
TIEDOTUSLEHTI 2017 
Yyterin alueen asukkaat ry:n kuulumisia: Mitä tapahtui 

viime vuonna ja tämän vuoden suunnitelmat. 

Y 
yterin alueen asukkaat 

ry järjestää jäsenilleen, 

muille alueen asukkaille 

ja alueella vieraileville erilaisia 

tapahtumia ympäri vuoden.  

Tapahtumat 

vuonna 2016 

- Yyterin latu- ja ulkoiluretki 

31.1.2016: lenkkeilyä Pihlavan, 

Levon ja Yyterin alueella. Ta-

pahtuman yhteydessä järjestet-

tiin arvonta kaikkien arvontaku-

pongin Punaiselle tuvalle pa-

lauttaneiden kesken. Punaisella 

tuvalla myytiin makkaraa, kah-

via, mehua ja pullaa. Tapahtu-

man järjestelyissä olivat muka-

na myös Meri-Porin partiolaiset, 

jotka myivät Levon urheiluma-

jalla nuotioräiskäleitä. 

- Osallistuttiin Meri-Porin Lion-

sien järjestämään Yyterin lenkki 

-tapahtumaan 10.4.2016. 

- Valtakunnallinen VAS-

TAAN+OTTO yhteisötaideta-

pahtuma Yyterissä 16.4.2016. 

Yhteistyössä taiteilija Ida Nikiti-

nin ja taiteilija Anna Turusen 

kanssa toteutettiin yhteisötaide-

teos Yyterin rannalla. Tapahtu-

ma taltioitiin videolle ja doku-

mentaatio esitettiin osana tai-

detapahtuman näyttelyä Poris-

sa ja Turussa. KS. KUVAT 

TÄLLÄ SIVULLA JA SEURAA-

VALLA AUKEAMALLA 2,3,5. 



- Pori puhtaaksi -päivään kuu-

luvat siivoustalkoot Yyterin alu-

eella 3.5.2016. Tapahtumaan 

osallistui runsaasti siivoajia. 

Yhdistys tarjosi siivoajille mak-

karaa, mehua ja kahvia. Sii-

voustalkoot on kirjattu myös 

vuoden 2017 toimintasuunnitel-

maan. KUVAT 1 ja 4 

- Yyterin alueen asukkaat ry 

osallistui Mäntyluodon Kirin or-

ganisoimaan koko perheelle 

suunnattuun Levon Kesäkarke-

lot -tapahtumaan 2.7.2016. 

osallistumalla tapahtuman tal-

kootöihin ja pitämällä omaa 

esittelypistettä. Yhdistys esitteli 

toimintaansa, järjesti tietokilpai-

lun ja Manu Toivonen oli myy-

mässä Mäntyluodosta Repo-

saareen -valokuvakirjaa.  

KUVA 6 

- Teatterimatka Veneskoskelle 

Tankki täyteen -näytelmää kat-

somaan 12.7.2016. Yhdistys 

järjesti bussikuljetuksen ja 

alennusta teatterilipun hinnas-

ta. KUVA 7 

- Sieni- ja marjastusretki Her-

rainpäivien metsässä 

20.8.2016. Luontoretken aika-

na oli mahdollisuus tutustua 

sieniin ja poimia niitä asiantun-

tija Pirkko Liljan opastuksella. 

- Yhdistys osallistui Pihlavan 

seurakunnan järjestämiin yh-

distysten yhteisiin joulumyyjäi-

siin 3.12.2016. Myynnissä oli 

yhdistyksen jäsenten tekemiä 

ja lahjoittamia tuotteita, muun 

muassa käsitöitä ja leivonnai-

sia. Lisäksi myytiin arpoja. Ar-

papalkintona oli muun muassa 

Yyterin kylpylän lahjakortteja ja 

herkkukoreja. KUVA 8 

- Jouluinen hetki Yyterin Punai-

sella tuvalla 11.12.2016. Tarjol-

la oli glögiä ja pipareita. Myös 

jouluisia lauluja laulettiin. Pai-

kalla vieraili joulupukki jakaen 

lapsille jouluiset lahjapussit. 

Keväisen taidetapahtuman vi-

deo esitettiin tapahtumassa, ja 

puheenjohtaja esitteli yhdistyk-

sen toteuttamaa Leader -

hanketta alueen ilmoitustaulu-

jen uusimiseksi. KUVA 9 

Muu toiminta  

Yyterin alueen asukkaat ry laati 

vastineet Ekokemin kaavalaa-

jennusta koskevaan YVA-

raporttiin ja osallistui asiaa kos-

keviin tiedotus- ja keskusteluti-

laisuuksiin. 
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Yyterin alueen asukkaat ry laati 

sopimuksen Porin kaupungin 

kanssa alueen latuverkoston 

ylläpidosta talvikaudella 2017.  

Yyterin alueen asukkaat ry lah-

joitti 50 euroa Meri-Porin kou-

lun stipendirahastoon jaetta-

vaksi oppilaille hyvästä koulu-

menestyksestä. 

Kyläsuunnitelma 

Yyterin alueen kyläsuunnitelma 

saatiin valmiiksi vuoden 2014 

aikana. Kehittämistarpeita nos-

tettiin esiin palveluiden, vapaa-

ajan, ympäristön ja yhteisölli-

syyden osalta. Vuonna 2016 

jatkettiin kyläsuunnitelman toi-

menpiteiden toteuttamista. Eri-

tyisesti panostettiin yhdistysten 

väliseen yhteistyöhön ja tiedot-

tamisen kehittämiseen muun 

muassa Leader -hankkeen to-

teutusta suunnittelemalla. Li-

säksi yhdistyksen nettisivua ja 

Facebook -sivua hyödynnettiin 

monipuolisesti tiedottamisessa. 

