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Vuoden 2021 hallitus
Ismo Stenholm, puheenjohtaja
puh.044-5111577
Heimo Pohjanpalo,
varapuheenjohtaja
Tanja Litmanen, sihteeri
Anita Apell, taloudenhoitaja
Katja Mahal, jäsenasiat
Teija Lehtonen
Varajäsenet: Timo Jytilä, Ritva
Harinen, Jorma Kaarto, Sirke
Ruusunen, Tuula Ruusunen

Yhteystiedot
Jäsensähköposti
voihyvin@ylane.fi
Facebook @ Yläneen
kyläyhdistys ry/info
www.ylane.fi

Koronavarotoimet
Korona on rantautunut
Pöytyälle. Muutamalla
yksinkertaisella toimenpiteellä
suojaat itsesi ja muut
- Pese kädet usein
- Pidä etäisyys
- Käytä kasvomaskia
sisätiloissa, kun etäisyyttä ei voi
pitää esim. kaupassa
- Huolehdi kunnostasi! Muista
liikkua ja ulkoile myös välillä
kaverin kanssa.
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Hyvä yläneläinen,
oletko jo käynyt www.ylane.fi -sivustolla? Uudessa Yläneportaalissa ovat Yläneen yritykset ja yhdistykset. Lisäksi suora
ikkuna eri toimijoiden facebook-sivuistoihin ja sitä kautta
ajankohtaista tietoa kunnan palveluista ja eri yhdistysten
toiminnasta. Kaikki yksinkertaisesti yhdessä. Jos seuraavan
kerran kaipaat jotain, katso täältä, mitä omalta kylältä löytyy
ja tulet yllättymään!
www.ylane.fi -sivuston kokoaminen oli vuoden 2020 suurin
urakkamme. Se ei kuitenkaan ole koskaan valmis: Mikäli
yhdistyksesi tai yrityksesi puuttuu, laita tiedot portaalin
ansiokkaalle ylläpitäjälle Tiina Nuortimolle: info@ylane.fi

Kaunis kylämme kauniimmaksi
Palautteenne perusteella nosti kyläyhdistyksen syyskokous
kylän viihtyvyyden kehittämisen vuoden 2021 toiminnan
teemaksi. Olemme suunnitelleet monta tapahtumaa kylämme
kaunistamiseksi. Niissä toimitaan ulkona, usein vain lyhyen
aikaa sekä suurilla etäisyyksillä ja siksi ne voidaaan toteuttaa
turvallisesti, vaikka koronatilanne pysyykin vielä päällä jonkin
aikaa.
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Kevään tapahtumat
24.3. klo 18 Pöytyän
vaikuttajaryhmien järjestämä
vaalipaneeli. Nuoret, kylien sekä
vanhus- ja vammaisneuvoston
edustajat kyselevät
kuntavaaliehdokkaiden
näkemyksiä. Järjestetään etänä.
Seuraa ilmoittelua.
8.5. Siivoustalkoot. Yläne on
mukana koko Pöytyä siivoaa siivoustalkoissa. Kyläyhdistys
jakaa roskapusseja ja lainaa
käteviä roskakeräimiä Yläneen
torilla klo 9 alkaen. Ilmaiset
makkarat paistetaan ahkerille
talkoolaisille klo 12-13.

Kevätkokous
19.5 klo 18. Paikka tarkentuu
vielä. Mahdollisesti etänä.
Ilmoittaudu: voihyvin@ylane.fi

Kahviteltta
Yhdistys on torilla silloin, kun
arpa suo meille torivuoron.
Lisäksi olemme Säpinöissä ja
Pöytyän osastolla Okrassa
Yhdistyksen kahvitelttaa voi
vuokrata pientä maksua vastaan.

YKY-apurinki
Terveyskeskus tarvitsee apua
rokotuksissa. Yläneen Säpinöissä
tarvitaan liikeenteenohjaajia Jos
kiinnostuit, ilmoita itsesi
apuringillemme.

Kaikki
ilmoittautumiset
voihyvin@ylane.fi
050 4906636 Katja
040 5251400 Ritva
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Toivottavasti koronatilanne hellittää ja voidaan lisäksi
järjestää muita tapahtumia. Seuraa facebookiamme ja
Auranmaan Viikkolehteä. Lisäksi pyydämme antamaan
mahdollisen sähköpostiosoitteen tiedottamista varten. Tee se
alla olevan pankkisiirtolomakkeen mukana viestikentässä
jäsenmaksusi yhteydessä tai toimita tieto sähköpostiimme
voihyvin@ylane.fi.

Valasrannan tanssilavalle yhteisöllisyyslautakunnan
kulttuuristipendi 2020
Kyläyhdistys haki Yläneen kk:n VPK lle tunnustusta. On
suuri ilo koko paikkakunnalle, että yli 60 henkilöä sitoutuu
joka vuosi pyörittämään tasokkaita tansseja kesälauantaisin,
keskeytymättä vuodesta 1955. Onnittelut myös Vuoden
Tanssilava 2019 ja 2020 -tunnuksista!

