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LiSää KuLTTuuria  
ja urheiLua 
vaiKeina aiKoina
Kulttuuri ja urheilu kohentavat kansalaisten 
hyvinvointia. niiden merkitys ei taloudelli-
sesti vaikeina aikoina vähene, vaan kasvaa 
huomattavasti. näiden vaikutus yritysten 
menestymiseen sekä asukkaiden työhyvin-
vointiin ja arjessa jaksamiseen on kiistaton. 
ne edistävät ihmisten osallisuutta ja yhtei-
söllisyyttä eli tunnetta kuulumisesta johon-
kin ryhmään. Lisäksi ne rakentavat suoma-
laista identiteettiä kotikylällä, kotikunnassa, 
kotimaakunnassa ja koko valtakunnassa.

taloudellisesti vaikeina aikoina on kuntien 
mahdotonta lisätä liikunnan ja kulttuurin 
rahoitusta, minkä vuoksi on tärkeää, että 
voimavarat käytetään tehokkaasti ja siten, 
että niillä on vaikuttavuutta myös pitkälle 
tulevaisuuteen. Eri toimijoiden yhteistyöllä 
saadaan aina lisää tuloksia ja lisäksi välte-
tään kaikenlainen sisäinen kilpailu.

urheiluharrastuksen voi aloittaa pienillä 
taloudellisilla uhrauksilla. Välineet etenkin 
joukkuelajeissa ovat edullisia, sillä hyvä-
kuntoisia käytettyjä saa lähes ilmaiseksi. 
monilla järjestöillä on lainavälineitä. täl-
löin voi omien hankkimista siirtää, kunnes 
on varmistunut omasta motiivistaan harras-
tuksen jatkamiseen. 

Kulttuuritapahtumat ovat edullisia ja niitä 
järjestetään lähellä asukkaita, kaikissa kes-

kustaajamissa ja monissa kyläkeskuksissa. 
usein ainoat kustannukset ovat pieni pää-
symaksu ja matkakustannukset.

Kulttuuri- ja urheilujärjestöjen toiminnan 
jatkumiselle on välttämätöntä, että riittää 
innokkaita talkoolaisia ja että oman kunnan 
asukkaat käyvät tapahtumissa. naapurikun-
talaiset eivät halua tulla tyhjiin saleihin ja 
katsomoihin.

Markku Kaurila 
kehitysjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

KIRJOITTAJAVIERAS
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KaKaRLaMMen ViRKiStYSaLue
Parravahantie 244, mellilä. 
Alueella on vuokrattavana hirsirakenteinen 
sauna-tuparakennus, puu/sähkösauna, tupa, 
keittotila, kaksi sisä-WC:tä ja varastotila. Lisäksi 
alueella on varastorakennuksia ja lato, joissa on 
sähköt. Varaukset ja avaimet Pöytyän kunnan 
Kyrön toimipisteen neuvonnasta (02) 481 000.

KaLiKKa 
Kalikantie 12, yläne.
1) parillisina viikkoina
yleiset vuorot kuntalaisille kello 12.00-21.00. 
Alue on vapaasti käytössä: voi saunoa, uida ja 
grillata. Parittomina viikkoina kuntalaiset voivat 
käyttää Loimaan Kalikkaa, jolloin kuntalaisten 
on mahdollista saunoa ja uida kesä-elokuussa 
jokaisena viikkona Pöytyän tai Loimaan Kalikas-
sa. 
2) parittomina viikkoina
alue on vain ennakkovaraajien käytössä. Vara-
ukset arkisin klo 9.00-16.00 välisenä aikana 040 
683 0664 tai 0500 741 145. Lisätietoja työpaja 
Saumasta.
huom! 
Pikkumökit ovat myös vuokrattavissa. ( 20 €/
vrk ), haukimökki 80 €/vrk, 200 €/viikonloppu. 
Vapaita vuoroja haukimökkiin kannattaa tiedus-
tella haun jälkeenkin 

KauniSRanta
Kaunisrannantie 48, Säkylä
noin 10 kilometrin päässä yläneen keskustasta.

LeiRiRanta 
metsäläntie 13, Säkylä.
Vuokrataan vain kuntalaisille. mökkien varauk-
set ja avaimet Pöytyän kunnan 
tekninen toimisto (Riihikosken virastotalo, ylä-
neentie 11b) puh 040 672 2976, 040 672 2977.

VaLaSRanta 
yläneen Valasranta on Pyhäjärven etelärannal-
la oleva vapaa-ajan viettopaikka, jossa sijaitsee 
suosittu tanssilava, uimaranta, kioski ja karavaa-
nialue. Lisätietoja www.valasranta.fi.

VIRKISTYSALUEET

Vapaa-aikatoimen avustustoiminta on aina 
kohdennettua ja harkinnanvaraista. Vapaa-
aikapalvelut ovat  hyvinvointipalveluja, joiden 
tavoitteena on paikallisen kulttuuri-. liikunta- ja 
nuorisotoiminnan edistäminen ja monipuolis-
taminen, toimijoiden yhteistyön lisääminen ja 
harrastustoiminnan tukeminen.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä haki-
jalle, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun 
tukijärjestelmän piiriin (mm. kehittämistoimi-
kunta avustaa kylätoimikuntia ja omakotiyh-
distyksiä tai perusturvalautakunnan avustamat 
järjestöt). jos avustusta ei voida käyttää, on se 
palautettava.  Avustettavan toiminnan tavoit-
teena ei voi olla taloudellinen hyöty tai voitto.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden, 
kuitenkin viimeistään 30.10.2015 kello 15.00 
mennessä. hakemukset tulee laatia tarkoitusta 
varten laaditulle lomakkeelle ja myöhästyneitä 
hakemuksia ei käsitellä. Avustusta voidaan käyt-
tää vain myönnettyyn tarkoitukseen. 

Kohdeavustusta voidaan myöntää yhteistyö-
avustuksena pöytyäläiselle yhdistykselle tai 
pöytyäläiselle toimijalle, jotka eivät voi hakea 
vuosiavustusta ja joiden toiminta liittyy vapaa-
aikapalveluiden järjestämiseen. 
Kohdeavustus on kertaluonteinen mm. jonkin 
erityisen ja tiettynä ajankohtana Pöytyällä toi-
meenpantavan tapahtuman/tilaisuuden/toimin-
nan yms. toteuttamiseen myönnettävä avustus. 
Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröi-
mättömät ryhmät ynnä yksityiset hakijat.

PÖYTYÄN VAPAA-AIKA-
LAUTAKUNNAN  
KOHDEAVUSTUKSET 
2015
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ASIOINTILIIKENNE TUTUKSI
Pöytyän kunta tarjoaa asiointiliikennettä, jota voivat käyttää kaikki.  
asiointiliikenne toimii kutsutaksiperiaatteella, jossa henkilö, joka tarvitsee 
kyytiä, tilaa kyydin suoraan taksiyrittäjältä.

Maaliskuun alusta rakennusvalvonta on  
keskittynyt Riihikoskelle. 

Rakennustarkastaja Orvo Hellströmin toimipiste siirtyi Riihikos-
ken virastotalolle 5.3.2015 alkaen. Rakennusvalvonnan osoite 
on Riihikosken toimipiste, Yläneentie 11b, 21870 Riihikoski. 

Rakennustarkastajien toiminta-alue on koko Pöytyä.

Asiointiliikenne alkoi ikäihmisille suunnattuna pal-
veluna nykyisessä kunnassa vuonna 2009. tänä 
päivänä asiointiliikennettä voi käyttää niin pikku-
lasten äiti neuvolakäyntiä varten, kuin seniori kau-
passa asioimista varten. Palvelun piirissä ovat kaikki 
kuntalaiset. 

Asiointiliikenne on suunnattu kuntalaisille eikä sen 
käyttöä rajoiteta tulorajoilla tai muilla rajoituksilla. 
Asiointiliikenteen käyttäjät maksavat taksinkuljetta-
jalle omavastuuhinnan 3,90 euroa / suunta. Edesta-
kainen matka maksaa 7,80 euroa matkan pituudesta 
riippumatta. 

Pöytyällä on viisi toimivaa asiointilinjaa. Asiointilin-
joille on ohjeellinen reitti, joka ajetaan siltä osin, kun 
asiakkaiden kuljettaminen edellyttää. Auvaisista Rii-
hikoskelle tarjottiin asiointilinjaa kokeiluna syksyllä 
2014, mutta sen käyttö jäi niin vähäiseksi, että linja 

MITEN ASIOINTILIIKENNE EROAA SOSIAALIHUOLTOLAIN JA 
VAMMAISPALVELULAIN MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA?
- asiointilinjalla kulkemiseen ei tarvitse anoa lupaa kunnasta
- asiointiliikennettä saavat käyttää kaikki. muissa kuljetuspalveluissa käytön 
   tarve pitää perustella ja osoittaa laissa määrätyillä tavoilla
- asiointiliikenteen ajopäivät ja ohjeelliset reitit on määritetty etukäteen
- kiinteä hinta 3,90 euroa / suunta. 
- yli 12 km matkoilla asiointiliikenne tulee muita kuljetuspalveluja halvemmaksi
- asiointilinjan säilyminen edellyttää kahta asiakasta
- kyydin voi tilata vain satunnaisesti (esimerkiksi auton ollessa huollossa)
- asiointiliikenne on ensisijainen kuljetusmuoto alueilla, joilla se on käytössä

lopetettiin kokeilun päättyessä vuoden vaihteessa. 
Vastaavia kokeiluja voidaan tehdä muuallekin, jos 
säännöllistä tarvetta jollekin linjalle löytyy. 

Kyrön ja yläneen terveyskeskusten sulun aikaan 
on tarkoitus tarjota kerran viikossa Kyrön ja ylä-
neen terveyskeskuksilta asiointilinja Riihikoskelle 
terveyskeskuksen poliklinikkakäyntejä varten. Ko-
keilun toteutumisesta tiedotetaan touko-kesäkuun 
taitteessa. 

Asiointilinjat, aikataulut ja taksiyrittäjien yhteys-
tiedot ovat jatkossa mukana Pöytyä-lehdessä. Li-
sätietoja antavat ja asiointiliikenteen kehitysideoita 
ottavat vastaan talouspäällikkö Aino-Liisa jalonen 
ja sosiaaliohjaaja Anu merta. 

Talouspäällikkö Aino-Liisa Jalonen 040 6722 900
Sosiaaliohjaaja Anu Merta 040 8201 967

RIIHIKOSKELLE 
AJETTAVA ASIOINTI-
LIIKENNE 
1.8.2014 ALKAEN
aJoPÄiVÄ: toRStai.  
Liikennöintiä hoitaa autoilija 
Juha Rauhakylä p.  050 523 8320
ohjeelliset reitit, jotka ajetaan siltä 
osin, kun asiakkaiden kuljettaminen 
edellyttää.
oRdenoJan 
aSiointiLinJa
9.50 Pöytyän kirkonkylä 11.55
 Kantatie
 ordenojantie
 turuntie
 maanpääntie
 hevosmäentie
 turuntie
10.15 Riihikoski 11.30

KYRÖÖN AJETTAVA 
ASIOINTILIIKENNE 
1.8.2013 ALKAEN
aJoPÄiVÄ: KeSKiViiKKo.  
Liikennöintiä hoitaa 
Rutasen taksit p. 050 5992842.
ohjeelliset reitit, jotka ajetaan siltä 
osin, kun asiakkaiden kuljettaminen 
edellyttää.
KuMiLan 
aSiointiLinJa
8.45 Kyrö 11.10
 Karhunojantie
 Piimätie
 Pihlavajärventie
 helttulantie
 Kumilantie
 Valtatie
 huitinperäntie 
9.10 Kyrö, tori 10.45

Asiointiliikennettä hoidetaan 
kutsutaksiperiaatteella. Reitin 
ajaminen edellyttää, että mat-
kustajia on vähintään kaksi. 
Matkat tilataan puhelimitse 
suoraan autoilijalta viimeistään 
ajopäivää edellisenä päivänä. 
Tilauksen voi tehdä myös edel-
lisellä ajokerralla. Reitit ajetaan 
asiakkaiden tarpeen mukaan, 
jolloin ajoreitti voi eri ajokerroilla 
on erilainen. 

Asiakasmaksu määräytyy kul-
loinkin voimassaolevan 12 km:n 
linja-auto-taksan mukaan. Hinta 
on 1.1.2013 alk. 3,90€ yhden-
suuntaisesta matkasta.

asiointiliikenteen aikataulut

RaHKion 
aSiointiLinJa
9.15 Kyrö 11.45
 ollilantie 
 Vähäollilantie
 Kantolantie (ei talvella) 
 Suutarlantie
 Kyröntie  
9.45 Kyrö, tori 11.15

YLÄNEEN KESKUSTAAN 
AJETTAVA  
ASIOINTILIIKENNE 
1.8.2013 ALKAEN
aJoPÄiVÄ: toRStai. 
Liikennöintiä hoitavat autoilijat
Hannu Sankari puh. 0400 221 
955 ja Lasse Vähätalo puh, 0400 
787057
heinäkuussa asiointiliikennettä aje-
taan vain tarvittaessa. ohjeelliset 
reitit, jotka ajetaan siltä osin, kun 
asiakkaiden kuljettaminen edellyttää.
Reitti 1) 
YLÄne KK – 
KoLinuMMi –otSoLa –
 YLÄne KK
10.00 yläne kk/haverintie/ 12.00
 Keskustie 
 mynämäentie
 mynämäentie 
 Keskustie 
10.30 haverintie/yläne kk 12.30

Reitti 2) 
YLÄne KK – taiPaLeentie- 
HeiniJoKi – LaaJoentie - 
KoLVaa – YLÄne KK 
9.15 yläne kk/haverintie 11.15
 Keskustie
 turuntie 
 hinnerjoentie 
 taipaleentie 
 honkilahdentie
 Laajoentie/Laajoentie 
 (kääntö Laajoentie 143)
 honkilahdentie
 heinijoentie 
 hinnerjoentie
 oripääntie 
 haaviontie
9.50 haverintie/yläne kk 11.50
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KYRÖn KiRJaSto
Kyröntie 16, 21800 Kyrö
kyron.kirjasto@poytya.fi
Puh ................ 040 6722 968/ 040 7274 494

RiiHiKoSKen KiRJaSto
yläneentie 6, 21870 Riihikoski
kirjasto@poytya.fi
Puh ................ 040 6722 967/ 040 7275 878

YLÄneen KiRJaSto
Vainionperäntie 2a, 21900 yläne
ylaneenkirjasto@poytya.fi
Puh ................ 040 6722 970/ 050 590 6748
Kirjastotoimenjohtaja
Laila Uusitalo ........................ 040-143 5701
Kesän aukioloajat voi tarkistaa kirjaston 
kotisivuilta osoitteesta kirjasto.poytya.fi

PuLinaKeHon eLÄKeLÄiSiLLe!
Riihikosken kirjasto ja Pöytyän seurakunnan 
ikäArvokas-hanke käynnistävät yhteistyössä 
ikäihmisille vertaistukea antavan pulinakerhon. 
tule Riihikosken kirjastoon kahvikupposen 
äärelle kertomaan toiveesi, suunnitellut päivät 
8.5 ja 12.6. Lisätietoja Riihikosken kirjastosta.

PÖYTYÄN 
KIRJASTOT

auranLaaKSon 
KanSaLaiSoPiSTo
Kyröntie 16 
(Elisenvaaran oppimiskeskus)
21800 Kyrö
p. 040 6722 969
Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)poytya.fi

eLiSenvaaran 
KouLu
• ti 12.5. klo 17.30 alkaen 6. lk:n  
 vanhempien vanhempainilta 
• ma 18.5. taksvärkkipäivä
• to 21.5. 7. lk:n 
 tupakoimattomille Sirkustelua  
 tai elokuvaesitys

• pe 29.5. kevätkirkko
• la 30.5. kevätpäätös  
 klo 9.00-10.30 

eLiSenvaaran 
LuKio 
• Biologian kenttäkurssi 
 14. – 17.5. 
• Lukion kevätretki 19.5.

