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Kerro meille, mikä on mielestäsi kiinnos-
tavin juttu helmikuun 2023 Lietonen- 
lehdessä!

Vastaa kyselyyn 12.3.2023 
mennessä verkko-osoitteessa 
link.webropol.com/s/Lietonen

Arvomme kaikkien yhteystietonsa 
jättäneiden vastaajien kesken Kisällin 
puuverstaan kierrätysmateriaalista 
valmistaman uniikin leikkuulaudan ja 
pellavaisen pyyhkeen. 

Marraskuun lukijakyselyssä Marja Kurki 
silkkihuivin voitti Jarkko Assola.

MIKÄ ON 
MIELEN
KIINTOISINTA 
LEHDESSÄ?

Sisällysluettelo

LUKIJAKYSELY

Palautetta lukijoilta:

”Hyviä aiheita nytkin, lisäksi kiinnostaa 
kaavoitusasiat.

”Haluaisin lukea Liedon eri kylien tapah
tumista ja liikuntamahdollisuuksista.

”Kiitos tästä lehdestä ja on hyvä, että 
se edelleen tulee paperisena. Moni 
vanhus ei nimittäin ole somessa eikä 
käytä tietokonetta. Lehti siis tavoittaa 
parhaiten.

Liedon kaupunki

Liedon kaupungin yhteystiedot   2

Lukijakysely: Mikä on mielenkiintoisinta lehdessä?  2

Lieto somessa   3

Työntekijäesittely: Anne Rantala   3

Sosiaali- ja  terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueille  4

Liedon kaupunkistrategia   4

Eduskuntavaalit 2023   5

Yrittäjyyttä harjoitellaan Liedon kouluissa monin tavoin   6

Nuorten kesätyöt Liedossa   7

Liikkuen läpi  vuoden -kampanjakokonaisuus kutsuu liikkumaan   7

”Sun tarina on tärkee” – Kuulumisia Liedon lukiosta   8

Ikääntyneiden asiakasohjaus auttaa puhelimessa ja verkossa   9

Kaavoituskatsaus 2023   10

Kyliltä kuuluu: Loukinaisissa ja Yliskulmalla kylä yhdistykset asukkaiden asialla   17

Liedon vapaa-aikapalvelut   18

Lieto-opisto   19

Kirjastossa tapahtuu   20

2 Lietonen | Helmikuu 2023



Lieto somessaLieto somessa

FACEBOOK
Liedon kaupunki

INSTAGRAM
@liedonkaupunki

TWITTER
@lietokaupunki

SUOSITTUA  
TAMMIKUUSSA!

TYÖNTEKIJÄESITTELY

Anne Rantala aloitti Liedon kaupungin hallintopalvelujen 
toimialajohtajana joulukuussa 2022. Toivotimme 
Annen tervetulleeksi Lietoon ja samalla pyysimme häntä 
vastaamaan muutamiin kysymyksiin.

Kuka olet? 

Olen pitkään hallinnon tehtävissä työskennellyt hallintotieteiden maisteri. Erilaisissa 
kunta-alan tehtävissä olen toiminut parikymmentä vuotta. Nyt on ollut mukava päästä 
tutustumaan Liedon kaupungin toimintoihin.

Mitä harrastat?

Työni vuoksi en halua sitoutua tiukkoihin harrastusaikatauluihin. Lenkkeilen, pyöräilen, 
teen pihatöitä ja hiihtelen vuodenaikojen mukaan. Ulkoliikunta on minulle tärkeää sisä-
työn vastapainona.  Pyrin uimaan pari kertaa viikossa luonnonvesissä ympäri vuoden.

Kerro työstäsi? 

Olen hallintopalvelujen toimialajohtaja. Työni liittyy vahvasti kaupungin päätöksente-
koon, asioiden valmisteluun ja toimeenpanoon. Liedossa hallintopalveluihin kuuluvat 
taloushallinto, henkilöstöhallinto, tiedonhallinta, tietohallinto, maaseutupalvelut ja työl-
listämispalvelut. Tehtävien kirjo on laaja, mutta onneksi täällä on osaavia ammattilaisia 
kanssani tehtäviä hoitamassa. Työni on monipuolista ja vaihtelevaa. 

