko mihin kirjataan kävijät. Tervetuloa 
treenaamaan. 

Lukumummon satuhetki 
joka kuukauden ensimmäisenä maa-
nantaina klo 17.30 Riihikosken kirjas-
tossa. Mukaan kaikki yli 3 vuotiaat ja 
nuoremmatkin jo tarkkaavaiset kuun-
telijat. Satuhetki kestää 45–60 mi-
nuuttia. Osoite Yläneentie 6, 21870 
Riihikoski, Tervetuloa!

Tulossa:
Tanssitan Vauvaa -ryhmä
On uusi toiminnallinen ryhmä, jossa 
toiminnan muotona on tanssillinen 
liikunta. Ohjelma koostuu helpoista 
tanssillisista osioista sekä kevyistä 
lihasvoimaa parantavista sarjoista. 
Vauva toimii ”lisäpainona” ja te-
hostaa äidin liikkeiden vaikutusta. 
Vastalahjaksi vauva saa mukavasti 
matkustaa äidin sylissä eri tanssien 
tahdissa. Ohjattu osuus kestää noin 
45 minuuttia, jonka jälkeen äideillä 
on mahdollisuus rupatella mehun 
lomassa muiden äitien kanssa. Ryh-
mään voit osallistua, kun vauvasi on 
täyttänyt 3 kk, mutta ei vielä 1 vuotta.
Lisää tietoa ja tarkemmat päivämäärät 
sekä tiedot löydät nettisivuiltamme 
poytya.mll.fi. Löydät meidät myös 
Facebookista. Lisää vapaaehtoisia tar-
vitaan toimintaamme, joten jos olet 
kiinnostunut toiminnasta lapsiperhei-
den, lasten ja nuorten hyväksi, ota ih-
meessä yhteyttä meihin sähköpostilla 
poytya.mll@gmail.com.

Duudsonpäivä
Riihikosken koulun vanhempainyh-
distys ja MLL järjestää koulun op-
pilaille Duudsonitpäivän 13.3. Eli 
koulupäivän aikana tapahtuu. Sinne 
kutsutaan myös Mustanojan ja Au-
vaisten koulut.

LUONTOKAPINETTI KERTOO 
SINUNKIN PAIKKASI MAA-
ILMASSA. TULE KATSOMAAN 
MISSÄ SE ON. 

Haluamme tarjota vuoden 2018 
kunniaksi kaikille pöytyäläisille va-
paapääsyn luontonäyttelyyn, tarjo-
us on voimassa koko vuoden ajan 
kapinetin aukioloaikoina. 
#tulevaisuusmatka #yhdessä 
#Luon to kapinetti 

Luontokapinetti avoinna yksittäi-
selle kävijälle sunnuntaisin klo 11–
15 (ei pääsiäisenä). Muina aikoina 
tilauksesta. Kesä- ja heinäkuussa 
ti,ke,to ja su klo 11–15. 

Tapahtumia:
Talvilomaviikon ke 21.2. klo 12–15
koko perheen talvipäivä Kalikassa,  
Pyhäjärven rannalla. Yhteistyössä 
kunnan kanssa. Ohjelmassa mm. 
leikkimielinen pilkkikisa. Pilkkivä-
lineitä saa lainaksi, ellei ole omia. 
Sää- ja jäävaraus.
Ennakkotietona:  5–7.6. nuorille 
suunnattu luontovalokuvaus ja 
ruokakurssi Luontokapinetissa, yh-
teistyössä Pöytyän lsj:n kanssa. 

Minut tavoittaa:   
Minna Lukkala
040 7219689 tai 040 7373243
minna.lukkala@4h.fi 
Luontokapinetti
Hovilanmäetie 2, 21900 Yläne
www.luontokapinetti.fi
Luontokapinetilla on fb- sivut, käy-
kää tykkäämässä ja jakakaa.
Instagramissa voit seurata meitä 
#luontokapinetti
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www.poytyanseurakunta.fi
p. 02 7764 500 
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 toimipiste
Kyröntie 67, 21800 Kyrö 
Avoinna ke klo 9–12 

Yläneen toimipiste
Kirkkokuja 2 C, 21900 Yläne 
Avoinna ti klo 9–12

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

facebook.com/pöytyänseurakunta
Instagram: poytyansrk

Lattarimessu Pöytyän kk srk-
talolla Laskiaissunnuntaina 11.2. 
klo 11. 
Mukana Pöytyän kirkkokuoro, Ori-
pään srk-kuoro ja lauluyhtye Tuike. 
Messun jälkeen hernekeittoa ja pan-
nukakkua Yhteisvastuu-keräyksen hy-
väksi. 