• Oppilaskunnan 
 toimintailtapäivä 22.5.
• Yo-juhlaharjoitukset  
 29.5. klo 17
• Ylioppilasjuhla 
 la 30.5. klo 11.30
• Ilmoittautuminen syksyn 
 yo-kirjoituksiin 5.6. mennessä 
• Hyväksymiskirjeet lukioon 
 pyrkineille postitetaan 11.6. 

Uusia juttu, mukavaa hommailua ja viihtymistä 
kavereiden kanssa 7-16-vuotiaille 

Riihikosken koululla 1.-5. kesäkuuta, joka päivä kello 9-16

TAIDE- JA TAITOPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI

Ilmoittaudu yhteen, mielestäsi kaikkein kiinnostavimpaan pajaan 17.5. men-
nessä. Osallistumismaksu 60e sisältää opetuksen ja materiaalit, sekä lounaan 
ja välipalan. Sisaralennus 10e. Vapaa-oppilaspaikkoja voi tarvittaessa kysyä 
Eevalta. Kuljetus Kyröstä ja Riihikoskelta (reitti- ja aikataulut ilm. myöhem-

min kun tiedetään osallistujat)

TEATTERI TAITO 1

TAITO 2

KUVA

KOODAUS

Linda Latokartano
Teatteriopettaja TeM
Tehdään harjoitteita, 
valmistetaan pieniä 

esityksiä, sekä pelataan 
teatteripelejä

Ilmoittautuminen Auranlaakson kansalaisopisto 
www.poytya.fi

Lauri Kainulainen
Artenomi, metalliseppä

Taontaa, vuolukivien työstä-
mistä ja kuparin painantaa/

pakotuskokeiluja. Sään salliessa 
hommaillaan ulkona.

Eeva Terävä
Kuvataideopettaja TaM

Temperamaalausta, 
kokeellista kuvanveistoa 

eri materiaaleilla ja ripaus 
mediaa.

Kirsi Palojoki
Käsityöopettaja KM

Kankaiden aurinkomaalausta ja 
painamista. Maalatuista kankaista 

suunnitellaan ja valmistetaan tuote. 
Lankahommia koukuilla 

ja puikoilla.

Kenneth Sundberg
Tradenomi yo

Koodausta kahdella eri alustalla. Viikon aikana 
tehdään oma peli. Yli10-vuotiaille.

Järjestäjä  Auranlaakson kansalaisopisto ja  
Pöytyän kulttuuritoimi. 

Eeva 0400 960 746 tai Taina 050 560 7168

toimiston aukioloajat:
ma-to klo 9.00-15.00.

opiston henkilöstö:
rehtori ilkka Virta, p. 0400-960 748
opistosihteeri Sari isomäki, p. 040-672 2969
tekstiilityönopettaja Eeva terävä, p. 0400-960 746
suunnittelijaopettaja (liikunta, hyvinvointi, terveys) 
heli Koivulahti p. 040-6723 159

VANHUSPALVELULAIN MUKAISET KESKI-
MÄÄRÄISET ODOTUSAJAT IKÄÄNTYNEI-
DEN PALVELUIHIN AJALLA 01.10.2014. 
– 31.03.2015

ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sijoittu-
neilla odotusaika on ollut keskimäärin 32 päivää 
hakemuksen saapumisesta, mikäli hakija täyttää 
perusturvalautakunnan vahvistamat palvelun 
myöntämisen edellytykset. Saapuneet asumispal-
veluhakemukset käsitellään moniammatillisessa 
SAS-palaverissa ennen päätöksen tekemistä. jono-
tusaika hakemuksen saapumisesta on vaihdellut 0 
-  65 päivän välillä

Kotihoidon palveluja on voitu tarjota kaikille koti-
hoidon palveluiden myöntämisedellytykset täyttä-
neille asiakkaille. hoidon tarpeen arviokäynti on 
tehty viikon kuluessa yhteydenotosta

omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saa-
pumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien. 
Kaikille omaishoidon tuen myöntämisedellytykset 
täyttäneille hakijoille tuki on voitu myöntää em. 
ajassa

Vastuuhenkilön nimeäminen
mikäli sinä tai iäkäs omaisesi/läheisesi tarvitsee 
apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittami-
seen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä avopalveluoh-
jaaja tuula Kullanmäkeen p. 040 822 7814.
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TapahtumaKALENTERI  KULTTUURI  KULTTUURI   KULTTUURI  KULTTUURI  KULTTUURI  KULTTUU
enKeLiPuiSto
itE-taiteilija Kyösti iitin Enkelipuisto on avoinna 
kesä-elokuussa kuukauden viimeinen sunnuntai 
kello 12.00-15.00. tilaisuuksiin on vapaa pääsy! 
Lisäksi sopimuksen mukaan, lisätietoja Kyösti iitti 
040 510 8437.
su 31.5. avoimet ovet kello 12-15.
su 28.6. avoimet ovet kello 12-15, kello 12 alkaen 
haaran Kööri soittaa ja laulaa
su 26.7.  avoimet ovet kello 12-15
su 2.8. kello 13 RiihihAnuRit, solisteina juha 
Simola ja torsti hellström
su 30.8. avoimet ovet kello 12-15

HeLYJÄ Ja HeinÄSeiPÄitÄ 
YLÄneen KeSÄSSÄ

Perinteinen pöytyäläinen kesätapahtuma helyjä 
ja heinäseipäitä-myyntinäyttely on saavuttanut 
täysi-ikäisyyden. näyttely esittäytyy tänä kesänä 
jo 18:a kertaa yläneen museomäellä, kotiseutu-
museon tiloissa.
myyntinäyttelyn lähtökohtana on käsityöläisyys 
ja paikallisuus. Kaikki tuotteet ovat käsin tehtyjä 
ja jokaisella on jonkinlaiset juuret pöytyäläisessä 
maaperässä. juuri persoonalliset ja laadukkaat 
tuotteet sekä käsityöyrittäjyys ovat asioita, joita 
täysi-ikäinen helyjä ja heinäseipäitä-tapahtuma
haluaa tänä kesänä tuoda esille. jokakesäiseen 
tapaan tuotevalikoima on monipuolinen, valikoi-
mista löytyy niin tuttua ja perinteistä kuin myös 
uutta ja erilaista. muun muassa keramiikka, kynt-

tilät, satumaiset kuvat ja hahmot, tekstiilit, korut 
ja lammastuotteet täyttävät myyntinäyttelyn hyl-
lyt kesäkuun lopulta lähtien.
helyjä ja heinäseipäitä-myyntinäyttely yläneen 
kotiseutumuseossa
27.6.- 4.8.2014 päivittäin klo 11-17.
Lisätiedot: maarit hatakka, keramiikka-artesaani, 
0400 949 655 tai maarit@sulani.fi

Kulkutautisairaalsta terveyskeskukseen
teRVeYdenHuoLtoMuSeo aVoinna

 

Pöytyän Riihikoskella (yläneentie 1, puurakennus 
pääparkkipaikan vieressä "Epilä") sijaitseva ter-
veydenhuoltomuseo avoinna: 
to 21.5. klo 12-16, ti 9.6.klo 14-18, to 25.6.klo 
12-16, ke 15.7.klo 12-16, to 27.8.klo 12-16 ja su 
30.8.klo 12-16.
tervetuloa tutustumaan paikallishistoriaan kul-
kutautisairaalasta terveyskeskukseen... Vapaa 
pääsy! Lisätiedot terveyden edistämisen yhdys-
henkilö merja männikkö 050-305 2019 Pöytyän 
Kansanterveystyön Kuntayhtymä

PÖYtYÄn KotiSeutuYHdiStYS RY

Museopappilan 
kesänäyttelyt:
• Suuria tunteita vinyylillä 
-näyttely analogisesta äänen-
toistosta
• Arkipukuja 60- ja 70-lu-
vuilta

• Kauniita käsityöesineitä - koottu 
 museon omista kokoelmista
• Aarre Aaltosen pysyväisnäyttely
näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 29.5. klo 
18.00
Pappilan museo on avoinna kesäsunnuntaisin klo 
11.00 - 14.00 tai sopimuksen mukaan. 
Reppuniemen kotiseutumuseo avataan vain ryh-
mille .
Lisätietoja pj timo Kiertonen puh. 0500 525984.

YLÄneen KotiSeutuYHdiStYS RY 

museo avoinna 2.6. – 30.8.2015 välisenä aikana.
• tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai klo 12.00 
– 17.00,
• lauantai, sunnuntai klo 12.00 – 15.00
museo on suljettu juhannuksena 21 - 23.6.2015 
ja muina aikoina museo on auki tilauksesta.
hinnat: opastus ryhmille: 2 €/henkilö. Kahvitar-
joilu ryhmille: 4 €/henkilö.
La 16.5. 10-13 jakotaimitori museopuutarhassa ja 
Popup -keittolounas museopihalla. 
ti 2.6. 13.00 Kastemekkonäyttelyn avajaiset

Kastemekot
kesänäyttelyssä
Yläneellä  
yläneen kotiseutumu-
seon kesäkuun näytte-
lyssä on esillä paikalli-
sia kastemekkoja. tuo 
omasi esille tunnelmal-
liseen ympäristöön. 
toivomme kaikenikäi-
siä mekkoja. otathan 
yhteyttää viimeistään 
24. toukokuuta Päivi 
Eräveteen (02-2563224 
/ 045-3265782) tai 
Elisa niittymaahan 
(0400-883697).
Pe 12.6. 21.00 Kappel-
niityn risti 20 vuotta 

hPE ristillä. Pullakahvit yläneen työväentalossa. 
järjestää: Pöytyän seurakunta, yläneen kotiseu-
tuyhdistys.
La 27.6. 11-17 ”helyjä ja heinäseipäitä” Käsityö-
läisten myyntinäyttelyn avajaiset
27.6.- 4.8. 11-17 ”helyjä ja heinäseipäitä” Käsi-
työläisten myyntinäyttely Katri Virtanen, vahvis-
tettu
Su 28.6. 12-18 Avoimet puutarhat.
Pe 3.7. 19.00 hiljan soitto ”Voi yksi päivä olla 
sata vuotta”.
La 18.7. 13.00 Reissu-Veikon sottiisi.
Su 26.7. 12.00 olavinpäivän seurat.
La 8.8. 13.00 Puhdetyönäyttelyn avajaiset.
8.8. - 30.8. miesten puhdetyönäyttely ja aihetta 
tukevia työkuvauksia
Pe 28.8. 18.00 Perinteinen elokuun ilta, makkarat 
+ kahvia
Su 30.8. Varsinais-Suomen museopäivä 

HuittiSten MuSiiKKioPiSto

huittisten musiikkiopistossa annetaan tavoitteel-
lista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
mukaista musiikin opetusta kymmenestä eri kun-
nasta tuleville oppilaille. yksilöopetuksen lisäksi 
opiskellaan musiikin peruste –aineita. huittisten 
musiikkipistossa toimii orkestereita ja monenlai-
sia pienempiä ja suurempia yhtyeitä.
musiikkiopistoon hakeudutaan pääsykokeiden 
kautta keväisin. musiikkileikkikouluun voivat 
hakeutua 0-7 -vuotiaat lapset ilman pääsykoetta 
ilmoittautumisjärjestyksessä keväällä varsinaisen 
haun yhteydessä, lisähakuajat ovat alkusyksystä 
ja tammikuussa. musiikkiopistoon voi tutustua 
myös verkkosivujen kautta osoitteessa www.huit-
tinen.fi/musiikkiopisto.

KYRÖn Seudun 
KYLÄYHdiStYS RY

Laitamme maauimalan kuntoon toukokuussa ja 
pidämme kunnostustalkoot lauantaisin, tarkem-
mat tiedot viikkolehden seuratoimintapalstalla ja 
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kyläyhdistyksen facebook-sivulla. 
Avoimet kylät -päivä 6.6. otamme osaa valtakun-
nalliseen Avoimet kylät -päivään 6.6. järjestämme 
kirppiskierroksen ja maauimalassa on avoimet 
ovet ja saunat lämpöisinä. 
Kirppiskierros 6.-7.6. klo 10-16. myynti omilla 
pihoilla, keskustasta löytyy myyntipaikka myös 
kauempana asuville. myyjiltä kerättävän 5 eu-
ron osallistumismaksun käytämme maauima-
laprojektin tukemiseksi ja sillä pääsee mukaan 
myyntialueesta julkaistavaan karttaan. Lisätietoja 
tapahtuman facebook-sivulla. ilmoittautuminen 
viimeistään pe 22.5. matti Kaajalahdelle, puh 044 
519 5505, mkaajalahti@gmail.com.
yhteystiedot. Kyrön Seudun Kyläyhdistys ry:n 
puheenjohtaja Reijo hartikka, puh 0400 325 863, 
hartikk1@saunalahti.fi, sihteeri Erja Linkki, puh 
040 709 1972, erja.linkki@gmail.com

touRuLan - 
KeiHÄSKoSKen KYLÄYHdiStYS

14.5. HelaMatchShow
klo 12 alkaen,  5 €/koira, 
lapsikoira ja mieskoira- kisat 3 €
Luokat:  isot tuomarina Eija tammi, pienet tuo-
marina tuija Stenroos ja pennut tuomarina Eerica 
Laine.

torikahvit
27.6. Kyläyhdistys mukana yläneen Säpinöillä. 
tervetuloa kahville ja uunituoreelle pullalle, sekä 
kokeilemaan arpaonnea!

18.19.7. Paimenenmäen Pöhinät
Koko perheen tapahtuma, jossa perheet saavat 
tutustua pienempien harrastus mahdollisuuksiin.
Sydämellisesti tervetuloa tapahtumiin!
Kyläyhdistyksellä on vuokrattavana ensi kesän 
juhliin hulppean juhlava ja toimiva, kodikas Pai-
menenmäki- juhlatila. Lisäksi iso juhlateltta 8m 
x12 m ja paellapannu. juhlateltan ja paellapan-
nun tiedustelut tapio Peltola 050  5725853.
Paimenenmäen varaukset Seppo mattila 

040 3113614. yhdistyksellä vuokrattavana trakto-
rikäyttöinen aggregaatti 19 kVA, tiedustelut tapio 
Peltola 050 5725853.

Lisätietoa www.paimenenmaki.com 
sekä Facebookista.

uudenKaRtanon KYLÄYHdiStYS RY

23.5. huutokauppa Lystmettässä klo 12, näyttö 
klo 11 alkaen.
Kaikki kiinnostuneet saavat tuoda tavaraansa 
huutokaupattavaksi 15 euron maksua vastaan. 
ilmoittaudu mukaan Pirkolle puh. 050 9173773 
viimeistään ke 20.5.
9.7. teatteriretki Paimioon
Kyläyhdistys järjestää retken Paimion kesäteatte-
riin katsomaan Pekka Saariston ohjaamaa Pirtua 
Pirtua. näytös klo 19. Liput 21 euroa (sis. pulla-
kahvit) + kuljetus 10 euroa. Kuljetus on kyläyh-
distyksen jäsenille ja talkoissa mukana olleille 
ilmainen. ilmoittautumiset 30.5. mennessä helille 
iltaisin ja viikonloppuisin p. 050 586 6481.
6.6. Kyläyhdistyksen torikahvila yläneen torilla.
tulossa myös mm.  Lystmettän leikkipaikan ava-
jaiset koko perheen ohjelmalla ja maakirkko.

