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ankaanpään Kyläyhdistys  

KYLÄN ASUKKAIDEN JA PERHEIDEN PARHAKSI 

– OLE SINÄKIN MUKANA 

Kankaanpään kyläyhdistys on joka vuosi panostanut kylän 

asukkaiden parhaaksi. Työ jatkuu ja toivomme, että 

mahdollisimman moni kylän asukas tukisi joko 

talkootyöpanoksella tai muutoin kylän kunnostustoimia. 

Tiedotamme talkoista tienvarren ilmoitustaululla tai kylän 

facebook-sivuilla.  Kehittämiskohteita vuonna 2018 ovat: 

- Leikkipuisto Viuhu – Muksulan vanhoja leikkitelineiden 
kunnostus. Lisäksi hankitaan linnunpesäkeinu ja 
kiipeilyteline. 
- Kunnostustoimet matonpesupaikalla 
- Kertun metsäpolulla uusitaan reittimerkintöjä ja 
opastauluja. Tavoitteena edistää perheiden luontoliikuntaa 
toteuttamalla Metsäjärven alueelle tehtäväpolku, missä 
innostetaan perheet liikkumaan yhdessä lasten kanssa ja 
tutkimaan lähiluonnon ihmeitä. Samalla opastetaan lapsia 
ja miksei aikuisiakin jokamiesoikeuksien velvollisuuksista.  
- Kertun metsäpolulle tulee uusi monitoimikuntoiluteline. 
- Metsäjärven laavu ja kota vaativat myös kovan käytön 
vuoksi korjaus- ja ehostustoimia. 
- Kyläyhdistys hankkii uuden raivaussahan, jonka avulla 
pystytään pitämään noin 2 hehtaarin laajuinen 
voimakkaasti pajua kasvava uimaranta-alue siistinä. 
Kylässä on myös muita Köyliönjärven kansallismaisemaan 
liittyviä vesaikon raivaustarpeita.  
- Antin suulilla riihen katto uusitaan 
Kyläyhdistys panostaa rahallisesti noin 13 000 euroa em. 
kohteisiin. Osin hankkeitamme tukee Säkylän kunta, osa 
rahoituksesta tulee Kulmakunnat kuntoon Leader-
rahoituksena.  
Huovinretki ry tukee myös Kertun metsäpolkuun liittyviä 
kunnostustoimia. 
 

YHTEINEN KYLÄILTA JA KYLÄKOKOUS Kyläläiset 

tervetuloa Kankaanpään kyläyhdistyksen vuosikokous 

pidetään to 22.3. klo 18 meijerillä. Esillä sääntöjen 

määräämät asiat. Toimintasuunnitelmaan jokainen voi 

tuoda omia ideoitaan. Lisäksi kerrotaan, miten voit olla 

mukana seuraavan Köyliist-kirjan teossa. Tavoitteena on 

tallentaa Köyliön alueen käsityöperinne.  

 

TAKASIVUN KEVÄTVISAN OIKEA RIVI: 112 

 

 

POIS POIS MÖMMÖ POIS, ETTÄ JÄRVESSÄ HYVÄ UIDA 

OIS… 

TALKOOT osallistu ja ole avuksi pääsiäiskokkoa kootaan 

uimarannalle la 31.03. klo 09.30 alkaen.  

TERVETULOA PÄÄSIÄISKOKOLLE Pikkunoidat 

kokoontuvat tekemään hyviä taikoja Kankaanpään 

uimarannalle pääsiäislauantaina 31.3. klo 18.30 lähtien. 

Kokko syttyy klo 19.00. Naapurikylienkin noidat ovat 

tervetulleita.  Kyläyhdistyksen arpajaiset ja puffetti tukevat 

kesän leikkikenttätoimia. Ota yhteys Riikkaan 050 538 

3679 tai Anneen 0400 606362, jos voit lahjoittaa 

arpajaispalkintoja. 

LAULETAAN YHDESSÄ meijerillä ke 11.4. klo 18 mukana 

Sakari Vuola ja Mikko Pelkonen. Aluksi kaffetellaan. 

Tervetuloa! 

YHTEISTÄ KYLILLÄ 

Köyliön kylissä on ohjattua leikkikenttätoimintaa 

kesäkuussa 2018. Haemme nuoria leikinohjaajiksi 

seuraaville leikkikentille: Tuiskulan leikkikenttä klo 9-12, 

Kepolan koulun leikkikenttä klo 9-12, Lallin koulun 

leikkikenttä klo 13-16 ja Vuorenmaan leikkikenttä klo 13-16. 

Jokaiselle leikkikentälle palkataan 4-6 nuorta. 

Jokainen työskentelee 10 päivää eli 2 viikkoa. 

Päivittäin työskennellään 3½ tuntia.  Kerro 

hakemuksessa itsestäsi, mitä kokemusta sinulla on 

lapsista ja miksi soveltuisit tehtävään. Kerro, millä 

leikkikentillä voit työskennellä. Laita yhteystietosi. 