Hernekeittolounas Maasaityön 
(SLEY) hyväksi 
Yläneen srk-talolla Laskiaissunnuntai-
na su 11.2. jumalanpalveluksen (klo 
10) jälkeen. 

Musiikkituokiot 
Pöytyän veteraanilaulajat esiintyvät 
kanttori Helena Heimolan johdolla
• Riihikoti-palvelukeskuksessa, 

(Koskitie 6, Riihikoski)  keskiviik-
koina 14.3., 11.4. ja 16.5. kello 14 

• Palvelutalo Kotikarpalossa (Tal-
vitie 1), Kyrö torstaina 15.3., 
12.4. ja 17.5. kello 14

• Lauluhetki Hoivakoti Riihelässä 
(Kiviaidantie 4, Riihikoski) kes-
kiviikkoina 14.2., 20.3., 25.4. ja 
27.5. kello 13.15–14

Tervetuloa laulamaan yhdessä tuttuja 
virsiä kanttori Helena Heimolan joh-
dolla!

Hiljainen viikko ja pääsiäinen 

• Hiljaisen viikon iltakirkot Pöytyän 
kirkossa ma 26.3., ti 27.3. ja ke 
28.3. klo 19. Kyrön, Oripään ja 
Yläneen kirkkoalueilla iltakirkot 
ke 28.3. klo 19.

• Kiirastorstain iltakirkko ja Herran 
Pyhä Ehtoollinen Karinaisten, 
Pöytyän, Yläneen ja Oripään kir-
koissa to 29.3. klo 19. Karinai-
sissa messu toimitetaan vanhan 
kaavan mukaisesti.

Keittolounas ja arpajaiset Yhteis-
vastuu-keräyksen hyväksi 
Kyrön srk-kodilla su 18.2. jumalanpal-
veluksen (klo 10) jälkeen. 

Kansanlaulumessu Pöytyän kir-
kossa Helluntaina 20.5. klo 10. 
Mukana Pöytyän kirkkokuoro, laulu-
yhtye Tuike sekä Yläneen pelimannit. 
Vietämme tuolloin myös Kaatuneit-
ten muistopäivää. 

Vuoden 2018 konfirmaatiot
• Su 18.3. klo 11 Karinaisten kirkko 

[Syyslomaripari]
• Su 20.5. klo 14 Pöytyän kirkko 

[Hiihtolomaripari]
• Su 10.6. klo 11 Yläneen kirkko 

[Päivärippikoulu]
• Su 1.7. klo 11 Oripään kirkko 

[Saarenmaan ripari]
• Su 15.7. klo 11 Yläneen kirkko 

[Patikkaripari]
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• Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
Karinaisten, Pöytyän, Yläneen ja 
Oripään kirkoissa pe 30.3. klo 10.

• Pääsiäisyön messu Yläneen kir-
kossa la 31.1. klo 23

• Pääsiäisaamun messu Pöytyän 
kirkossa su 1.4. klo 8. Messun jäl-
keen kirkkokahvit.

• Pääsiäispäivän messu Karinaisten 
ja Oripään kirkoissa su 1.4. klo 10

• 2. pääsiäispäivän messu Kyrön 
srk-kodissa ma 2.4. klo 10

Veteraanikinkerit Riihikosken 
srk-talolla ma 26.2. klo 11
Kaipainen, Heimola. Mukaan oma 
Raamattu. Tervetuloa!

Sotaveteraanien kirkkopyhä Su 
11.3. klo 10.45 
kunniakäynti sankarihaudoilla, klo 11 
messu, ja messun jälkeen ohjelmal-
linen kahvitilaisuus Pöytyän kk srk-
talolla. 
Miehet sanan äärellä  
Riihikosken srk-talolla joka toinen 
(parittomat viikot)  torstai klo 18 khra 
Matti Kaipaisen johdolla.

Diakonian aamukahvit 
parillisten viikkojen perjantaina klo 9 
Riihikosken seurakuntatalolla. Tarjolla 
aamupalaa ja juttuseuraa leppoisassa 
ilmapiirissä.

Uusi toivo-lounaat 
Oripään seurakuntatalolla tiistaina 
30.1., 27.2., 27.3. ja 24.4. klo 11.

Keva-kerho 
parillisten viikkojen tiistaina klo 13 
Riihikosken seurakuntatalolla

Diakoniakerhot 
kokoontuvat kuukausittain, seuraa 
kirkollisia.