Seuraa ilmoitttelua www.uudenkartanonky-
layhdistys.fi, Facebookissa ja lehdissä.

KeiHÄSKoSKen MaRtat

Kesällä meidät löytää yläneen Säpinä-torilta lau-
antaina 27.6. olemme myös mukana Paimenen-
mäen Pöhinöillä 18.- 19.7.
jäsenille luvassa saunomista ja kesäteatteria. olet-
han Sinäkin mukana.
martoilla vuokrattavana kesän juhliin torikatos 
sekä astiasto 100 hengelle. Kysy lisää Sari Lehti-
nen p. 050 592 7828. 
Lue lisää http://www.keihaskoskenmartat.com tai 
käy tykkäämässä meistä Facebookissa.
miSSÄ mARttA, SiELLÄ tAPAhtuu!!!

KYRÖn MaRtat

1.6.  mennään kimppamarttojen mukana nuoli-
ojan puutarhalle 
Kyrön marttojen torikahvio Kyrön torilla keskiviik-
koisin sään salliessa alkaen 20.5.
tervetuloa  kesäiseen kahvioon. Kahviossa myös 
yllätysohjelmaa.
marttaillat alkavat taas syyskuussa.  Kokoonnum-
me Kyrön  PoP-Pankin kerhohuoneella.  Seuraa 
ilmoittelua Auranmaan Viikkolehden seuratoi-
mintapalstalla.
tule mukaan monipuoliseen marttatoimintaan!  
martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka toi-
minnan päätavoitteena on  lisätä kotien ja perhei-
den hyvinvointia ja arjesta selviytymistä.
Lisätietoa Kyrön martoista pj heli Lehtonen, 
040-842 8605, kyronmartat@gmail.com.
Käy myös marttojen sivuilla www.martat.fi.

LouKonKuLMan MaRttaYHdiStYS
Loukonkulman marttayhdistys on  aktiivinen 
marttayhdistys, jossa toiminta sisältää sekä perin-
teisiä että uusia tapahtumia. jäseniämme yhdistää 
halu tehdä ja oppia yhdessä. olemme rakentaneet 
käynnissä olevan teemakauden ympärille niin uu-
sia kuin perinteisiä tapahtumia ja marttailtoja.
24.5. marttojen kevätpäivä Kuhankuonolla
17.5. ikkunanpesutalkoot Lukontalolla
ma 1.6. nuoliojan puutarhajuhla
su 26.7. martan-päivän sauna Kakarlammella

Syksyllä 

Syksyllä sieniruokakurssi, Pikku-marttojen kudon-
takurssi, Kädentaidot iltapäivä Kaulanperän kou-
lulla, Kädentaitoja ja lähiruokaa – retki Forssaan 
lokakuussa, lokakuussa muotinäytös Lukontalolla, 
joululahja palvelutalon asukkaille –satuhieronta.
tule tutustumaan martta-toimintaamme ja liity 
mukaan aktiiviseen yhdistykseen. marttaillaan 
yhdessä! Lisätietoa toiminnastamme saat pu-
heenjohtajalta miia Lehtoselta, 040-5212232.
tervetuloa mukaan!

SÄPinÄt 
21.6.-28.6.2015
21.6. Sunnuntai
Kello 19.00 Liian paksu perhoseksi EnSi-iLtA, 
himolan teatteri. Pääsymaksu. www.himolante-
atteri.net
Kello 12.00-15.00 yläneen kotiseutumuseo 
avoinna. Kastemekko-näyttely. järj. yläneen ko-
tiseutuyhdistys. http://www.museoylane.fi/

23.6. tiiStai
Kello 11.00-15.00 Luontokapinetti avoinna. Pää-
symaksu.
Kello 12.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo 
avoinna. Kastemekko-näyttely. järj. yläneen ko-
tiseutuyhdistys. http://www.museoylane.fi/
Kello 19.00 himolan teatteri Liian paksu perho-
seksi  http://himolanteatteri.net

24.6. KeSKiViiKKo
Kello 12.00-18.00 avoimet ovet yläneen toimi-
pisteessä (Kuntolantie 4, 21900 yläne). 
tarjolla on kahvia ja Eläkeliiton yläneen yhdis-
tyksen KiiREEStÄ KAntAPÄÄhÄn –näyttely, 
joka tuo esille eri aikakausien pukeutumiskult-
tuuria. 
Kello 11.00-15.00 Luontokapinetti avoinna. Pää-
symaksu.
Kello 12.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo 
avoinna. Kastemekko-näyttely. järj. yläneen ko-
tiseutuyhdistys. http://www.museoylane.fi/

25.6. toRStai
Kello 9.00-15.00 yläneen toimpisteessä Eläke-
liiton yläneen yhdistyksen KiiREEStÄ KAntA-
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elojuhlat 
24.-30.8.2015
Maanantai 24.8.
murhailta yläneen Luontokapinetissa kello 18.00 
alkaen. tule päättelemään, mitä on tapahtunut! 
ilmoittautuminen yläneen kirjastoon viim. 20.8. 
max 30 mahtuu mukaan. järj.  kulttuuritoimi yh-
teistyössä.

tiiStai 25.6.
Kello 12–17 yläneen kotiseutumuseo avoinna. 
järj. yläneen kotiseutuyhdistys.

KeSKiViiKKo 26.8.
Kello 8-13 Kyrön tori.
Kello 12–17 yläneen kotiseutumuseo avoinna. 
järj. yläneen kotiseutuyhdistys.

toRStaina 27.8.
Kello 9-12 mäkiäisten tori.
Kello 12–17 yläneen kotiseutumuseo avoinna. 
järj. yläneen kotiseutuyhdistys.
Kello 12- 16 Pöytyän vanha sairaala museona
tervetuloa tutustumaan paikallishistoriaan kulku-
tautisairaalasta terveyskeskukseen…Vapaa pääsy!
museo sijaitsee Riihikosken terveysasemalla, ylä-
neentie 1, pääparkkipaikan vieressä oleva vanha 
puurakennus "Epilä". Sisäänkäynti taloustoimis-
ton päädystä. Lisätiedot terveyden edistämisen 
yhdyshenkilö merja männikkö 050-305 2019 
Pöytyän Kansanterveystyön Kuntayhtymä.
Kello 18-20.30 koko perheen harrastusilta Kisa-

riihessä
nyt on oiva mahdollisuus löytää uusi harrastus 
itsellesi tai lapsellesi. Kisariihessä on toimin-
taansa esittelemässä runsas joukko paikallisia 
vapaa-ajan yhdistyksiä ja järjestöjä sekä kunnan 
vapaa-aikatoimi ja Auranlaakson kansalaisopisto. 
Kisariihessä on myös mahdollisuus ilmoittautua 
ennakkoon liikuntatoimen viikkoryhmiin kaudelle 
2015-16. Puffetista kahvia ja pientä purtavaa. ter-
vetuloa koko perheen voimin!

PeRJantaina 28.8.
Kello 12-17 yläneen kotiseutumuseo avoinna. 
järj. yläneen kotiseutuyhdistys. 
Kello 18.00 alkaen yläneen museonmäellä PE-
RintEinEn ELoKuun iLtA. järj. yläneen koti-
seutuyhdistys.
Kello 21.00 Kantaatti EnKELiPuiSto itE-taitelija 
Kyöstii iitillä.
Sävellys matti Laiho, libretto R.u. mäkelä. Pääsy-
maksu. Lisätietoja kulttuuritoimi.

Lauantaina 29.8.
Kello 8-13 yläneen tori. 
Kello 12–15 yläneen kotiseutumuseo avoinna. 
järj. yläneen kotiseutuyhdistys.
Kello 20.00  Venetsialaiset Killanmäessä
ohjelma perinteinen: juha Simolan orkesteri soit-
taa, keskiyön ilotulitus, erilaisia buffetteja. järjes-
tää LC Karinainen/Kyrö
Kello 21.00 Kantaatti Enkelipuisto itE-taitelija 
Kyöstii iitillä.
Sävellys matti Laiho, libretto R.u. mäkelä. Pääsy-
maksu. Lisätietoja kulttuuritoimi.

Sunnuntaina 30.8.
Varsinais-Suomen museopäivä ja kesänäyttelyt 
ovat avoinna viimeistä päivää.
Kello 11-14 Pöytyän museopappila. Pöytyän ko-
tiseutuyhdistys. 
Kello 11-15 Luontokapinetti avoimet ovet.  
Kello 12-15 yläneen kotiseutumuseo on avoinna 
Kello 12–15 Kesän viimeinen avoimet ovet Enke-
lipuistossa. 
Kello 12.00-16.00 Pöytyän vanha sairaala museo-
na

tilaisuuksiin vapaa pääsy ellei toisin mainita.oh-
jelmapäivitykset, lisäykset ja muutokset www.po-
ytya.fi  /tapahtumakalenteri. Lisätietoja kulttuuri-
sihteeri 050 560 7168, taina.myllynen@poytya.fi

kello 20.00 mentalisti Pete Poskiparta show Kes-
tihovissa ja sen jälkeen säpinätanssi kello 03:een. 
menosta vastaa menox-orkesteri. yhteislippu mo-
lempiin 10 euroa. järj. Kestihovi.

28.6. Sunnuntai   
Kello 11.00-15.00 Luontokapinetissa avoimet 
ovet ja opastetut kierrokset Luontokapinetin näyt-
telyssä.
Kello 12.00-15.00 Enkelipuistossa avoimet ovet ja 
haaran Kööri esiintyy klo 12.00 alkaen.
Kello 11.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo auki ja 
hELyjÄ jA hEinÄSEiPÄitÄ taidokkaasti käsin –
ryhmä myyntinäyttelyn avoinna.
Kello 12-18 Avoimet puutarhat yläneen museo-
mäellä, kahvia ja vihdantekonäytös matti immo-
nen. järj. yläneen kotiseutuyhdistys. 
www.museoylane.fi
Kello 13 .00 ja kello 19.00 himolan teatteri Liian 
paksu perhoseksi  http://himolanteatteri.net

Vapaa pääsy ellei toisin mainita. Lisätietoja 
www.poytya.fi tapahtumakalenteri

PÄÄhÄn –näyttely, joka tuo esille eri aikakausien 
pukeutumiskulttuuria. 
Kello 11.00-15.00 Luontokapinetti avoinna. Pää-
symaksu.
Kello 12.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo avoin-
na. Kastemekko-näyttely. järj. yläneen kotiseutu-
yhdistys. http://www.museoylane.fi/
Kello 19.00 himolan teatteri: Liian paksu perho-
seksi http://himolanteatteri.net

26.6. PeRJantai
Kello 9.00-15.00 Eläkeliiton yläneen yhdistyksen 
KiiREEStÄ KAntAPÄÄhÄn –näyttely, joka tuo 
esille eri aikakausien pukeutumiskulttuuria. 
Kello 12.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo avoin-
na. Kastemekko-näyttely. järj. yläneen kotiseutu-
yhdistys. http://www.museoylane.fi/

27.6. Lauantai
Kello 9.00-14.00 Säpinät yläneen torilla
Kello 9.00-14.00 Eläkeliiton yläneen yhdistyksen 
KiiREEStÄ KAntAPÄÄhÄn –näyttely, joka tuo 
esille eri aikakausien pukeutumiskulttuuria. 
Kello 11 ja 13 Rautalankaorkesteri Bad Moon 
Rockers , aikuisten ihmisten rock’n rollia.
Kello 11.30 Duende säteilee Säpinäkansalle Bol-
lywoodin riemua ja Espanjan aurinkoa. mukana 
Duende Bollywood Dancers.
Kello 9.00 alkaen Kestihovi avoinna ja kello 11.00 
alkaen perinteinen säpinäpihvitarjous. 
Kello 12.00 Wanhat kulkupelit –kulkue Luokat: 
1- kuorma-auto, 2 – traktori, 3 – henkilöauto ja 
4- kaksipyöräiset. 
toripaikkavaraukset 26.6. mennessä  teija.lehto-
nen1967@luukku.com(nimi, osoite, puhelinnu-
mero). Lisätietoja  p. 040 7600 708.
Wanhat kulkupelit ilm. 26.6. mennessä sähkö-
postilla verhoomo@rharinen.fi (nimi, osoite, pu-
helinnumero ja menopelin tiedot). Lisätietoja p. 
040 825 5625. järj. yläneen yrittäjät, LC yläne, 
Pöytyän vapaa-aikatoimisto
Kello 11.00-17.00 yläneen kotiseutumuseo auki ja 
hELyjÄ jA hEinÄSEiPÄitÄ taidokkaasti käsin –
ryhmä myyntinäyttelyn avajaiset.
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Kuva: Kyösti iitti,
teos ”Avaruuden ikkuna”.

Aura
PÖYTYÄ • KYRÖ 
YLÄNE • AURA  
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musiikkinäytelmän

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 17 €  ∕   Lapset 5€
Ryhmä (yli 15 henkilöä) 15€

LIPUNMYYNTI JA 
RYHMÄVARAUKSET
puh. 040 719 0301 
(ma-to klo 17.00-19.00)
info@poytyanteatteri.net
Meillä käy myös 
Smartum- ja Tyky -setelit
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ENSI-ILTA 
PE 5.6. KLO 19.00
NÄYTÖKSET 
KLO 19.00
SU 7.6. ∕  TI 9.6. 
KE 10.6. ∕  TO 11.6. 
SU 14.6. ∕  TI 16.6. 
KE 17.6. ∕  TI 4.8. 
KE 5.8.

YÖNÄYTÖKSET 
KLO 21.00
PE 7.8. ∕  LA 8.8.
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Liikuntatoimen

KESÄ2015
KYRÖn KuntoSaLi
Kuntosali on avoinna 28.5. asti ma, ti, ke ja 
to klo 18-20. Kesäaikana 1.6.-27.8. sali on 
avoinna ma ja to klo 16-17.30. Kesäkausikort-
ti maksaa aikuisilta 15e ja alle 16-vuotiailta 
8e. Kertamaksut ovat 3e ja 1e.

uiMaKouLut
- alkeisuimakoulu vuonna 2009 syntyneille 
tarvasjoella 1.-5. ja 8.-9.6. (seitsemän kertaa)
- jatko/merkki-uimakoulu vuosina 2002-2009 
syntyneille uimataitoisille tarvasjoella 10.-
12. ja 15.-18.6. (seitsemän kertaa)
- alkeis- sekä jatko- ja merkki-uimakoulu vuo-
sina 2002-2009 syntyneille Eurassa 15.-18. ja 
22.-24.6. (seitsemän kertaa)
ilmoittautuminen osoitteessa 
www.poytya.fi, ma 13.4. klo 9.00 alkaen
Kaikkiin uimakouluihin järjestetään kuljetus. 
uimakoulumaksu 60e.

JuMPat
Kahvakuula (t:mi Viimi / mikko Viitanen) 
torstaisin 4.-25.6. ja 6.-27.8. klo 17.30-18.30 
Rii-hikosken urheilukentällä. jumppamaksu 
5e, varaa tasaraha. Rankkasateen sattuessa 
jumpat pidetään sisätiloissa.

Kahvakuula (Pt jesse Virtanen) 10.6. alkaen 
keskiviikkoisin klo 18-19 ja 13.6. alkaen lau-
antaisin klo 11-12 Kyrön alakoulun kentällä. 
jumppamaksu 8e, varaa tasaraha.  

BeaCH VoLLeYn HaRRaSteSaRJa
Kesä-elokuussa pelattavaan kaikille avoimeen 
sarjaan voivat ilmoittautua kolmihenkiset 
nais-, mies- ja sekajoukkueet. ottelujen ajan-
kohdat ja paikat sovitaan osallistujien kesken. 
ilmoittautuminen markus Salolle, 
markus.salo@poytya.fi tai 0400 547 583,  
perjantaihin 22.5. klo 15 mennessä.