Millä mielellä aloitit Liedon kaupungilla? 

Aloitin iloisella miellä. Olen saanut hyvän vastaanoton Liedossa. Täällä on mukavia ihmisiä 
ja kauniit jokimaisemat.

Mikä saa sinut iloiseksi? 

Tällä hetkellä odotan auringonvaloa. Päivien piteneminen kesää kohti ilahduttaa.

ANNE  
RANTALA
Toimialajohtaja, hallintopalvelut

Eija K
ares
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Liedon strategia ohjaa kaupungin toimintaa kohti 
tärkeintä tavoitettaan: aktiivista ja onnellista lietolaista. 

L
iedon kaupunki määrittelee strategiassaan selkeät päämäärät ja tavoitteet, 
joita kohti kaupunki etenee lähivuosina. Tulevaisuudenkuvassamme 2026 
tavoitellaan unelmien turvallista kaupunkia, joka muodostuu viihtyisästä 

ja vireästä keskustasta sekä omaleimaisista kylistä. Elinvoimaisessa ja kestävien 
valintojen kaupungissa asuu aktiivinen, hyvinvoiva ja onnellinen lietolainen. Aktii-
visuudesta ja yhteisöllisyydestä on tullut osa päivittäistä elämäämme.

Liedon kaupungin arvot

Kaupunkimme arvot kuvastavat niitä asioita, joita pidämme oikeina. Arvot vaikut-
tavat tavoitteisiimme, valintoihimme ja siihen, miten haluamme toimia. 

AVOIMMUUS 
Kaupungin päätösten valmistelu on avointa ja läpinäkyvää. Toimimme yhteisölli-
sesti ja otamme kaupunkilaisten ja kaupungin sidosryhmien tarpeet ja edut huo-
mioon päätöksenteossa. Tiedotamme asioista aktiivisesti ja etukäteen.

YRITTÄJÄHENKISYYS 
Tuemme yrittäjyyttä alueellamme. Edistämme kaupungin toiminnan yrittäjähenki-
syyttä ja ketteryyttä. Toimimme taloudellisesti vastuullisesti sekä pitkäjänteisesti 
ja arvioimme toimintamme vaikutuksia. Toimimme palveluhenkisesti ja asiakasta 
kunnioittaen. Meitä on helppo lähestyä asiassa kuin asiassa.

VASTUULLISUUS 
Haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden myös tuleville sukupolville ja siksi 
huomioimme luonnon ja ympäristönäkökohdat päätöksenteossa. Rakennamme 
sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää Lietoa ja hyödynnämme uusien teknolo-
gioiden mahdollisuudet kestävän kaupungin kehittämisessä.

ROHKEUS 
Olemme rohkea ja ketterä edelläkävijä. Kehitämme kaupungin toimintaa ja palve-
luja aktiivisesti. Uskallamme tehdä rohkeita, toimivia ratkaisuja. Kulttuurimme on 
kokeileva ja meillä on lupa myös erehtyvä ja tehdä virheitä. Etsimme lakkaamatta 
parhaita toimintatapoja.

TURVALLISUUS 
Olemme turvallinen ja rauhallinen asuinpaikka. Mahdollistamme asukkaisen ja 
työntekijöiden hyvinvoinnin niin omassa toiminnassa kuin yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa. Turvaamme kaupunkilaisten palvelut ja varaudumme tuleviin riskeihin.

Liedon 
kaupunkistrategiaSOSIAALI JA 

 TERVEYSPALVELUT 
SIIRTYIVÄT HYVIN
VOINTIALUEILLE 

Palvelut Liedossa  
toimivat edelleen  
tuttuun tapaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Liedossa jatkavat toimin-
taansa kuten ennen vuoden vaihdetta. Palveluihin 
saa yhteyden samoista puhelinnumeroista kuin 
aiemminkin. 