Kukkapelto- ja maisematalkoot
Saimme Yläneen mukaan Jokivarsikumppanien Toimintaa
kylille -LEADER-kehittämishankkeeseen. Sen kautta voidaan
toteuttaa Yläneellä tuntuvat maisemanhoitotalkoot.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kerro sinäkin, missä
kylämme kaipaa kaunistusta, missä tarvitaan raivausta,
siistimistä? Missä olisi hyvä paikka kukkalaatikoille? Ja missä
voisi olla kukkapelto? Voit soittaa mielipiteesi 050 4906636
tai 040 5251400 tai vastaa kyselyyn. Kysely löytyy pian ylane.fi
-sivustolla ja kirjastossa.
10.4. järjestetään kukkapelto ja kukkaniitty- webinaari.
Onko Sinulla joutomaa tai liikaa nurmea leikattavaksi?
Kaipaatko pellolle monimuotoisuutta? Kukkapelto ja
kukkaniitty ovat oiva keino parantaa pölyttäjien elinehtoja ja
kaunistaa pihaa ja maisemaa. Tilaisuudessa maa- ja
kotitalousnaisten asiantuntija kertoo, miten kukkapellon voi
perustaa ja hoitaa. Lukuisat kasvi- ja hyötykasvivaihtoehdot!
Huhtikuussa myös kukkalaatikkotalkoot. Tänä vuonna
Yläne saa kukkaistutukset sisääntuloväylille ja muihin
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merkittäviin kohtiin. Haluatko olla mukana rakentamassa
tarvittavia kukkalaatikoita? Jokainen rakentaa tahollaan,
mutta ollaan silti yhdessä…

Piknik 14.8
Rantajuhla Kalikassa. Sauna ja
grilli kuumana. Musikkia.
Omat eväät ja viltit mukaan!

29.5 istutamme kukkia kukkalaatikoihin.Tavataan
kunnantalon edessä klo 12-14. Mikäli kokoontumisrajoitukset
ovat voimassa, hajaannumme turvallisiin kahden, kolmen
hengen ryhmiin. Säävaraus varalle 30.5.

Yläneen Yllättäjä
2021?

Yläneen yhteinen kukkapelto ja -niitty muokataan ja
kylvetään touko-kesäkuussa.

Syksyllä palkitsemme Yläneen
Yllättäjän: kuka tai mikä
toiminto yllätti sinut Yläneellä.
Mitä et odottanut? Lähetä tai
kerro ehdotuksesi 12.6.
mennessä. Äänestys
elokuussa sekä facebookissa
että kirjastossa.

Raivaussaha laulaa kesän aikana. Maisemanhoitotalkoot eri
päivinä kesän mittaan, niin saadaan puskittuneet alueet
siisteiksi ja maiseman parhaat puolet esiin.
Kerro meille kiinnostuksestasi osallistua. Kerromme
päivät, heti kun tiedämme. voihyvin@ylane.fi
puh. 050 4906636 Katja , 040 5251400 Ritva

Yläneen
ympäristöteko
2021?

Jäseneksi liittyminen on helppoa
Kiitämme kaikkia jäseniä suuresti jäsenmaksusta.
Jäsenmaksut ovat toimintamme perusta. Teidän uskonne
Yläneeseen ja kannustus auttaa yhdistystä kehittymään ja
innoittaa eteenpäin. Jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat:
yksittäinen jäsen (yli 25 v.) 10 €/vuosi, perhe (2 aik. + lapset alle
25 v.) 15 €/v., yhteisöjäsen (yhdistys, yritys, tms.) 50 €/v.,
kannattajajäsen 20 €/v. Alle 25-vuotiaat voivat liittyä ilman
jäsenmaksua!

Kylän kaunistus on monen
tekijän summa. Siihen
osallistuu jokainen asukas
usein huomaamattaan pienillä
ja isoilla teoilla. Tänä vuonna
palkintoraati etsii erityisesti
kylänraitin varrella
tapahtunutta ympäristötekoa.
Palkinto jaetaan maailman
siivouspäivänä 18.9.

Maksamalla jäsenmaksun pääset jäseneksi saman tien.
Pankissa voit käyttää viereistä tilisiirtomallia. Ei viitenumero
vaan viestiksi nimi ja sähköposti (jos on).
Saajan
tilinumero

FI 78 5536 0620 0363 29

viesti

Saaja

Yläneen kyläyhdistys ry

Perheenjäsenten nimet
ja sähköpostisi (mikäli
on).

Maksaja
Maksajan
tilinro
Jäsenmaksun määrä:
yksittäinen jäsen (yli 25 v.): 10 €/vuosi,
perhe (2 aik. + lapset alle 25 v.): 15 €/v.
yhteisöjäsen (yhdistys, yritys, tms.): 50 €/v.
kannattajajäsen: 20 €/v.
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