SaViSeutu PYÖRÄiLee - 
KuntoiLuKaMPanJa 27.4.–30.8.
jokainen 10 km:n pyöräilysuoritus oikeuttaa 
yhteen kirjaukseen. Kirjauslaatikot: Auvais-
ten, haverin, heikinsuon ja Kaulanperän kou-
lut, haukkavuori, Kalikka, Kyrön maauimala, 
Luontokapinetti, Pöytyä KK / seurakuntata-
lon piha, Rahkion vanha koulu, Riihikoski / 
perusturvapalveluiden keskus, uudenkarta-
non VPK:n talo ja Vähä-ollilan th. Kampan-
jaan osallistuvien kesken arvotaan palkintoja.
Kypärää käyttävä pyöräilijä, merkitse rasti vih-
koon, tiedossa lisäarvonta!



2322

TapahtumaKALENTERI  LIIKUNTA  LIIKUNTA  LIIKUNTA  LIIKUNTA  LIIKUNTA  LIIKUNTA  LIIKUNT
Ma 25.5. B-tytöt (LP) - Rauma 18
Ke 27.5. miehet yP - hamina 18 
Su 31.5. naiset mKS - Kokemäki 17
Ma 1.6. B-pojat - Vähäkyrö 18 HUOM! Loimaalla
Ke 3.6. naiset SS - Rauma 18
su 7.6. naiset SS - Kankaanpää 13
Su 7.6. B-pojat - Koskenkorva 18
Ke 10.6 miehet yP - tampere 18 Exoteriko oy

Pe 12.6. C-tytöt - hyvinkää1 18
La 13.6. miehet mKS - mynämäki 18
ma 15.6. naiset SS - Loimaa 18 Kyrön Seudun oP

Ke 17.6. C-tytöt - hyvinkää2 18
To 18.6. B-pojat - Seinäjoki 18
ma 22.6.miehet mKS - humppila 18
Ke 24.6.miehet yP - ulvila 18 Agrikumppanit oy

Pe 26.6. miehet mKS - Loimaa 18
ma 29.6. naiset mKS - ulvila 18
Pe 3.7. naiset mKS - turku 18
Su 5.7. naiset SS - Ruovesi 17
Ke 8.7. miehet yP - imatra 18 Kymppi-Katto

To 9.7. B-pojat - Kouvola 18.00 HUOM! Loimaalla
Su 12.7. miehet yP - Siilinjärvi 17 Kyrön Seudun oP

Ke 15.7. naiset mKS - Laitila 18
Pe 17.7. miehet mKS - Eurajoki 18
La 18.7.miehet mKS - ylöjärvi 17
Su 19.7./Ke 22.7. miehet yP -Valintakierros 1/2
Ke 22.7. naiset mKS - tampere 18
Ti 21.7. B-pojat - Hyvinkää 18
La 25.7. miehet yP - Lievestuore 16
Su 26.7. miehet yP - Kuopio 14
ke 5.8. naiset SS - turku 18
La 8.8. miehet yP - oulu 16 jarmo Lalli oy

Su 9.8. miehet yP - haapajärvi 17

YLÄNEEN KIRI / 
YLEISURHEILU
YLEISURHEILUKESÄ 2015:

Ma 11.5. 
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä (yu-
koulu ja 7-10v klo17.00-18.00 / yli 10v 18.00-
19.30)
Ma 18.5. 
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä (ilmoit-
tautuminen maariaan!) Kentän siivoustalkoot klo 
17 alk.

Ma 25.5.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
Ma 1.6.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
Ma 8.6.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
to 11.6.
1. Viikkokilpailu otsolan kentällä huom! Sarjat 
7v. alkaen
Ma 15.6. 
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
Ma 22.6.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
to 25.6. 
2. Viikkokilpailut otsolan kentällä 
Ma 29.6.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
to 2.7. 
3. Viikkokilpailut otsolan kentällä 
Ma 6.7.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä 
to 9.7.
4. Viikkokilpailu otsolan kentällä 
Ma 13.7.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä 
to 16.7.
5. Viikkokilpailut otsolan kentällä 
Ma 20.7.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä 
Ma 27.7.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
to 30.7.
Seuraottelulajiharjoitus klo 17.00-19.30 
otsolan kentällä
Ma 10.8. harjoitukset ja yu-koulu otsolan ken-
tällä
to 13.8.
KiRin mEStARuuSKiLPAiLut 
(Sarjat 5v. alkaen)
Ma 17.8.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
to 20.8. 
hiPPo-KiLPAiLut (Sarjat 5v. alkaen)
Ma 24.8.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä
Ma 31.8.
harjoitukset ja yu-koulu otsolan kentällä

LATU RY
16.5.2015 Liiku yhdessä –päivä. Liiku kävellen, 
pyöräillen tai juosten. Lähtö Karinaisten koulul-
ta. merkitty reitti kulkee mm. Virpinmäen kautta. 
tarkemmat tiedot ilmoitetaan Viikkolehdessä tou-
kokuun aikana.

KARINAISTEN KUNTO
Kenttäillat keskiviikkoisin alkaen 
27.5.2015 klo 18.00 Kyrön urheilu-
kentällä.

www.karinaistenkunto.net
9. Karkuun Kirmaus - juoksutapahtuma su 20.9.
Lähtö Kyrön koululta klo 11.00 kunto- ja kilpa-
sarjoja, hyvät palkinnot.tied. merja männikkö, 
merja.t.mannikko@gmail.com

PÖYTYÄN KAIMA
Seuran pj. jouko Santanen 
0400 824 468
naisjaosto pj. Raija jokisalo 
0400 991 631
jalkapallojaosto 
pj. Anne Kaunismäki 
0500 780 210 

Seuraa nettisivujamme: 
http://www.poytyankaima.fi 

Jalkapallovuorot Riihikosken 

nurmikentällä:
98–02 syntyneille harjoitukset
maanataisin klo 18.30 – 20.00 ja 
keskiviikkoisin klo 19.00 – 20.30 
03-04 syntyneille harjoitukset
tiistaisin ja torstaisin 17.15 – 18.45
05-06 syntyneille harjoitukset
maanantaisin klo 17.30 – 18.30 ja
keskiviikkoisin klo 17.30–19.00
07-08 syntyneille harjoitukset
maanantaisin klo 17.30 – 18.30 ja
keskiviikkoisin klo 17.30–19.00
09-10 syntyneille harjoitukset (alkaa 12.5.)
tiistaisin klo 17.00–18.00

Pöytyän Kaiman kotipelejä 
Riihikosken nurmella:
pe 15.5. klo 18.30 Miehet PöKa – AKt
ti 19.5. klo 19.00 P01 PöKa yj – LoPS
to 21.5. klo 19.00 P01 PöKa yj – RaiFu
pe 22.5. klo 19.00 B-pojat PöKa yj – tuWe 2
la 23.5. klo 13.00 Miehet PöKa – torre Calsio
ti 26.5. klo 18.00 P03 PöKa – ÅiFK mustakeltai-
nen
ti 26.5. klo 19.15 B-pojat PöKa yj – PiF yj
ke 27.5. klo 18.45 Miehet tuPV – PöKa
ma 1.6. klo18.30 P06 PöKa – VG-62 keltaiset
ti 2.6. klo 19.00 B-pojat PöKa yj – SalPa 2
to 4.6. klo 18.00 P03 PöKa – VG-62
la 6.6. klo 10.00 P06 kotiturnaus
la 6.6. klo 13.00 P07 mustat kotiturnaus
la 6.6. klo 15.30 Miehet PöKa – LoPS 2
su 7.6. klo 11.00 P07 keltaiset kotiturnaus
ke 7.6. klo 14.00 P01 PöKa yj – Ltu musta

PÖYTYÄN URHEILIJAT
/PESÄPALLO
Superviikonloppu 23.-24.5. jolloin 
Kumilan Kymppi-Katto Areenalla 

on erikoisohjelmaa: 
Pöytyän pesäpallo eli Loukonkulman Lukko täyt-
tää tänä vuonna 60 vuotta ja tämän kunniaksi 
tarjoamme kaikille Superviikonlopun erikoislipun 
(10 e lauantain pelit, 18 e la ja su pelit) ostajille 
ja kausikorttilaisille keittolounaan soppatykistä 
naisten ja miesten lauantain otteluiden välillä 
noin kello 13.30-15.00.
Lisäksi ohjelmassa on mm. uuden hienon säh-
köisen tulostaulun vihkiminen ja muuta mukavaa 
ohjelmaa.

ma 18.5. miehet mKS - turku 18
Ti 19.5. B-pojat - Kankaanpää 18
Ke 20.5. C-tytöt - mynämäki 18 
La 23.5. naiset SS - ilmajoki 11 Kymppi-Katto

La 23.5. miehet yP - Kempele 16 Kuljetus Kari Lahtinen

Su 24.5. naiset SS - Seinäjoki 12
Su 24.5. miehet yP - ylivieska 17 Pöytyän kunta
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nuoriSoToiMen  
KeSäToiMinTaa
TerveTuLoa KeSäLeireiLLe!
KesäKivaa 2.-4.6. Yläneen Kalikka
- 9-12- vuotiaille pojille, 12 paikkaa.
Armotonta menoa; pelailua, mm. jalkapalloa, 
kalastusta, uintia ja saunomista. Leirillä on sisä-
majoitus. Leirimaksu on 40 euroa, sitova ilmoit-
tautuminen 17.5. mennessä helleWiin (www.
kuntapalvelut.fi/poytya), s-postilla: tuula.vaana-
nen@poytya.fi tai p. 0400 198 813.
Suvileiri 8.-11.6., Kakarlampi 
- 1-6 luokkalaisille, 24 paikkaa
monipuolisella, yhdessä tekemisellä, täytetty 
leiri tytöille ja pojille. Voit osallistua päiväleiritoi-
mintaan ja yöpyä kotona tai leirialueella teltassa 
(suositellaan omaa telttaa). Leirimaksu on 50 €, 
sisaralennus 5 €. Sitova ilmoittautuminen 17.5. 
mennessä helleWiin (www.kuntapalvelut.fi/poy-
tya), s-postilla: anna-leena.ranto@poytya.fi tai p. 
0400 780 646. Kuljetus järjestetään tarvittaessa 
tulopäivänä.
Mittumaarileiri 15.-17.6., Kakarlampi, 
- 9-12-vuotiaille tytöille, 24 paikkaa
yhdessäoloa ja hemmottelua, onnistumisen elä-
myksiä ja ystäviä, uintia ja saunomista. Leirillä on 
telttamajoitus (suositellaan omaa telttaa). Leiri-
maksu on 40 €. Sitova ilmoittautuminen 29.5. 
mennessä helleWiin (www.kuntapalvelut.fi/po-
ytya), s-postilla:anna-leena.ranto@poytya.fi tai  
p. 0400 780 646. Kuljetus järjestetään tarvittaessa 
tulopäivänä.
tenavaleiri 23.-25.6., Yläneen Kalikka,
- 7-10 vuotiaille lapsille, 30 paikkaa
iloista yhdessäoloa ja liikunnan riemua. toteu-
tetaan päiväleirinä. Leirimaksu on 45 €, sitova 
ilmoittautuminen 29.5. mennessä helleWiin 
(www.kuntapalvelut.fi/poytya), s-postilla: tuula.
vaananen@poytya.fi tai p. 0400 198 813. Kuljetus 
päivittäin paitsi päätöspäivänä ei paluukuljetusta.

Leireille ilmoittautuneille lähetetään kirje, 
jossa tiedot varusteista, kuljetuksista yms. 

nuoRiSotiLat 
KeSÄtauoLLa

Kyrön nuokkari, 
Kyröntie 27, Kyrö

nuorisotila Kasi 
turuntie 614, Riihikoski

nuorisotalo Kalliola
haverintie 26, yläne
Kesäseisokki 18.5.2015 koulujen syyslukukauden 
alkamiseen saakka
Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja tuula Väänänen, 
gsm 0400 198 813

PoRuKaLLa duudSonit-PuiStoon
tulossa elokuussa to 6.8.2015 kesäretki duudso-
nien Aktiviiteetti puistoon Seinäjolle 
(http://www.dap.fi/)
Reitti: Kyrön tori – Auran yhtenäiskoulu – 
Kisariihi – yläneen tori
ilmoittautuminen helleWiin (www.kuntapal-
velut.fi/poytya). Lisätietoja: Anna-Leena Ranto, 
p. 0400 780 646. järj. Auran ja Pöytyän vapaa-
aikapalvelut

 

 

  

   
 

n. 10–18 vuotiaille 

koko bändille tai 
yksittäisille harrastajille / kiinnostuneille   

(ei siis tarvitse olla aiempaa kokemusta esim. bändisoitosta, tehdään 
kokoonpanoja) 

5.-7.6.2015  

Loimaan Seudun Musiikkiopistolla  
(Satakunnantie 18, Loimaa)  

 
pe 6.6. klo 17:30–20:30 
la 7.6. klo 10:30 –15:30 
su 8.6. klo 13:00 –15:00  

Opetusta ja opastusta eri soittimissa  mm. kitara,  
basso, rummut, laulu sekä yhteissoitossa 

 (Päätöskonsertti su kello 14.30 , johon yleisöllä vapaa pääsy) 

 
Tiedustelut 050 3870171/Pirkko ,  

 tai nuova@loimaa.�   
 

Ilmoittautuminen viimeistään 25.5. Ennen kurssin avautumista 
työväenopiston listoille voi ilmoittautua osoitteeseen 

pirkko.suhonen@loimaa.� . 
netti-ilmoittautuminen (avautuu huhtikuussa) 

Kurssimaksu 15 euroa (laskutetaan)  
 

      (paikkoja rajoitetusti ja ne  täytetään  ilmoittautumisjärjestyksessä)         
 
 
     

 

Järjestäjinä Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi (Aura, Koski,  
Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) ja Loimaan Työväeno-

pisto
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Järkestäjinä Loimaan seutukunnallinen nuorisotoimi (Aura, Koski, Loimaa, 
Marttila, Oripää, Pöytyä, ja Tarvasjoki) ja Loimaan Työväenopisto
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YLÄNEEN MLL: 
KEVÄÄN JA KESÄN 
TAPAHTUMIA

nuorison kesäretki Flow-parkiin 
turkuun järjestetään kesäkuussa

Vuoden 2015 unikeon valinta 
lauantaina 25.7. yläneen torilla

Perheretki turun Jukupark-vesipuistoon 
järjestetään elokuussa

tiistaisin kahvakuulaa aikuisille 
yhtenäiskoulun juhlasalissa klo 20-21 juhan-
nukseen asti . Vielä ehtii mukaan kohottamaan 
kuntoa, myös ei-jäsenet ovat tervetulleita treenaa-
maan! hinta 3/5 eur.

Perhekahvila auki 
perjantaisin kanttorilassa klo 9.30-11.30 ja kesä-
kuusta alkaen Pyhäjärven rannalla Rantapappilas-
sa jokisuuntiellä klo 10-12. Perhekahvilatoiminta 
tapahtuu yhteistyössä yläneen seurakunnan 
kanssa.
oletko kiinnostunut Kylämummi 
tai -vaari toiminnasta? 
Lisätietoja asiasta jaana Aallolta p. 050 371 8074

Ajantasaista tietoa retkistä, tapahtumista ja 
kursseista nettisivuiltamme http://ylane.mll.
fi/ sekä Facebookista.