Ympäristöön liittyvien toimenpi-

teiden osalta otettiin kantaa 

alueen ympäristön kannalta 

merkittäviin hankkeisiin. Lisäksi 

osallistuttiin ympäristöviraston 

järjestämiin tapahtumiin ja sii-

vottiin aluetta sekä haastettiin 

asukkaita myös omaehtoiseen 

alueen siistinä pitämiseen. 

Kylä kuuluu ja näkyy  

-Leader-hankkeeseen  

osallistuminen 

Yhdistys haki rahoitusta osana 

Karhuseutu ry:n Kylä kuuluu ja 

näkyy -teemahanketta. Hank-

keelle myönnettiin rahoitus ja 

hanke toteutetaan ajalla 

1.10.2016 - 30.6.2017. Hank-

keen aikana alueella uusitaan 

seitsemän ilmoitustaulua.  

 

 

 

TUTUSTU LISÄÄ  

JA TULE MUKAAN  

TOIMINTAAN! 

yyterinalueenasukkaat.fi 

 

    facebook.com/

yyterinalueenasukkaat 

 

Vastaan+otto -tapahtuman kuvat: 

Anne Katriina Roininen, Markus 

Luiro, Ida Valentina Nikitin ja  

Anna Turunen. 
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

Jos yhteystietosi ovat muut-

tuneet tai et halua jatkaa jä-

senyyttäsi, ilmoitathan asias-

ta yhdistyksen rahastonhoi-

tajalle, Anitalle puh. 050 

3252710. Jäsenmaksun 

maksamatta jättäminen kah-

tena peräkkäisenä vuonna 

aiheuttaa putoamisen jäsen-

listalta.  

Yhdistyksen tilitiedot löytyvät 

myös nettisivuiltamme.   

On aika maksaa yhdistyk-

sen jäsenmaksu 5€ vuodel-

ta 2017. (Jos olet ainaisjäsen 

tai jo maksanut jäsenmaksusi: 

tämä ei koske sinua.)  

Maksaa voit viitepankkisiir-

tona käyttäen henkilökoh-

taista viitenumeroasi, erä-

päivä on 28.2. Voit maksaa 

myös käteisellä 4.3. Levolla 

järjestettävässä tapahtu-

massa.  

Maksathan jäsenmaksusi 28.2. mennessä 

Yyterin alueen  

asukkaat ry  

5 vuotta  

4.3.2017! 

 

Vuonna 2017 toiminta pai-

nottuu toiminnan ja tapahtu-

mien järjestämiseen. Asu-

kasyhdistys vastaa Yyterin 

alueen latuverkoston ylläpi-

dosta talvikauden ajan. Li-

säksi yhdistys hoitaa Punai-

sen tuvan kuntolaatikon yllä-

pitoa.   

Yyterin alueen asukkaat ry 

on mukana Karhuseutu ry:n 

Kylä kuuluu ja näkyy teema-

hankkeessa, jonka puitteissa 

saatua Leader rahoitusta 

käytetään Yyterin alueen il-

moitustaulujen uusimiseen. 

Hankkeen toteuttamisaika on 

1.10.2016 - 30.6.2017. 

HELMIKUU  

- Julkaistaan tiedotuslehti 

- Leader-hanke: ilmoitustau-

lujen hankinta jatkuu  

MAALISKUU  

- Sääntömääräinen kevätko-

kous 4.3. klo 13 Levon leiri-

keskuksessa ja yhdistyksen 

viisivuotis-syntymäpäivät. 

- Leader-hanke: ilmoitustau-

lujen hankinta valmiiksi 

 

HUHTIKUU  

- Luonto- ja ulkoiluaiheinen 

kevättapahtuma / Osallistu-

minen Yyterin lenkkiin  

- Leader-hanke: ilmoitustau-

lujen asentaminen, hank-

keen päätöstapahtuman 

suunnittelu  

TOUKOKUU  

- Pori puhtaaksi -

siivouspäivä 

- Leader-hanke: ilmoitustau-

lujen asentaminen, hank-

keen päätöstapahtuman val-

mistelut  

KESÄKUU  

- Leader-hankkeen päätös-

tapahtuma: ilmoitustaulujen 

käyttöönotto  

HEINÄKUU  

- Kesäteatterimatka  

ELOKUU  

- Syystapahtuma / Ravintola-

päivä  

MARRASKUU  

- Syyskokous  

JOULUKUU  

- Joulumyyjäiset  

- Joulujuhla  
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Yhdistyksen  

hallitus 2017 

Reeta Hautaniemi 

(puheenjohtaja),  

Kaija Räsänen 

(varapuheenjohtaja),  

Johanna Vainela (sihteeri),  

Anita Nyman-Seppänen 

(rahastonhoitaja),  

Paula Forsten-Leino,  

Kristiina Heiniluoma ja  

Satu Hämäläinen.   

Varajäsenet:  

Markku Heiniluoma,  

Soili Nieminen,  

Ari Paltamaa ja  

Manu Toivonen. 

T-paitoja  

myynnissä 

Yyterin alueen asukkaat 

ry:n logo-t-paitoja myy-

dään yhdistyksen tapahtu-

missa ja niitä voi kysellä 

myös hallituksen jäseniltä.  

Paidan 

hinta 

15 e.   