Hakijan täytyy olla 7. luokan päättävä tai vanhempi. 

Valituille pidetään koulutus toukokuussa. Toimita 

vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla ma 23.4. 

mennessä sirja.niinimaki@sakyla.fi 

Työnantajina ovat Köyliön kyläyhdistykset. Lisätietoja 

myös yhdistysten Facebook-sivuilta. 
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YHTEISTÄ KYLILLÄ 

MUSEOTAKSVÄRKKI JÄRJESTÄÄ KOULUTUSTA Köyliö-

seura ry:n Museotaksvärkki-hanke järjestää kotimuseoiden 

ylläpitäjille esinekokoelmakoulutusta Yttilän Museokoululla 

11.4. klo 9-15 (Pyhän Henrikintie 350). Tule kuuntelemaan 

asiantuntijoiden neuvoja esinekokoelmien luetteloinnista, 

hoidosta ja ylläpidosta. Koulutuksen tulevat pitämään 

Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti 

sekä esinekonservaattori Kaisa Lindewall. Koulutus 

kestityksineen on kaikille avoin ja maksuton. 

Ilmoittauduthan osoitteeseen 

museotaksvarkkihanke@gmail.com tai numeroon 044 243 

9633 7.4. mennessä. Lisätietoa tulevasta koulutuksesta ja 

Museotaksvärkki-hankkeesta voi käydä lukemassa 

hankkeen blogista:  

https://museotaksvarkki.wordpress.com/ 

 

 

 

ttilän kyläyhdistys   

  

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 

Yttilän kyläyhdistys ry:n sääntömääräiseen 

vuosikokoukseen Museokoululle su 22.4. klo 15 alkaen. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ennen varsinaista 

kokousta on klo 14 vierailevan luennoitsijan esitys 

ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen kahvitellaan. 

KEVÄTKONSERTTI MUSEOKOULUN HYVÄKSI 

sunnuntaina 29.4.2018 klo 15 

Esiintyjinä ovat mm. Omat pojat, Reijo Kivimäki, Hannele 

Reunanen ja Taina Rajala Liput 10€ sisältäen kahvin ja 

kahvileivän. Tervetuloa viihtymään! 

TUE KYLÄTOIMINTAA Yttilän kyläyhdistyksen Verso-

mukeja on myynnissä 20€:n hintaan Museokoulun 

tilaisuuksissa tai soittamalla Sarille 050-344 0518 tai 

Merjalle 040-561 5917. 

Liity kyläyhdistyksen jäseneksi ja tuet samalla yhteisen 

Museokoulun toimintaa. Jäsenhakulomakkeita saa 

Museokoululta tai Yttilän kyläyhdistyksen internet –

sivuilta http://yttilan.kylayhdistys.fi/node/73. 

ILTATORIT ALKAVAT TOUKOKUUSSA Museokoulun 

pihamaalla Iltatorit rompetoreineen alkavat toukokuun 

lopulla, jos säät sallivat.  

TALKOOT Museokoulun ja Hiisirannan kevättalkoot 

noudattavat myös säiden säätämää aikataulua. 

KEITTOMAALIA MYYTÄVÄNÄ Jos suunnittelet 

rakennusten ulkoseinien maalausta keittomaalilla ensi 

kesänä, voit tilata Yttilän kyläyhdistyksen talkoilla keitettyä 

maalia enintään 30 litran erissä hintaan 5€/l. Soita Sari 

050-344 0518. 

Seuratkaa kyläyhdistyksen ilmoittelua kylän tapahtumista 

Alasatakunnan menovinkeissä sekä Seurat ja yhdistykset- 

palstalla, ky:n nettisivuilla ja ilmoitustauluilla. 

 

uorenmaan kyläyhdistys 

MATKA OLAVI VIRRAN  
LAULUJEN TUNNELMIIN  
Olavi Virran musiikin ja laulujen lumo 

Pispalan sällin ja Sinirytmiorkesterin tulkitsemana 

Vuorenmaan seuratalolla 18.3. klo 16.00. Liput 15 €, 

hinta sisältää kahvin. Järjestäjät: Vuorenmaan 

kyläyhdistys ja Seuratalo 

KIITOS Vuorenmaan kyläyhdistys kiittää ulkojään 

hoidosta ahkeria talkoolaisia. 

KEVÄTVISA  

Keväällä siirrytään kesäaikaan. Mistä alkaen 

Suomessa on siirrytty kesäaikaan joka vuosi? 

1) 1981  X) 1986  2) 1991 

Kevään ensimmäinen kukka on leskenlehti. 

Siitä valmistettua rohtoa on käytetty hoitona? 

1) yskään X) haavoihin 2) päänsärkyyn  

Kevät on ylioppilaiden juhla-aikaa. Montako 

ylioppilasta valmistui keväällä 2017? 

1) 22 015 x) 24 015 2) 26 714 
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