HÄRKÄTIEN 
4H-YHDISTYS    
härkätie 773, 21490 mARttiLA, 
p. 050-5887 693
harkatie@4h.fi tai 
tuovi.loytynoja@4h.fi
www.4h.fi/harkatie

yhdistyksen toimialue: tarvasjoki, marttila, Pöy-
tyä ,Aura ja Koski tl

paikallisille nuorille ja salilta saa tarvittaessa oh-
jeita ja opastusta päivystyshenkilöltä. Kuntosali-
vuoro on tarkoitettu kaikille paikallisille nuorille, 
eikä vaadi mLL:n jäsenyyttä.
Haluaisitko järjestää lapsellesi synttäri-
juhlat ilman huolta tilasta, tarjottavista 
ja vetäjistä? 
nyt se on mahdollista avullamme. Katso lisää 
nettisivuiltamme.
Sunnuntaina 17.5. järjestetään 
perheliikuntapäivä
 jossa perheet yhdessä pääsevät liikkeelle ohjat-
tuun toimintaan.
tänä keväänä liikumme ja leikimme Riihikosken 
koulun maisemissa. tapahtumassa tarjolla mehua 
ja pikkupurtavaa. tapahtumasta lisätietoja lähem-
pänä ajankohtaa.
olemme mukana tänäkin vuonna 
Kevätilo-keräyksessä. 
Keräys on jo alkanut ja jatkuu 15.5. asti. Lippaat 
ja mainokset löydät lähialueen kaupoista!
Vapun tapahtumaa suunnitellaan 
jo vauhdilla.
tänäkin vuonna Kisariihi täyttyy perheistä viet-
tämässä iloista vapunpäivää yhdessä. tapahtu-
massa on paljon vauhtia ja jännittäviä tilantei-
ta. Sumopainia, ennustajan teltta, kauhuluola, 
pomppulinna, tuoretta munkkia ja kaffetta. jo-
kaiselle jotakin! 1.5. klo 12- 15.00 Kisariihessä 
on Wappu-meininkiä! Vapaaehtoisia tarvitaan 
toteuttamaan tapahtumamme, joten ota yhteyttä 
meihin jos haluat tulla mukaan järjestämään ky-
län hauskinta perhetapahtumaa.

Lisää tietoa ja tarkemmat päivämäärät sekä 
tiedot löydät nettisivuiltamme poytya.mll.fi ja 
löydät meidät myös Facebookista ja twitteris-
tä. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan toimintaam-
me, joten jos olet kiinnostunut toiminnasta 
lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyväksi, ota 
ihmeessä yhteyttä meihin sähköpostilla poy-
tya.mll@gmail.com.

KARINAISTEN MLL
Karinaisten mLL on aktiivisesti 
mukana lapsiperheiden arjessa. 

MLL Karinaisten 
perhekahvila Muksukellari 

on kaikille pienten lasten kanssa kotona oleville 
vanhemmille, isovanhemmille ja kummeille suun-
nattu kohtaamispaikka. Perhekahvilamme  muK-
SuKELLARi kokoontuu maanantaisin kello 10.00 
- 12.00 nuorisotilassa Kyröntie 27. Sisäänkäynti 
radan puoleisesta päädystä. 

TULEVIA TAPAHTUMIA: 
MLL Karinaisten ja Kyrön marttojen 
äitienpäiväleipomukset. 

Lapset pääsevät yhdessä lähiaikuisen kanssa lei-
pomaan äitienpäiväleipomuksia. Leivonnassa lap-
sia ohjaa Kyrön martat. tapahtuma on maksuton.  

Seikkisrock 2015: 
Lähdemme bussiretkelle turussa järjestettävään 
lasten musiikkitapahtumaan Seikkisrockiin. Las-
ten rockfestari Seikkisrockissa rokataan, leikitään, 
pidetään hauskaa koko perheen kanssa, opitaan 
uusia asioita ja sinne voi tuoda jopa leluja kierrä-
tykseen! mLL Karinainen tarjoaa jäsenille edulli-
sen linja-automatkan festivaaleille.

Kesäretki Kolmårdeniin 27–29.7.2015: 
järjestämme koko perheen bussimatkan pohjois-
maiden suurimpaan eläinpuistoon 27.-29.7.2015. 
Bussikuljetukset Matka-Niinimäen turistibussilla 
koko matkan ajan. Koen eksoottinen gondoli-
safari, merieläinmaailma ja Bamsen seikkailu-
puisto. Laivayhtiönä toimii Viking Line. mLL 
Karinaisten jäsenperheet saavat sitovasta ilmoit-
tatumisesta 50€ matka-alennuksen. Lisätiedot 
ja sitovat ilmoittautumiset matka-niinimäelle  
p. 02-486 5880 tai info@matka-ninimaki.fi

MLL Karinainen vuokraa 
kastemekkoa, kestovaippapakettia, sähköistä rin-
tapumppua, turvakaukaloa ja kantoliinoja lap-

siperheystävälliseen hintaan. Katso tuotekuvat 
mLL Karinaisten kotisivuilta http://karinainen.mll.
fi/ Lisätietoja miia merikivi-daban, 046-5526563, 
miia.merikivi(at)gmail.com

MLL Karinaisten yhdistyksen hallitus 
kokoontuu aina kuun viimeisenä keskiviikkoiltana 
iltiksen tiloissa Kyrön ala-asteella (Kyröntie 75) 
klo 17.30. toimintamme on jäsentemme näköis-
tä, kiinnostus lapsiperheiden asioihin on kantava 
voimamme. Lämpimästi tervetuloa mukaan toi-
mintaan sekä uudet että vanhat toimijat, pienten 
ja nuorten lasten vanhemmat ja isovanhemmat! 

Seuraathan meitä jo Facebookissa? Sieltä 
löydät tuoreimmat kuulumiset toiminnas-
tamme! tervetuloa mukaan!

PÖYTYÄN MLL

Perhekahvilan toiminta 
muuttui merkittävästi vuonna 2015 
tammikuusta lähtien. tiistaiaamun 

ilona- tapaamiset siirtyivät torstaiaamuun ja paik-
kana toimii Riihikosken Seurakuntatalo. Pöytyän 
mLL aloitti uuden yhteistyömuodon Pöytyän 
seurakunnan kanssa joka tarkoittaa seurakunnan 
perhekerhon ja mLL:n perhekahvila ilonan yhdis-
tämistä yhteiseksi Perhekahvilaksi. tapaamisissa 
edelleen löytyy juttu- ja kahviseuraa vanhemmille 
ja leikkiseuraa kaikenikäisille lapsille. tapaamisis-
sa on ohjattua toimintaa tarjolla (esim. askartelu-
ja, esittelijöitä, retkiä tms), välipala sekä lopussa 
pieni hartaus-/lauluhetki johon osallistuminen on 
täysin vapaaehtoista. tapaamiset ovat siis torstai-
sin Riihikosken seurakuntatalolla 9:30- 11:30 ja 
ne ovat täysin maksuttomat ja kaikille avoimet- 
vakaumuksesta huolimatta. tervetuloa!!

nuorten kuntosalivuoro: 
nuorille suunnattu ilmainen kuntosalivuoro on 
nykyään keskiviikkoisin klo 18- 19.00 Sunsali Rii-
hikoskella.
Kuntosalivuoro on tarkoitettu 13- 18- vuotiaille 
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kintoja. Bongaa puulaji -kilpailua tukee Metsä-
miesten Säätiö.
tekemistä kotiin ja kerhoihin  https://www.top-
tehtavat.fi/
Rekisteröidy- Sinua odottaa 812 tehtävää 
6-12-vuotiaille – voit myös kannustaa muita tai 
luoda omia tehtäviä

tule mukaan 4H-toimintaan. 
Anna ideasi ja palautteesi vaikka 4h-sivujemme 
www.4h.fi/harkatie palautelomakkeen lähettä-
mällä.
ViSioMMe: ”Härkätien 4H-yhdistys on 
alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja 
nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tuke-
va nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuori-
sopalvelujen tuottaja”

ELÄKELIITON KARINAISTEN 
YHDISTYS

Maanantaisin klo 16 kuntosali 
Kyrössä Elisenvaaran koululla

tiistaisin sauvakävelyt, 
lähtö Kyrön torilta klo 9.

Boccia pelataan tiistaisin klo 16.30 
Kyrön ala-asteen liikuntasalissa.

Mölkkyä 
Kyrön maauimalan hiekkakentällä tiistaisin klo 
18. toukokuun puolenvälin jälkeen.

Kesäpäivä Kakarlammella 
pe 10.7. klo 12 alkaen, osoite Parravahantie 244, 
mellilä.

Matka Saarenmaalle Viroon 13-16.8. 
Lisätietoja: tapio 045 136 4447, Elisa 050 354 
2062, Paula 0400 781 256. Aikataulu- ja muista 
muutoksista ilmoitetaan Viikkolehden seuratoi-
minta palstalla.

ELÄKELIITON YLÄNEEN 
YHDISTYS

LuontoPÄiVÄ  
to 21.5. klo 13.00 Kalikassa.  Perinteinen luon-
topolku kysymyksineen. (säävaraus). Rentoudu-
taan mölkyllä ja kahvilla  (omat grillattavat)

toRStaiKeRHo  
to 28.5. klo 14.00 oP:n kerhohuoneessa Kevät-
päätös  omatekoisilla ohjelmilla. Elsi  myös mu-
kana.

MuSiiKKiteatteRiin YPÄJÄLLe  
tiistaina 16.6. klo 19.00 tÄÄLLÄ PohjAntÄh-
dEn ALLA hinta  42,00/ hlö     torilta lähtö klo 
17,30. tiedustele peruutuspaikoista:    Anita  050-
5860 558  tai  Aila 050-4308 817

KiiReeStÄ KantaPÄÄHÄn – 
näyttely kunnantalossa  24.6. – 27.6. Pukeutu-
minen eri tilanteisiin  ”ennen vanhaan” ”mat-
kalle lähtijä, erilaisiin juhliin, pellolle, metsälle, 
kouluun ym ym ym…”   Vinteiltä ja komeroista  
(klänningit, kengät, käsineet, hatut, takit kapsä-
kit, palttoot, myös miesten…) osallistu ja  tuo  
kunnantalolle 23.6. aamulla!  Listaa tuomasi ta-
varat ja varusta  nimiteipillä!  toteutus Elsi Poh-
javirran johdolla .  yhteistyönä kunnan kulttuuri-
toimen kanssa.

toRiPÄiVÄ  
4.7. klo 8.00 alkaen kahvitus, arpajaiset, muu-
rinpohjaletut (säävärauksella) samoin soitot ja 
laulut.

RantaPÄiVÄ  KaLiKaSSa  
to 30.7. klo 13.00 alkaen sauna, uinti, makkarat 
ja kahvit perinteiseen tapaan. Pelejä erilaisia – to-
teutetaan säätilan mukaan.  tervetuloa – myös 
uudet jäsenet!

VanHan aJan iLtaMat  
Valasrannassa to 6.8. klo 17.00 alkaen. ohjelmaa 
ja tanssia kuin silloin ennen.   orkesterina   mi-
dinEtti.

toiminnanjohtaja ja sihteeri: tuovi Löytynoja p. 
050 588 7693
”Verkossa virkistyt”- kerhonohjaajille 
piknik-risteily 17.5.2015. 
Risteilylle otetaan myös uusia ohjaustyöstä kiin-
nostuneita nuoria sekä aikuisia valvojiksi. hyvä 
ohjelma: ideoita ja uutta 4hsta, ruokailut ja mu-
kavaa yhdessäoloa. 
4H-yhdistys on mukana Suvileirillä ja Mit-
tumaarileirillä Kakarlammella kesäkuussa.

Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälisille leireille - hakuaika meneillään. 
Lisätietoja nuorisovaihdosta  http://www.4h.fi/
tekemista/maailmalle/

LannoiteSÄKKiKeRÄYS 
17.6.2015 SaaKKa. 
tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan valmiiksi pa-
kattuna ja tue samalla 4h-kerhoja.

Keräyspaikat: 
aura tortinmäki:  iso-Mattila 16, 21380 
auRa, yhteyshenkilöt: matti holppi puh 050 
034 0979
Koski tl : Kranintie 154, Koski tl, yhteys-
henkilö martti mäkitalo puh. 044 522 4182
Pöytyän Karinainen: Suutarlantie 53, 
21800 Kyrö, yhteyshenkilö heikki ja Kirsi Arola 
puh. 02 486 8008 tai 0400 742 899 (heikki).
Keräykseen kelpaavat muovista valmistetut ya-
ran ( yara, Kemira Growhow, Kemira Agro tai 
Kemira) 40 kg lannoitesäkit,suojahuput a suursä-
kit, Agrimarketin siemeniä sisältäneet suursäkit, 
Peltosiemenen siemeniä sisältäneet suursäkit,  
tilasiemenen siemeniä sisältäneet suursäkit jaK-
maatalouden siemeniä sisältäneet suusrsäkit Lisä-
tietoja kotisivuiltamme. 

Kesätyö 4H-yrittäjänä
jos kesätyöpaikkaa ei löydy ja olisi kova innostus 
kokeilla oman idean toteuttamista tai palvelun 

myyntiä niin vaihtoehtona voisi olla 4h-yrityksen 
perustaminen. 4h-yritys on 13 v täyttäneen nuo-
ren tai nuorisoryhmän juttu. ole yhteydessä tuo-
viin jos asia sinua mietityttää.

Kesäduuni Pöytyä 
jos olet pöytyäläinen 1997-1999 –syntynyt nuori 
ja sinulta puuttuu kesätyöpaikka niin ilmoittaudu 
mukaan kampanjaan www.kesaduunipoytya.fi . 
4h on mukana yhteistyössä. 
4h-kilpailut – lisätietoja www.4h.fi
Vuoden 4h-yritys: Kilpailuun voivat osallistua 
kaikki vuoden aikana toiminnassa olleet 4h-
yritykset. Kilpailuaika 1.1.-31.12.2015. Palkitaan 
2016.

Vuoden 4H-kerho 
Kerhojen toimintakilpailu alkaa kerhojen aloit-
taessa toimintansa ja päättyy vuoden lopussa. 
Palkitaan maaliskuussa yhdistyksen sääntömää-
räisessä kokouksessa . Kerhon päiväkirja, juliste 
tai muu tuotos omasta kerhosta ja kilpailukaavake 
tarvitaan osallistumiseen. myös valtakunnalliseen 
kilpailuun on mahdollista osallistua. Kilpailu pää-
tyy 15.1.2016.

Bongaa puulaji
mene metsäretkelle, kipaise koulun pihaan tai lä-
hipuistoosi ja ota itsestäsi selfie lempipuusi kans-
sa! Puulajin tulee olla tunnistettavissa eli ota siitä 
esimerkiksi lehti kuvaan näkyviin. Kerro kuvateks-
tissä mikä puulaji on kyseessä. Pistä luovuutesi 
liikkeelle. ihan vakavalla ilmeellä ei kuvassa tarvit-
se olla. Kisa on käynnissä 1.4.-31.10.2015.
Kilpailu on avoin kaikille nuorille.6–12-vuoti-
aiden sarjassa valokuvat ja tekstit ladataan alle 
13-vuotiaille suunnatulle toP-tehtäväsivustolle 
ja 13–28-vuotiaiden sarjassa valokuvat ladataan 
instagramiin.  Lisätietoja: http://www.4h.fi/teke-
mista/kilpailut/top-kilpailut/
Kummankin sarja paras palkitaan sen perusteella, 
että mikä kuva on saanut eniten tykkäyksiä. Voit-
tajat saavat palkinnoksi hienot kamerat. Kaikkien 
kisaan osallistuneiden kesken arvotaan  tuotepal-

TapahtumaKALENTERI  NUORISO  NUORISO  
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merkeissä ti-ke 22.-23.9. aamulähdöllä. hinnat 
yläneeltä A-hytti 40 €, B-hytti 39 €, turusta A-
hytti 30 €, B-hytti 28 €. yhdistys varannut 20 
hyttiä.

