
1 
 

Yyterin alueen asukkaat ry:n toimintaa vuosina 2015 - 2020 

Palvelut 

- Yhteistyötä alueen yritysten kanssa: K-Market Kaanaa, Jyrki Laine - Yyterin 

sinappi, Manu Toivonen MTC, Yyterin Kylpylähotelli, Seikkailupuisto Huikee 

Vapaa-aika 

- Yyterin alueen latuverkoston hoitosopimus Porin kaupungin kanssa (2015 

alkaen) 

- Punaisen tuvan kuntolaatikon hoito vapaaehtoisvoimin 

- Sieni- ja marjastusretket Yyterin maastoon sekä Herrainpäiville 

- Pikkujoulujuhlat vuosittain Punaisella tuvalla tai Repovuoren kerhotiloissa 

- Kesäteatterimatkat Veneskoskelle ja Kirjuriluodon kesäteatteriin ja 

teatterimatkat Tampereen Työväen teatteriin ja Rauman kaupunginteatteriin 

- Historiakävely Levon maisemissa 

- Kokkausillat lapsille (2 kertaa) 

- Yhteislauluilta  

- Linnunpönttöjen rakennustapahtuma  

- Askarteluilta Pihlavan seurakunnan joulumyyjäisiin 

- Pop up -ravintolapäivät (2 kertaa) 

Ympäristö 

- Vuosittaiset siivoustalkoot Yyterin alueella osana Porin kaupungin 

ympäristöviraston Roskatonta vappua -kampanjaa 

- Vieraslajien torjunta:  

o koulutustilaisuus vieraslajeista Levon urheilumajalla. Asiantuntijana 

vieraili puistotyönjohtaja Sirpa Valli-Jaakola kaupungin puistotoimesta. 

o Jättipalsamin keruutalkoita (2 kpl) 

- Osallistuminen Porin kaupungin ympäristöviraston kansainväliseen Coastal ja 

Dune Management -projektiin 

o Yhdistyksen jäsenet osallistuivat Yyterin ranta-alueen talkoisiin (9 kpl) 

o Hankkeen ohjausryhmään osallistuminen 

- Word Cleanup day ja Beach Clean Up Day -tapahtumiin osallistuminen 

keräämällä levää rannalta 

- Osallistuminen Puhtaan meren puolesta ry:n organisoimiin tilaisuuksiin 

- Ekokemin tuhkapesulaitoksen hankkeen tiedotustilaisuuksiin osallistuminen ja 

vastineiden laatiminen Ekokemin kaavalaajennusta koskevaan YVA-raporttiin 
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YHTEISÖLLISYYS 

Yhteistyö muiden alueen yhdistysten kanssa 

- Kesäiltaretki Herrainpäivillä, mukana Yyterin ja Mäntyluodon yhdistykset 

- Mäntyluodon Kirin organisoimaan Levon Kesäkarkelot -tapahtumaan 

osallistuminen pitämällä yhdistyksen omaa esittelypistettä tapahtumassa, 

järjestämällä tietokilpailuja ja osa jäsenistä on ollut talkooapuna (3 kertaa) 

- Talviriehat Levon urheilumajalla yhdessä Mäntyluodon Kirin kanssa (2 kertaa) 

- Latu- ja ulkoiluretki yhdessä Meri-Porin partion kanssa 

- Punaisen Ristin hätäensiapukurssi  

- Pihlavan seurakunnan vanhusten joululounaiden talkoot. Lisäksi yhdistys on 

lahjoittanut arpajaisiin palkintoja. 

- Pihlavan seurakunnan alueen yhdistysten joulumyyjäisiin osallistuminen (3 

kertaa) 

 

Muu yhteistyö 

- Metsähallituksen organisoimaan Suomen luonnon päivätapahtumaan 

osallistuminen Yyterin rannassa. Yhdistyksellä oli vohvelikahvila. 

- Seikkailu-urheilukisa Raaston kisajärjestelyihin osallistuminen 

- Valtakunnallinen VASTAAN+OTTO-yhteisötaidetapahtuma 

YYTERINVASTAANTTO toteutettiin Punaisella tuvalla sekä Yyterin rannalla 

- Yyteri tiedottaa- hanke osana Karhuseutu ry:n Kylä kuuluu ja näkyy -

teemahanketta. Hanke toteutettiin talkootöillä ja yhdistyksen 

omarahoituksella sekä Leader -rahoituksella. Yyterin alueella uusittiin 7 kpl:ta 

ilmoitustauluja.  

o Ensimmäinen ilmoitustaulu pystytettiin talkoilla 4.3.2017 Levon 

urheilumajalla ja samalla juhlittiin Yyterin alueen asukkaat ry:n 5-

vuotispäivää. 

o Hankkeen päätöstapahtuma ilmoitustaulusuunnistus järjestettiin 

Punaisella tuvalla 

- Porin kaupungin, Visit Pori Oy:n sekä yrittäjien järjestämiin 

keskustelutilaisuuksiin osallistuminen koskien Yyterin kehittämistä  

- Meri-Porin yhtenäiskoulun stipendirahaston tukeminen  

 

 