TÄRKEITÄ NUMEROITA:

• Liedon pääterveysasema,  
ajanvaraus 02 4873 7231

• Tarvasjoen terveysasema,  
ajanvaraus 02 4873 7535

• Päivystys arkisin  
02 4873 7200

• Turun alueen yhteispäivystys  
02 313 8800  
(iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä)

• Hammashoito,  
ajanvaraus 02 4873 7353

• Ikääntyneiden palveluohjaus  
02 262 6164

• Sosiaalipalvelujen puhelinneuvonta  
050 524 3784

• Sosiaalipäivystys  
040 182 2573

Muutoksena aiempaan on, että Liedon kaupungin 
puhelinvaihde ei enää ohjaa suoraan sote-palveluiden 
numeroihin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
kuntien sote-palveluiden vaihde on 02 772 3111.

Palvelutiedot ja ajankohtaiset hyvinvointialueen asiat 
löytyvät osoitteesta varha.fi

SOTE-PALVELUT

A
1 M

edia O
y
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Äänestysaluejako ja äänestyspaikat

Huom! Tarvasjoen äänestyspaikka on vaihtunut Tarvasjoen 
 koululle.

Liedon kaupunki on vaaleja varten jaettu äänestysalueisiin 
seuraavasti ja vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat seuraavat 
rakennukset:

1. Yliskulman äänestysalue
Yliskulman koulu, Vartinmäentie 35, 21430 Yliskulma

2. Kirkonkulman pohjoinen äänestysalue 
Kaupungintalo, Kirkkotie 13, 21420 Lieto

3. Asemankulman äänestysalue
Pahkamäen koulu, Vanha Tampereentie 1605, 21360 Lieto as.

4. Ilmaristen äänestysalue
Ilmaristen koulu, Koulukuja 1, 21350 Ilmarinen

5. Littoisten äänestysalue
Littoisten koulu, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

6. Loukinaisten äänestysalue
Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2, 21410 Vanhalinna

7. Kirkonkulman eteläinen äänestysalue
Liedon Taatilan yhtenäiskoulu, yläkoulu (ent. Keskuskoulu)  
Opintie 1 B, 21420 Lieto

8. Tarvasjoen äänestysalue
Tarvasjoen koulu Hämeen Härkätie 753, 21450 Tarvasjoki

Ennakkoäänestys

Toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sisältyvinä päivinä 
22.–28.3.2023 seuraavasti:

ke–pe 22.–24.3. Kaupungintalo klo 10–19
la–su 25.–26.3. Kaupungintalo klo 10–14
ma–ti 27.–28.3. Kaupungintalo klo 10–19

ke 22.3. Yliskulman koulu klo 16–19
to 23.3. Pahkamäen koulu klo 16–19
to 23.3. Tarvasjoen koulu klo 16–19
pe 24.3. Ilmaristen koulu klo 16–19
ma 27.3. Littoisten koulu klo 16–19
ti 28.3. Loukinaisten koulu klo 16–19

Lisäksi kunnanhallitus on määrännyt seuraavat sosiaalihuollon 
toimintayksiköt, joissa voivat äänestää erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana niissä olevat tai niihin otetut äänioikeutetut:

1) Liedon Valmakoti  
(Amandakoti, Teijuntupa ja vanhusten tukiasunnot)

2) Härkätien terveyskeskus, osasto
3) Ikipihlaja Matinkartano Oy ja Ikipihlaja Setälänpiha Oy
4) Mainiokoti Ilona
5) Asumisyksikkö Mäntykoti
6) Attendo Hoivakoti Helmi (Simpukkatie)
7) Tarvasjoen hyvinvointikeskus

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen oikeutettu on henkilö, jonka kyky liikkua tai 
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. 
Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 
vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun 
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitet-
tava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakun-
nalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema 
henkilö.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyy-
destään. Henkilöllisyys voidaan todeta kuvallisesta ja virallisesta 
henkilöllisyystodistuksesta (esim. ajokortti, passi, sähköinen 
henkilökortti ja kuvallinen kelakortti). Jos äänestäjä ei omista 
henkilöllisyystodistusta, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta 
väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta kunnan luvanvaraisilla paikoilla 
saadaan aloittaa keskiviikkona 15.3.2023 alkaen 
kiinnittämällä vaalimainokset kunnan 
vaalimainostelineisiin. Vaalimainosten 
sijoittaminen muille kunnan omis-
tamille alueille, laitteisiin ja 
rakennuksiin on kielletty.