KeSÄRetKi tuuRiin 11.8. 
tiedot tarkentuvat myöhemmin.

tiiStaiKeRHot 
(Ruska, Kurttuset, Köhäkurkut, tuolijumppa) 
jatkavat kokoontumistaan oP:n kerhohuoneella 
tiistaisin. Kevätkauden viimeinen kerta on 26.5. 
tarinakerhon viimeinen kokoontuminen on 15.5.  
Kesäkuussa aloitetaan mölkyn peluu yhtenäis-
koulun yläkentällä.

Voit ilmoittautua retkillemme ja tapahtumiimme 
osoitteessa ylane.elakkeensaajat.fi tai 
puh. 040 779 2560/jouko Säteri.  

PÖYTYÄN 
SOTAVETERAANIT

Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynti 
sankarihaudoilla 17.5.

Marsalkka Mannerheimin muistojuhla 
Askaisissa 7.6.

Rosvopaistitapahtuma 
Raisiossa 17.6.

Metsäkirkko Kyrössä 5.7.

Kesäretki Someron seudulle 
heinäkuun puolivälissä

Henkisen vireyden kurssille Muurlaan 
18.- 20.8. varattuna kaksi paikkaa

Sotiemme veteraanien kirkkopäivä 
Loimaalla 6.9.
tarinatuokiot jatkuvat

tapahtumista ilmoitetaan myös Auranmaan Viik-
kolehdessä. uudet jäsenet ovat tervetulleita mu-
kaan Sotaveteraaniyhdistyksen toimintaan.

Yhteystiedot: 
puh.joht. Reino Kallio 050 413 3450; varapuh.
joht. Simo Savo 050 558 4541, jäsenasioista ja 
sosiaaliavustuksista vastaava Pekka Pietilä 040 
536 8019, sihteeri ja rahastonhoitaja timo Kalla 
040 775 6370.

KYRÖN SEUDUN 
KARJALAISET RY

13.5. toritapahtuma 
Kyrön torilla.

22.7. Rantapäivä 
Karjala-seurojen kanssa klo 13.00 Kakarlammella.

Pj matti Kaajalahti , 0445195505, 
mkaajalahti@gmail.com 
sihteeri Pirkko Riikonen,  0407421474, 
pirkkorii@gmail.com

LOIMAAN SEUDUN 
DIAbETESYHDISTYS RY 

Liikuntaohjelmamme 
Kyrössä jäävät kesätauolle, jonka jälkeen jatkuvat: 

tuolijumppa 
maanantaisin klo 15-15.40 Kotikarpalossa, 

kuntosali 
yhdistyksen jäsenille keskiviikkoisin klo 16-17 Eli-
senvaaran koululla 

vesijumppa 
Loimaalla torstaisin klo 15 Vesihovissa. 

Painonhallintaryhmämme 
kokoontumiset perjantaisin klo 10 Kyrön terveys-
asemalla jatkunevat myös elo-syyskuussa.

KotiSeutuRetKi  
ti 11.8.   jokioisten kartanoon/LuKE Elonkierto-
polun opaskierroksella tutustutaan maatalouden 
vaiheisiin ja tutkimukseen.  aterioidaan ome-
tassa, ihaillaan Wendlan  perinnepuutarhaa ja 
kartanopuistoa, paluu jokioisten  Leivän kahvila-
myymälän kautta.  Lähtö torilta klo  8,45, paluu n. 
18,30 hinta 40,-, sis 2 kahvit, ruokailun, 2 tunnin 
opastusta ja matkan. ilmoita tulostasi Anitalle tai 
Ailalle 27.7. mennessä (myös erityisruokavaliot).

toRiPÄiVÄ      
la 15.8. klo 8.00 alkaen. hyvää kahvia ja pullaa 
sekä käyttökelpoista arpatavaraa Soittoa,lauluja  
säätilan mukaan.

PÄiVÄRetKi LeHMiRannan
lomakeskukseen   pe 2.10.  ohjelmassa Kultainen 
60-luku-konsertti, tanssia,  hyvää ruokaa, kahvit-
telua. hinta  50,- sis.matkan, 2 kahvit, noutopöy-
täruokailun ja konsertin. Valittavissa kylpylä, suo-
lahuone, hoitoja, asenäyttely ym. (Kylpylä 7,50 
eri maksu). Lähtö bussilla torilta klo 9,30, paluu 
n. 20,30. ilmoita tulostasi to 24.9. mennessä Ai-
lalle tai Anitalle ( myös erityisruokavaliot)

35-VuotiSJuHLa   
su 11.10. klo 10.00 alkaa  jumalanpalveluksella 
kirkossa jatkuen juhlalla yhtenäiskoulun juhlasa-
lissa. (tarkemmin seuraavassa tiedotteessa)

Seniorien nettikerho 
tiistaisin  klo 18-20 (huom. parittomina viikkoina) 
koulun AtK-luokassa. opastusta alkeista hyöty-
käyttöön. ilmaista opetusta   ei edellytä jäsenyyt-
tä!

iloliikuntaa Kartanokodissa 
tiistaisin parillisina viikkoina klo 14 (muutokset 
mahdollisia) helin ja heidin ohjauksessa. onnis-
tuu tuolilla istuen.

Lauluryhmät 
kokoontuvat maanantaisin klo 13-15
oP:n kerhohuoneessa. (huom. muutoksista il-
moitetaan.) Laulaminen on hauskaa hyvien säes-
täjiemme johdolla! tervetuloa!

Bocciapelit 
maanantaisin klo 14.30-17.00 ja parittomina viik-
koina myös torstaisin klo 15.30-17.30
yhtenäiskoulun juhlasalissa. jäsenyyttä ei edelly-
tetä – tervetuloa!

Mölkky-pelit 
aloitamme kesäkuussa koulun kentällä. 1.6. klo 
15.00…..

onnittelukortteja 
2 € ja suruadresseja 10 € saatavana  dAtAdEC-
toR – liikkeestä ja kerhojen yhteydessä.
Risto Ristolainen pj. puh. 0400 406 191, 
risto.ristolainen@seutuposti.fi

Lehti-ilmoittelut: 
tS, AVL, Alasatakunta. Kotisivuilta ajantasaiset 
tiedot: elakeliitto.fi/ylane

monista jäseneduista tietoja kotisivuiltamme, tie-
dusteluihin vastaavat:
Risto Ristolainen 0400-406191, Seija öhman 
040-5433 311, Aila Einonen 050-4308 817

YLÄNEEN 
ELÄKKEENSAAJAT 

KeSÄteatteRiMatKa RauMaLLe 4.7. 
tankki täyteen näytökseen. Lounas menomat-
kalla. Kokonaishinta ja muut tiedot tarkentuvat 
myöhemmin.

uLKoiLuPÄiVÄ 
Kuhankuonon Rantapihalla ke 20.5. Lähtö torilta 
klo 10.00. osallistumismaksu 25 € sisältää kulje-
tuksen lisäksi myös kalakeiton ja kahvit.

toRiPÄiVÄnÄ 
11.7. on tarjolla musiikkia, puffettia, arpoja.
JÄSeniLLe taRKoitettu 
KaLiKan RantaPÄiVÄ 
on to 30.7.
V-S. piirin järjestämä laivaristeily edunvalvonna 

Kaatuneitten MuiStoPÄiVÄn KonSeRtti 
su 17.5. kello 17 mäkiäisten talolla. Vapaa pääsy. 
järj. kulttuuritoimi ja Auranmaan Riihihanurit.
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tulossa kesällä: 
-Poni-illat lapsille Säterillä yläneellä, hevosen 
maastakäsittely kurssipäivä, yhky 70-v. juhlavuo-
den match-show.

yhkyn järjestämiin tapahtumiin ovat tervetulleita 
kaikki kiinnostuneet, yhdistyksen jäsenyys ei ole 
vaatimuksena!

Yhkyn perinteisten Kesäarpajaisten 
pääpalkintona on 1000 euron matkalahjakortti! 
4 euron hintaisia arpoja on myynnissä tapahtu-

Liikuntakärpäsen puraisema 
Pöytyän teatteri järjestää yh-
tenä 20-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumana liikuntatapah-
tuman Riihikosken liikunta-
halli Kisariihessä 23.5.2015 
klo 9.30 alkaen.
tarjoamme sinulle päivälipulla 
liikuntaa ja hauskan musiikkielä-
myksen. Liput ennakkoon 
10.5. asti 13 € ja 
tapahtumapäivänä 15 €.

taPaHtuMan oHJeLMa: 

10.00 jooga (45min)
11.00 Kahvakuula (45 min) max. 
40 henkeä tai oma kuula
12.00 Kuntonyrkkeily (45 min)
12.45 - 13.30 Evästauko - Pöytyän 
teatteri esittää lauluja kesän 2015 
näytelmästä "teuvo ja paperitai-
vas". 
13.30 RUMBITA®Fuerte - tanssilli-

nen lihaskuntoreeni (45 min)
14.30 Dance RUMBITA® Street 
(60min)

SunSali Kisariihi pitää tapahtuman 
ajan avoimet ovet ja tarjoaa inbody 
–kehonkoostumusmittauksia. 

Paikalla myös kahvio ja tuote-esit-
telyä ja myyntiä. näytteilleasettajia 
mm. iWear, FitLine, Energetix

tuntiVaRauKSet 

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu 
tunneille ennakkoon. 

MitÄ MuKaan? 

ota mukaan jumppamatto, hiki-
pyyhe ja juomapullo. jos kotoa 
löytyy itselle juuri sopiva kahva-
kuula sen voi olttaa mukaan.

tapahtumapaikalla on pukeutu-
mis- ja pesutilat. Sauna on lämpi-
mänä klo 15.00-17.00.

iLMoittautuMiSet 
Ja ennaKKoLiPut 

Soile Peltonen arkisin klo 16.00 
jälkeen puh. 040 8649835 tai säh-
köpostilla psoikku@gmail.com

Rantapäivä oripäässä ja Mellilässä. 
Vietämme rantapäivää oripään myllytuvalla 
(myllylähteentie 4) pe 12.6. klo 15-20 sekä Ka-
karlammella (Parravahantie 244, mellilä) pe 7.8. 
klo 15-20. ohjelmassa makkaranpaistoa, välipa-
laa, uimista, saunomista, rentoa ja mukavaa yh-
dessäoloa. 

Vertaistukitapaamiset 
jatkuvat syksyllä: kokoontumisia Kyrön PoP Pan-
kin kerhohuoneella kerran kuukaudessa sekä ver-
taistukiryhmän tapaamisia Loimaalla. 

Lisätietoja paikallislehden seuratoimintapalstalta 
tai Erja Linkki, puh. 040 709 1972, erja.linkki@
gmail.com

LOIMAAN SEUDUN 
KUULO RY  

Kuulopäivä 
tiistaina 2.6. klo 14-17 Loimaalla tuulensuun Pal-
velukeskuksessa (huvilakatu 32). ohjelmassa on 
tietoiskuja ja henkilökohtaista neuvontaa, kuulo-
kojeiden puhdistusta ja pikahuoltoja sekä kuulon 
apuvälineiden esittelyä, yhteislaulua, tuolijump-
paa ja kahvitarjoilu.

Kesäretki Hauholle. 
Vietämme virkistyspäivää Lautsian Lomakeskuk-
sessa la 13.6. ohjelmassa on kivaa tekemistä, nä-
kemistä ja kokemista – toimintaa sisällä ja ulkona 
upeassa ympäristössä, esillä myös pienimuotoi-
nen harrastustöiden näyttely. Retken hinta 35 e 
jäseniltä, 40 e muilta, sis. linja-autokuljetuksen 
Loimaalta, ruokailun noutopöydästä ja kahdet 
kahvit. Lisätietoja Erja Linkki.

Kuulopalveluvastaanotto 
Kyrön terveysasemalla ke 13.5. klo 14-15. Vas-
taanotot Kyrön ja yläneen terveysasemilla jatku-

vat syyskaudella, ks. ajankohta paikallislehden 
seuratoimintapalstalta. 

Kerho 
Loimaalla tuulensuun Palvelukeskuksessa (huvi-
lakatu 32): pääsääntöisesti kk:n viimeinen tiistai, 
seuraava kerho elokuussa ti 25.8.2015 klo 13.30.

Yhdistyksellä on myynnissä kuulokojeiden 
paristoja sekä adresseja. 

Lisätietoja: Erja Linkki 040 709 1972, erja.linkki@
gmail.com
 

PÖYTYÄN SEUDUN 
LUONNONSUOJELUYHDISTYS 
jatkaa toimintaansa!

tulossa mm. luontoiltoja, retkiä, 
talkoita yms. tekemistä luonnon parissa. 

Lisätietoja antaa puheenjohtaja johanna Leppäsil-
ta, johanna.leppasilta@hotmail.com

YHKY, YLÄNEEN 
HEVOSKASVATUSYHDISTYS

toritapahtuma ja hevoskulkue 
yhKy 70-v juhlavuoden merkeissä yläneen torilla 
lauantaina 13.6.15. ohjelmassa kulkueen hevos-
ten esittely, arvontaa, maksutonta talutusratsas-
tusta, hevostarvikekirppari ym mukavaa!

Latotanssit 
Virtasen suulissa la 4.7.15 klo 20-02. tahdit takaa 
Pyrstötähti & juha Salminen. ohjelmassa myös 
kesäarpajaisten arvonta, tikkakisa ym!

Ravimatka 
joensuun kuninkuusraveihin 31.7.-2.8.15. majoi-
tus Suur-onkamon Lomakylässä tohmajärvellä. 
Kysy lisää edullisesta reissustamme!

missamme ja yhkyn jäsenillä. Arvonta tapahtuu 
latotansseissa 4.7.15. näillä arpajaisilla mahdol-
listamme moninaisen toimintamme, kuten mak-
suttoman pääsiäisravireissun, poni-illat lapsille 
ym ym!

Lisätiedot ja kyselyt: heli tuominen 
p. 040 8458 693, heli.tuominen@poytya.fi

TEATTERI
LIIKUTTAA
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auKioLoaJat:

1.6.-31.7. avoinna ti, ke, to ja su klo 11-15
Sunnuntaisin klo 11-15 ( ei 21.6.)
ja tilauksesta melkeinpä milloin vain. Seuraamalla 
Kapinetin kotisivuja tai fb-sivuja pysyt ajan tasal-
la. 

tiLaiSuudet

to 14.5. Helatorstain patikka Vaskijärvel-
le. Lähtö Elijärven P-paikalta klo 12.30. Retken 
kesto noin neljä tuntia. omat eväät. yhteistyössä 
Pöytyän srk:n kanssa. mukana merelle Fager-
ström ja minna Lukkala.

23.-24.5. Luontokapinetti osallistuu Pyhä-
järvimessuille. jos haluat matkailuesitteitäsi 
esille, niin toimita hyvissä ajoin Luontokapine-
tille. 

Su 14.6. Valtakunnallinen Luonnonkuk-
kien päivä. teemalaji tupasvilla. Kohteena 
Vaskijärvi. Lähtö Elijärven P-paikalta klo 11.00. 
omat eväät. oppaana mika Lehto.

Su 28.6. avoimet ovet ja opastetut 
kierrokset Luontokapinetin näyttelyssä. 
yhteistyö kulttuuritoimi. 

9.8.- 16.8. järjestämme jälleen kansainvä-
lisen työleirin, yhteistyössä kunta, srk ja 4h. 
mikäli haluat olla mukana järjestämässä heille 
ohjelmaa, osallistua muuten leirille ja harjoittaa 
samalla kielitaitoasi ja saada uusia tuttavuuksia 
ympäri maailman, niin ota yhteyttä minnaan. 
Luontokapinetti on varannut tiskin turun matkai-

lutoimistosta vkolle 34. mikäli haluat esitellä tai 
saada esille omia matkailutuotteitasi, ota yhteyttä 
minnaan. muutoinkin olemme kokoamassa erilai-
sia matkailupaketteja, valmiiksi asiakkaalle ideoi-
tuna ja hinnoiteltuna. jos olet halukas lähtemään 
mukaan, ota yhteyttä. 