75- ja 80-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla Helatorstaina 10.5.
Helatorstain messu Pöytyän kirkossa 
klo 10. Messun jälkeen juhla seura-
kuntatalolla.
Juhlaan kutsutaan vuoden 2018 aika-
na ko. merkkipäivää viettävät. 
Onnittelukäynti kotiin tehdään 85- ja 
90-vuotiaiden sekä sitä vanhempien 
syntymäpäivinä.

Aamukahvit Yläneen seurakun-
tatalolla ti 12.5. klo 10.
Vierailijana pastori/kirjailija Erkki Joki-
nen.

Seurakuntaretki Turun ortodoksi-
seen kirkkoon ja seurakuntakes-
kukseen 15.2. klo 13.
Matkaan lähdetään linja-autolla. 
Opastetun kierroksen jälkeen juom-
me kahvit seurakuntakeskuksessa. 
Retken hinta 15 €. Ilmoittautumiset 
pe 9.2. mennessä virastoon, p. 02 
7764 500.

Sururyhmä 
kokoontuu maaliskuusta lähtien. Li-
sätietoja Marja Seppälältä p. 044 522 
0088.

Ystävätoimintakurssi 
yhteistyössä SPR:n kanssa Pöytyän 
seurakuntatalolla ma 5.3., ke 7.3. ja 
ma 12.3. klo 18 –21.
Tule tutustumaan vapaaehtoiseen ys-
tävätoimintaan – päätä koulutuksen 
jälkeen lähdetkö mukaan. Koulutus ja 
materiaalit ovat maksuttomat. Tarjol-
la kahvia/teetä sekä pientä purtavaa 
jokaisella kerralla. Ystävätoiminnasta 
saat hyvän mielen ja tutustut uusiin 
ihmisiin! Ilmoittaudu 1.3. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon, p. 02 776 
4500.

Kohtauskulma 
Kyrön Osuuspankin kerhohuoneella 
keskiviikkoisin klo 10-11.30. Hartaus, 
yhteislaulua, visailua ja voileipäkah-
vittelua. Tervetuloa kohtaamaan 

Tellervo ja Paavo Heikkisen luen-
not  Oripään srk-talolla 
• ke 17.1. klo 18  Diakoniatyön his-

toria  TH
• ke 28.2.  klo Merimieslähetyksen 

historia TH
• ke 7.2. klo 18 Raamattuluento PH
• ti 20.3. klo 18 Raamattuluento PH

Lähetysilta Yläneen srk-talolla ke 
24.1 klo 18 
Vieraana lähetyslentäjä Roy Rissa-
nen, joka kertoo Mongoliassa teh-
tävästä lähetystyöstä. Tervetuloa ta-
paamaan Pöytyän seurakunnan uutta 
nimikkolähettiä ja kuulemaan hänen 
työstään.

Leikkivä & liikkuva perhejumis 
sekä liikunnallinen tapahtuma
Yläneellä su 15.4. alkaen klo 10 Ylä-
neen kirkossa, Tapahtumasta lisäin-
foa myöhemmin. (Huom! Päivä saat-
taa vielä muuttua)

Iaä-lapsi-ilta
• ke 2.5. klo 17.30–19.30 Kyrön, 

Oriopään ja Ylänen srk-taloilla
• to 3.5. klo 17.30–19.30 Riihikos-

ken srk-talolla 

5-vuotiaiden synttärit
la 5.5. klo 11–13 Kisariihessä tai Pöy-
tyän kk srk-talolla. Kutsumme vuo-
den 2018 aikana 5 vuotta täyttävän 
Pöytyän seurakuntaan kuuluvan lap-
sen juhlimaan kanssamme. Erillinen 
kutsu tulee kotiin.

Perheleiri 26.–27.5. 

Tapahtumasta lisäinfoa myöhemmin. 
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Kyrön toimipiste
Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
fax ...................................486 2344
- yleishallinto, sivistyspalvelut, 
taloushallinto, laskut ja laskujen 
maksatus

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
- Tekniset palvelut, rakennustarkastus 
  C-rappu

KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT
Kunnanviraston toimipisteet ja kunnan puhelinvaihde ovat avoinna maanantai–perjantai kello 9.00–15.00. 

Liukuvan työajan puitteissa suorat numerot ovat käytössä kello 8.00–16.00. 
Klikkaa www.poytya.fi, oikealla kohtaa Yhteystiedot, jonka alla ovat puhelinnumerot.