Toiveita luentojen/ tapahtumien aiheista otetaan 
ilolla vastaan!

Luontokapinetti
hovilanmäentie 2, 21900 yläne.

www.luontokapinetti.fi
luontokapapinetti@poytya.fi

minna.lukkala@4h.fi
 gsm 040 7219689 

Luontokapinetti ja
Pöytyä - oripää 4h tiedottaa:

Luontokapinetista löydät luontotietoa, maansyvyyksistä aina avaruuteen asti. Kannattaa 
siis poiketa. Jos kaipaat kokous- tai juhlatiloja, niitäkin on tarjolla. Myös leirikouluille on 

tilaa. Retkisänkyjä on 25  ja suihkutilatkin on kunnostettu.

on 1.6.-26.6.2015 järjestettävä päiväleiri 
arkisin maanantaista perjantaihin. Poikke-
uksena juhannus-viikko, jolloin ollaan lei-
rillä maanantaista torstaihin.

tavoitteena on järjestää lapsille toimintaa avoi-
men päiväleirin muodossa. näin vastataan van-
hempien esittämään haasteeseen, mihin laitan 
lapset kun koulu ja iltapäiväkerhot ovet kesätau-
olla. Kunnassa on kesäkuussa erilasta kohden-
nettua leiritoimintaa, jonka kesto 3-5 päivää/leiri, 
mutta mitä tehdä muuna aikana? Kesäkäpälät 
seikkailevat -päiväleiri on tarkoitettu perusopetuk-
sen piiriin kuuluville lapsille. Leiritoimintaan voi 
osallistua kerran tai kaksi viikossa tai kaikkien 19 
päivän ajan. 

Lisäksi Käpäläseikkailun aikana on alle kouluikäi-
sille omat lyhyempikestoiset ryhmät: 3-vuotiaat 
tiis-taisin ja torstaisin, 4-6 –vuotiaat maanantai-
sin. Alle kouluikäisten ryhmien tiedot ja hinnat 
ovat Pöytyän seurakunnan kotisivuilla www.poy-
tyanseurakunta.fi

Päiväleirille osallistutaan vanhempien ennakkoon 
ilmoittamien aikataulujen mukaan ja osallistumis-
maksu määräytyy osallistumispäivien mukaan. 
ilmoittautuminen on alkanut ja paikka täytyy va-
rata huhtikuun loppuun mennessä https://www.
kuntapalvelut.fi/poytya/ osallistujille lähetetään 
kirjeitse tarkemmat tiedot mm. ohjelmasta.
Kesäkäpälät seikkailevat Kisariihessä -päivälei-

rillä halutaan luoda toimintamalli, jota voidaan 
hyödyntää jatkossa eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa, myös alueellisena toimintamallina. Avoin 
päiväleiri voisi tulevaisuudessa toimia koko loma-
kauden aikana mikäli siihen on tarvetta ja resurs-
seja.

Kuljetuksista päätetään, kun tiedetään ilmoittau-
tuneiden määrä ja paikat. Kyyditykset järjestetään 
Kyröstä ja yläneeltä. Kesäkuun ensimmäisellä vii-
kolla Aarrepajojen osallistujat pääsevät samassa 
kyy-dissä.

Mitä?
Päiväleiritoiminnan teemana ovat luonto, liikunta 
ja yhteistyö. Lapset mm. rakentavat yhteistyössä 
oman kaupungin, jonka rakentamista dokumen-
toidaan ja esitellään mm. kunnan kotisivuilla. Päi-
vän aikana liikutaan, askarrellaan ja ollaan yhdes-
sä. Päivän aikana on tarjolla aamiainen, lounas 
ja iltapäi-vän välipala. toimintaan voi osallistua 
myös vaikka vain aamu- tai iltapäivän aikana.

Kuka?
Pöytyän kulttuuritoimi toteuttaa Kesäkäpälät yh-
teistyössä Pöytyän seurakunnan kanssa. Lisäksi 
mu-kaan on lupautunut mm. Pöytyä-oripää 4h, 
SPR Karinaisten osasto, mLL Karinainen ja Pöy-
tyän koti-seutuyhdistys. Vielä voi tulla mukaan!
Lisätietoja kulttuurisihteeri taina myllynen p. 050 
560 7168 tai taina.myllynen@noytya.fi

KeSäKäPäLäT SeiKKaiLevaT  
PÖYTYän KiSariiheSSä
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www.poytyanseurakunta.fi
Puhelimitse voi ottaa yhteyttä
maanantaista perjantaihin klo 9-15

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

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

Yläneen toimisto 
Kirkkokuja 2 C, 21900 yläne 
p. (02) 7764 530 
Avoinna ti klo 9 -12

olemme myös Facebookissa

Koko seurakunnan avoin rantapäivä Ran-
tapappilassa (jokisuuntie 11, yläne) perjantaisin 
klo 16-20. Alkaen juhannusaatosta klo 17-22, 
jatkuen 21.8. asti. huom! ei 7.8. (tila leirikäy-
tössä)

Lähetyksen kahvitupa Kanttorilassa, haa-
viontie 4, yläne. Avoinna kesä-elokuun sunnun-

taisin jumalanpalveluksen jälkeen alkaen 7.6. 
juhannuksena suljettu.

Kesän ajan Yläneen ja Riihikosken perhe-
kahvilat sekä Kyrön perhekerho kokoon-
tuvat yhdessä Rantapappilassa (jokisuuntie 11, 
yläne) perjantaisin klo 10-12. tervetuloa äidit, 
isät, mummut ja vaarit sekä tietysti lapset!

Kesäillan hartaus Karinaisten kirkonmäellä 
keskiviikkoisin klo 18 kesä-elokuun ajan.

Konfirmaatiomessut
Su 14.6. klo 10 yläneen kirkko (päivärippikoulu)
Su 12.7. klo 10 Pöytyän kirkko (Säkylän leiri)
Su 1.8. klo 10 Karinaisten kirkko (Viron leiri)

Su 24.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus ja 
75- ja 80 -vuotiaiden syntymäpäiväjuhla 
Pöytyän kirkossa ja seurakuntatalolla.  ikäAr-
vokas-hanke mukana juhlassa. Kutsut juhlaan 
lähetetään toukokuussa.

Ma 10.8. klo 10 – 14 Rovastikunnallinen 
omaishoitajien virkistyspäivä Forssan Kle-
melässä.  Liikuntaa keholle ja mielelle, sekä ra-
vintoa ruumiille ja sielulle. 
Leikkimielistä kisailua, yhteislaulua, hyvää ruo-
kaa ja seuraa. tervetuloa vaihtamaan kuulumisia 
muiden omaishoitajien kanssa!

PÖYTYÄN seurakunta

ti 18.8. klo 10 – 15 Perinteinen vanhem-
manväen leiripäivä mellilän mustajärvellä Ka-
rinaisten ja yläneen kirkkoalueiden ikäihmisille. 
Lisätietoa kirkollisissa lähempänä ajankohtana.

Ke 19.8. klo 10 – 15 Perinteinen vanhem-
manväen leiripäivä mellilän mustajärvellä 
Pöytyän kirkkoalueen ikäihmisille. Lisätietoa kir-
kollisissa lähempänä ajankohtana.

to 27.8. Rovastikunnallinen mielenter-
veyskuntoutujien rantapäivä yläneen Ran-
tapappilassa (osoite: jokisuuntie 11, yläne). 
Lisätietoa kirkollisissa lähempänä ajankohtana.

Su 30.8. Vietetään lähimmäisen messua 
ja juodaan yhdessä kirkkokahvit.  ikäArvokas-
hanke mukana. Lisätietoa kirkollisissa lähempä-
nä ajankohtana.

LaPSet

La 16.5. Perheretki Korkeasaareen. Seura-
kunta tarjoaa linja-autokuljetuksen, liput maksaa 
jokainen perhe itse

ti 19.5. klo 18 lasten kevätkirkko ja kou-
luun menevien siunaus Pöytyän kirkossa

ti 26.5. klo18  lasten kevätkirkko ja kou-
luun menevien siunaus  Karinaisten kirkossa

to 28.5. klo 18 lasten kevätkirkko ja kou-
luun menevien siunaus  yläneen kirkossa

VaRHaiSnuoRet
MiSSÄ Ja MiLLoin?
Kerhot järjestetään 1.-26.6.2015

HeiKinSuon KouLuLLa
maanantaisin ja keskiviikkoisin
3-6-vuotiaat klo 9 -12, hinta 15 €/ perhe
7-9-vuotiaat klo 13 -16, hinta 15 €/perhe
ohjaajina lastenohjaaja tarja Särkkä sekä kesä-
työntekijät 

KYRÖn SeuRaKuntaKodiLLa
tiistaisin ja torstaisin
3-6 -vuotiaat klo 9 -12, hinta 15 €/perhe
ohjaajina lastenohjaaja tarja Särkkä sekä kesä-
työntekijät 

KiSaRiiHeSSÄ 
3 -vuotiaat tiistaisin ja torstaisin klo 9 -11, hinta 
10 €/ perhe

4-6 -vuotiaat kahdessa eri ryhmässä maanantai-
sin ja keskiviikkoisin, 15 €/perhe
Ryhmä 1 maanantaina klo 9 -13 ja keskiviikkona 
klo 13 -16
Ryhmä 2 maanantaina klo 13 - 16 ja keskiviik-
kona klo 9 -12
ohjaajana lastenohjaaja minna truhponen sekä 
kesätyöntekijät
ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta voit 
kysellä vapaita kerhopaikkoja varhaisnuoriso-
työnohjaaja teija haakanalta p. 050-571 2532 
tai teija.haakana@evl.fi.

KeSÄKÄPÄLÄt SeiKKaiLeVat 
KiSaRiiHeSSÄ
1.-26.6.2015 päiväleiri 7-12 -vuotiaille arkisin 
maanantaista perjantaihin kello 7.30-16.30 (ju-
hannusviikolla maanantaista torstaihin).
Kesäkäpälien seikkailuun pääset mukaan seu-
raamalla ilmoittelua kunnan (www.poytya.fi) ja 
seurakunnan (www.poytyanseurakunta.fi/kesa-
kerhot) kotisivuilla. Päiväleirille ilmoittaudutaan 
Pöytyän kunnan käyttämän helleWi- ohjelman 
kautta https://www.kuntapalvelut.fi/poytya/. 
(huom. Auranlaakson kansalaisopisto käyttää 
omaa helleWiä)

PYHÄKouLuLeiRi KYRÖSSÄ 7.-9.7.2015
Pyhäkoululeirille ovat ihan kaikki tervetulleita. 
Leirin aikana mm. teet käsilläsi, juokset jaloil-
lasi, kuulet Raamatun kertomuksia, saat laulaa 
sydämesi kyllyydestä sekä syöt vatsasi täyteen 
hyvää ruokaa.
ilmoittaudu mukaan Pöytyän seurakunnan koti-
sivujen kautta su 14.6. mennessä.
(www.poytyan seurakunta.fi/pyhakoululeiri) Li-
sätietoja voit kysellä varhaisnuorisotyönohjaaja 
teija haakanalta p. 050-571 2532 tai teija.haa-
kana@evl.fi.

Kuva:timo Kesti
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Vaihde (02) 481 000
avoinna kello 9.00-15.00
www.poytya.fi
etunimi.sukunimi@poytya.fi

Kyrön toimipiste 
Kehityksentie 6, 21800 KyRö
- yleishallinto, sivistyspalvelut

Riihikosken toimipiste
turuntie 639, 21870 RiihiKoSKi 
- Perusturvapalvelut

Yläneen toimipiste
Kuntolantie 4, 21900 yLÄnE
- taloushallinto, laskut ja laskujen maksatus

Riihikosken virastotalo
yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski
Fax. (02) 486 2934
- Lomatoimisto, B-rappu
- Ruoka- ja siivoushuolto, B-rappu
- tekniset palvelut, rakennustarkastus, C-rappu 

Kunnanjohtaja Kari Jokela ...........050 553 4347

HALLINNON JA TALOUDEN TOIMIALA

Kehitysjohtaja Markku Kaurila .....0400 347 783
Aluearkkitehti
Olli-Pekka Hannu .......................040 198 0801
Hallintopäällikkö Paula Pekkola ....040 720 6211
Arkistosihteeri Eija Mäkinen ........040 672 2999
Toimistosihteeri Tiina Hellstén ....040 672 2906
Palkkasihteeri Pirjo Haakana ........040 672 2907
Palkkasihteeri Tarja Lehtonen ......040 672 2908
Palkkasihteeri Marja Helin ...........040 672 2909
Talouspäällikkö
Aino-Liisa Jalonen ......................040 672 2900
Pääkirjanpitäjä Marju Mattila .......040 672 2901
Kirjanpitäjä Leena Peltola ............040 672 2902
Toimistosihteeri Minna Auranen ..040 672 2903
Toimistosihteeri Merja Kulmala ...040 672 2914
Atk-tukihenkilö Kimi Breilin .........040 752 8545
Atk-tukihenkilö Eero Lehtinen ......040 581 0163
Atk-vastaava Joni Reivonen .........040 739 1135

PÖYTYän KunTa - puhelinnumerot 2015
Lomitusasiamies
Merja Haavisto ...........................040 672 2912
Lomitusohjaaja Annika Haapala ...040 672 2913
Lomitusohjaaja Lea Ollikainen .....050 521 3214
Toimistosihteeri Riitta Järvi .........040 672 2910

PERUSTURVAPALVELUT 

Perusturvajoht.
Eeva-Sirkku Pöyhönen .................050 575 6282 
- hallinto ja ikääntyneiden palvelut
Toimistosihteeri Pirkko Multanen 040 672 2930
- Asumispalveluiden laskutus 
Toimistosihteeri 
Pirkko Ruusunen ........................040 672 2916
- kotihoidon laskutus
Joht. sosiaalityöntekijä
Riitta Kallinen ............................0400 501 582 
- Lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja
Marke Haapanen ......................*040 581 2690
- Aikuissosiaalityö, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja Anne Kujala .......*0400 461 897
- Aikuissosiaalityö, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja Anu Merta ........* 040 820 1967
- Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut
Sosiaalityöntekijä Susanna Ikola * 040 845 4486
- Lastensuojelu
* = puhelinaika ma, ti, to, pe klo 9 - 10
Perheohjaaja Mervi Salo ..............040 836 7057  
Perheohjaaja Marjaana Ojaniemi ..040 570 9651
Perhetyöntekijä
Katri Järvi ..................................040 672 2935
Perheneuvolapalvelut Riihikoskella perusturva-
keskuksessa 1/vko torstaisin .......... 045 803 0533
Kotihoidon ohjaaja
Kaisa Simola ..............................050 371 6400
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
puhelinaika klo 11 – 12 
Avopalveluohjaaja
Tuula Kullanmäki .......................040 822 7814
- omaishoidontuki, tukipalvelut, vanhusasiakkai-
den palveluohjaus
- puhelinaika klo 11 – 12 
Työpaja Sauma Laura Hahko ........050 074 1145

PÖYTYän KunTa - puhelinnumerot 2015
Työpaja Tuuma Juha Nurmi .........050 590 6749

Palvelukeskukset 
Riihikoti palvelukeskus,
Riihikoski ................................. * (02) 486 8680 
Riihikoti ryhmäkodit .................... (02) 481 0236
Riihitupa dementiayksikkö ............ (02) 481 0239
KV-asuntola ................................. 040 682 8053

Toimintakesk. SikSakki
Tuula Jussilainen .......................050 544 0291
Riihikoti keittiö 040 837 2289

Palvelutalo Kotikarpalo ............. (02) 4865 8911
Vastaava sairaanhoitaja ................. 040 484 1728
Kotikarpalo keittiö ......................... 040 042 3784

Kartanokoti
Vastaava sairaanhoitaja ................. 040 672 3151
Keittiö .......................................... 040 135 4891

Yläneen ryhmäkoti  ...................... 050 590 6744

SIVISTYSPALVELUT 

Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä ..040 672 3190 
Toimistopäällikkö
Leila Laurikainen ........................050 590 6737
- Aamu- ja iltapäivätoiminta
Toimistosihteeri Salme Mattila .....040 672 2940

Koulut 
Auvaisten koulu .........................044 099 3360
Keittiö .......................................... 040 672 2980

Haverin koulu ............................0400 603 678

Heikinsuon koulu .......................040 176 6703
Karinaisten-Heikinsuon koulun
rehtori .......................................040 518 7573
Keittiö .......................................... 040 672 2982
Karinaisten koulu .......................040 176 6702
Keittiö .......................................... 040 672 2983

Kaulanperän koulu
opettajat .................040 672 2951, 040 1766701

Keittiö .......................................... 040 672 2984

Kyrön koulu
rehtori .......................................... 044 585 5345
keittiö .......................................... 040 142 4447

Mustanojan koulu ......................040 176 6704
Keittiö .......................................... 040 672 2985

Riihikosken koulu
rehtori .......................................... 040 672 2959
opettajat ...................................... 040 672 2957
Kanslia ......................................... 040 672 2958
Keittiö .......................................... 040 672 2987

Elisenvaaran koulukeskus
(koulu 7. – 9.lk ja lukio)  ............... 040 672 2942
Koulun rehtori, Mika Virtanen .....044 086 8121
Lukion rehtori Outi Jalonen .........040 687 1891
Toimistosihteeri
Riitta Lehtopohja ........................040 672 2941
opettajat ...................................... 040 018 9123
Kouluterveydenhoitaja
Annukka Lohikko .......................050 516 9248
Koulukuraattori
Mikko Oravakangas ....................0400 484 519
Koulupsykologi Jarna Varho ........040 672 2932
Vahtimestari Pirjo Tuura..............040 849 8134
Koulun opinto-ohjaaja
Tarja Rauta-Kiiski .......................040 672 2944
Lukion opinto-ohjaaja
Jarkko Onnela ............................040 672 2945
Keittiö .......................................... 040 672 2989

Yläneen yhtenäiskoulu 
Rehtori 
Jaakko Heikkilä ............................ 050 590 6733
Toimistosihteeri Salme Mattila .....040 672 2940
Vararehtori Heidi Jurkola .............040 672 2961
Opinto-ohjaaja Erja Antola ..........040 846 5466
Erityisopettaja
Maija-Liisa Laaksonen .................040 843 7104
opettajat ...................................... 040 672 2960
yläneen iltapäivätoiminta .............. 040 843 4620
Keittiö ......................................... 040 672 2988
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Kirjastot
Kirjastotoimenjohtaja .................040 143 5701 
Riihikosken kirjasto
yläneentie 6 ........... 040 672 2967/040 727 5878
Kyrön kirjasto
Kyröntie 16 ............ 040 672 2968/040 727 4494
Yläneen kirjasto
Vainionperäntie 2 a . 040 672 2970/050 590 6748

auranlaakson kansalaisopisto 
Rehtori Ilkka Virta ......................040 096 0748
Opistosihteeri Sari Isomäki ..........040 672 2969
Tekstiilityön opettaja Eeva Terävä 040 096 0746
Suunnittelijaopettaja
Heli Koivulahti ...........................040 672 3159

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspääll.
Virpi Lukkarla .............................050 400 3276
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Pirjo-Riitta Tilkanen ....................040 058 1917
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Alli Rissanen ..............................040 672 2915
Toimistosihteeri 
Pirkko Ruusunen ........................040 672 2916

Päiväkodit 
Kyrön päiväkoti
Lähiesimies Sanna Koskinen ........040 672 2917
Esiopetus ..................................... 040 048 5736
Kyrön päiväkoti............................. 040 354 6625
Keittiö .......................................... 040 672 2990

Riihikosken päiväkoti Metsälauha 
Lähiesimies Tuija Rantasalo .........040 672 2920
Esiopetus ..................................... 040 048 2941
Viskarit 5 v. .................................. 040 672 2927
Viuhdit 3 – 5 v. ............................ 040 672 2921
hosulit alle 3 v.............................. 040 577 6534
Keittiö .......................................... 040 672 2992

Yläneen päiväkoti
Lähiesimies  ...............................040 672 2926
Esiopetus Sirkka Rantanen ..........040 672 2925
mehiläiset 3 – 5 v. ........................ 040 483 9843
Leppäkertut alle 3 v. ...................... 040 837 2409
Perhoset 5 v. - .............................. 040 039 2978
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Keittiö .......................................... 040 672 2991

Päiväkoti Maijala ........................040 049 8140
Päiväkoti Hattimatti ....................045 233 2217
Päiväkoti Pikkukirsikka ................044 215 1418
Päiväkoti Pikkukerttu ..................050 918 9000
Päiväkoti Pikkukerttu, esiopetus ..... 044 091 8900

Vapaa-aikatoimi
Kulttuurisihteeri 
Taina Myllynen ..........................050 560 7168
Liikuntasihteeri 
Markus Salo ...............................040 0547 583
Nuorisosihteeri
Anna-Leena Ranto ......................0400 780 646
Nuoriso-ohjaaja 
Tuula Väänänen .........................040 019 8813

TEKNISET PALVELUT 

fax  ............................................. (02) 486 2934
Tekninen johtaja
Tarmo Rantanen  ......................... 0500 820 415
Kiinteistöpäällikkö
Jukka Ojanen .............................040 530 6995
Asuntosihteeri 
Seija Halminen ...........................040 672 2978
Toimistosihteeri
Hellevi Kulmala ..........................040 672 2976
Toimistosihteeri
Hilkka Pellonperä ........................040 672 2977

Kunnan kiinteistöt
Kunnan vuokra-asunnot .............040 672 2978
Kisariihi, Riihikosken kirjasto,
päiväkoti ja virastotalo ................ 0400 369 457
Kyrön vuokrarivitalot ..................040 078 0647
Elisenvaaran koulu......................050 582 4750
Kyrön koulu  ..............................040 578 9230
Riihikoti-Palvelukeskus................050 560 7165
Yläneen yhteinäiskoulun
kiinteistönhoit ...........................050 590 6736
Kartanokodin talonmies. .............050 590 6736
Muut kunnan kiinteistöt
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kiinteistöpääll. ...........................040 530 6995

Liikenneväylät ja yleiset alueet
Tarmo Rantanen .........................0500 820 415

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

Vesihuoltolaitos
Liittymisasiat Tarmo Rantanen ....0500 820 415
Laskutus ....................................... 040 672 2975
Kyrön alue Mika Saarinen ............0400 673 832
Riihikosken alue Juha Sahla .........050 560 7163
Yläneen alue Jouni Aaltonen .......050 590 6724

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

teknisen toimen viikonloppupäivystys
Pöytyän kunnan teknisen toimen päivystysnu-
mero viikonloppuisin, pe klo 15.30 ma klo 7.30 
........................................... puh. 050 342 6586. 
Päivystysnumeroon voi soittaa erittäin kiireellisis-
sä tapauksissa: vesi ja viemärilaitoksen pahoissa 
häiriötilanteissa sekä kunnan kiinteistöjen tai 
laitosten isoissa ongelmatilanteissa.

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

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

NUORTEN OHJAUS

 nivelvaihetyötä tehdään 
työparina. Kohderyhmä: 15- 29 -vuotiaat nuoret. 
yhteyttä voi ottaa etsivään nuorisotyöntekijään 
tai uraohjaajaan. 

Pöytyän ja auran etsivä nuorisotyö 

Etsivä nuorisotyöntekijä
Elina Nuotio ................................ 050 591 3950 
- toimipaikka Pöytyällä, Kyrön toimipisteessä
etsivat@pöytyä.fi

etsivä nuorisotyöntekijä Elina nuotio

Pöytyän ja auran etsivä nuorisotyö 
Mari-Anna Hovi ........................... 050 437 3834 
- toimipaikka Loimaa
etsivat@loimaa.fi
Elina Uusitalo .............................. 050 591 3950 
- toimipaikka Loimaa
etsivat@loimaa.fi

etsivä nuorisotyöntekijä Elina uusitalo

Uraohjaaja Henna Rusi ...............040 702 7975
- toimipaikka Loimaa
ura.senu@loimaa.fi 

SEUDULLISET NUMEROT

Maaseutupalvelut 
Maaseutuasiamies
Paula Pellonperä ......................... (02) 761 1154 

terveysasemat
www.tk.poytya.fi

Riihikosken terveysasema
yläneentie 1, 21870 RiihiKoSKi

Kyrön terveysasema
Kehityksentie 10, 21800 KyRö

Yläneen terveysasema
Vainionperäntie 1, 21900 yLÄnE
Avoinna: ma – to klo 8 – 16, pe klo 8 – 15

Ajanvaraus lääkärinvastaanotolle
.................................................... 02 4864 1270
Päivystys 
on arkisin, pyhäpäivien aattoina ja viikon-
loppuisin klo 16.00-8.00 tyKS Loimaan  
sairaalan päivystyksessä. os. Seppälänkatu 15-17, 
LoimAA
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..................................................02 314 3793
sekä turussa tyKS t-sairaalan 
yhteispäivystyksessä os. Savitehtaankatu 1, 
tuRKu.
..................................................02 313 8800

Hammaslääkärien ajanvaraus
................................................. (02) 4864 1330
Lisätietoja: www.tk.poytya.fi
hammaslääkäripäivystys (viikonloppuisin, aat-
toina ja pyhäpäivinä) tyKS t-sairaala, yhteispäi-
vystyksen yhteydessä Savitehtaankatu 1, 20520 
turku. Ajanvaraus klo 9.00 – 10.30 samana 
aamuna .................................. (02) 313 1564.

Työkymppi Riihikoski .................(02) 776 4200

Varsinais-Suomen 
elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY) 
www.ely.fi .................................... 0295 022 500
Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos ..................... (02) 263 3111
MELA:n asiamies
Jaakko Mikkola ..........................029 435 2641 

Ympäristönsuojelu
ympäristönsuojelusihteeri 
Renja Rasimus ....(02) 4844 1131/044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja
Jonna Hostikka ....(02) 4844 1116/044 744 1116
Toimistosihteeri Nina Relander . (02) 4844 1115
Lisätietoja: www.koski.fi

Ympäristöterveydenhuolto
Pirkko Liimatainen ......................050 594 6247
Aleksi Kaapola ...........................050 410 1394
Anu Vuotila-Kokko .....................040 547 3231
Lisätietoja www.lieto.fi

Jätehuolto
Turun Seudun Jätehuolto Oy ....... 020 047 470

Auranmaan lajitteluasema

Aurantie 518, 21450 tarvasjoki
Avoinna ma ja to klo 12 – 19 
sekä huhti –syyskuussa avoinna 
myös joka kuukauden 1. arkilauantai 
klo 10 – 15.
Puh. aseman aukioloaikoina: ......020 728 2190
www.tsj.fi

Yläneen lajitteluasema 
oripääntie 169, 21900 yläne. 
Avoinna 2.4. alkaen torstaisin klo 14-20 
sekä huhti-syyskuussa joka kuukauden 
viimeisenä arkilauantaina klo 10-15. 
Puh. aseman aukioloaikoina:
...........................040 515 6199/040 760 0708
www.tsj.fi

eläinlääkäripäivystys
www.lieto.fi
Suur-/Hyötyeläinpäivystys 
Puhelu ohjautuu numerovalikon kautta päivystä-
välle eläinlääkärille ........................ 0600 0 41451
(0,7 €/min+ ppm)
Pieneläinpäivystys 
Pieneläinklinikka tuhatjalka .............0600 12 444
Läntinen Pitkäkatu 17, 20100 turku.
(0,5 €/min +ppm)

Kunnaneläinlääkäreillä on puhelinaika 
neuvonnalle sekä ajanvaraus arkipäivisin
klo 8-9
Liisa Savo ..............(20) 486 7511/050 512 6027 
Pöytäsuontie 67, 21890 haveri
Tarja Orava ................................0500 227 045
Vainionperäntie 1, 21900 yläne
Löytöeläinkoti Korvenkehto .........050 414 6621 
Lankkistentie 323, 21870 RiihiKoSKi
www.korvenkehto.com
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AUVAISTEN KOULUN LIIKUNTASALI
Auvaistentie 25, 21860 Auvainen. Varaukset lii-
kuntasihteeri markus Salo 0400 547 583. yksittäi-
set tapahtumavaraukset 
Katja Simola 044 099 3360.

HAUKKAVUORI
haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski. Varauk-
set liikuntasihteeri markus Salo 0400 547 583  
tai Pöytyän urheilijoiden hiihtojaosto 
040 527 8847. 

HEINIJOEN entinen KOULU
heinijoentie 445, 21900 yläne. heinijoen pvy.  
Varaukset 256 8634, 0400 799 6087 Lukkala.

KALIKKA
Kalikantie 12, 21900 yläne. Varaukset arkisin  
klo 9.00-16.00, 040 683 0664.

KALLIOPOHJA
juvankoskentie 819, 21900 yläne. Keihäskosken 
maamiesseura. 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

KISARIIHI
yläneentie 14, 21870 Riihikoski. Varaukset 
liikuntasihteeri markus Salo 0400 547 583.  

KYNTÄJÄNTUPA
turuntie 1047, 21880 Pöytyä. 
Varaukset Pertti mäki-uotila 040 841 6099. 

KYRÖN TYÖVÄENTALO
yökkömäentie 13, 21800 Kyrö. Varaukset matti 
hakonen  050 556 1156. www.sdppoytya.net

LUKONTALO 
Lukontie 22, 21820 Kumila. Varaukset Päivi hon-
gisto 0500 781 047 tai Paavo Kallio 040 577 5796.

LUONTOKAPINETTI
hovilanmäentie 2, 21900 yläne. 
Varaukset 040 7373243 tai 
040 7219689 minna Lukkala.
www. luontokapinetti.fi 

TILOJA vuokrattavana

LYSTMETTÄ
Kuusistontie 425, 21930 uusikartano. uudenkar-
tanon kyläyhdistys. 
Varaukset 050 917 3773/ Pirkko Berg . 
www.uudenkartanonkylayhdistys.fi

METSOLAN MATKAILU
oripääntie 884, 21900 yläne. 
Varaukset timo hämäläinen 0500 596 486. 
www.metsolanmatkailu.com

MÄKIÄISTEN TYÖVÄENTALO 
turuntie 570, 21870 Riihikoski. 
Varaukset Reijo Viiri 040 740 7310, 
reijo.viiri@pp.inet.fi

PAIMENENMÄKI
tourulantie 466, 21900 yläne. 
Varaukset terttu Peltola 045 130 5846. 
www.paimenenmaki.com

RIISTATUPA
Riihikosken metsästysyhdistys ry vuokraa riista-
tupaa kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Riistatuvan 
viihtyisässä salissa on tilaa kätevästi 60 hengelle. 
ison salin vieressä on tilavat keittiötilat. Varaukset 
Seppo Saarinen 0400 720 722 tai sihteeri jukka 
huhtala 050 557 3205. Varauskalenteri löytyy: 
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 uusikartano.  
Varaukset Rauli jääoja 0400 805 242.

YLÄNEEN YHTENÄISKOULU
Koulutie 14, 21900 yläne. 
Varaukset Salme mattila 040 672 2940 tai 
jaakko heikkilä 050 590 6733.
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