M
ostphotos

Eduskunta-
vaalit 

2023

Eduskuntavaalit 2023 toimitetaan järjestämällä vaalipäivän äänestys sunnuntaina 2.4.2023 
klo 9.00–20.00 ja ennakkoäänestys 22.–28.3.2023 välisenä aikana.
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Ilmaristen koululla on muutaman vuoden ollut 
kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille tarjolla 
yrittäjyyden lyhytkurssi (kaksi viikkotuntia 
syyslukukaudella). Syksyllä 2022 kyseiselle 
opetusryhmälle tarjottiin erittäin tuhti paketti 
yrittäjyystietämystä. Oppilaat tekivät yritys-
esittelyjä ja suorittivat Liedon 4H-yhdistyksen 
yrittäjyyskurssin, josta oppilaat saivat myös 
erilliset todistukset. Lisäksi tehtiin hyvin tiivistä 
yhteistyötä lietolaisen yrityksen KAR-Lehtonen 
Oy kanssa, ja syyslukukauden huipensi vierailu 
Ilmaristen matkailutilalle.

Yrittäjyyskasvatuksen tehtävänä lietolaisessa 
koulutoimessa on avata nuorille sitä, että 
yrittäjyys on yksi muoto hankkia toimeentulo ja 
mahdollisuus toteuttaa samalla itseään. Samalla 
tutustutaan työelämätietouteen ja, mikä tär-
keintä, opitaan ihmisenä kasvamista. Jokilaak-
son koulun vuosiraportti koulussa toteutetusta 
yrittäjyyskasvatuksesta sopii meille kaikille 
ohjenuoraksi – olemme sitten missä tahansa 
asemassa yhteiskunnassamme. Jokilaakson 
koulun viiden prinsiipin yrittäjyyskasvatussetti 
on seuraavanlainen: 

1) ole ajoissa paikalla 
2) huolehdi, että sinulla on tarpeelliset työkalut 

mukana 
3) käyttäydy arvokkaasti 
4) tee työsi 
5) nauti saavutuksista ja ole ylpeä tuloksista.

Yrittäjyyttä harjoitellaan  
Liedon kouluissa  
monin tavoin

Teksti ja kuvat: Juha Heikkilä, Liedon kaupungin koulujen yrittäjyyskasvatuskoordinaattori

S
uomen perusopetusta antavissa kouluis-
sa noudatetaan voimassa olevaa ope-
tussuunnitelmaa. Näin myös Liedossa. 

Nykyisissä opetussuunnitelmissa muun ohella 
keskeisessä osassa ovat monialaiset oppimisko-
konaisuudet. Yksi näistä on työelämätaidot ja 
yrittäjyys. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa kokonaisuutta kuvataan muun 
muassa seuraavasti:

”Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmäl-
lisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa 
määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan 
tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan 
erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan 
sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn 
tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan 
projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista 
sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat 
saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, 
neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoit-
teen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuo-
maan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön 
ja opettamaan niitä toisille oppilaille.

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa op-
pilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista 
ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla 
esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteis-
työhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestö-
jen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai 
tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan 
aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan 
näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä 
ja yhteiskunnassa.”

Vastuulehtori koordinoi toimintaa

Liedon kaupungin koulutoimessa yrittäjyyskas-
vatusta on jo usean lukuvuoden ajan koordinoi-
nut vastuulehtori. Käytänteen myötä kaikille 
kaupungin varsinkin perusopetusta tarjoaville 

kouluille voidaan keskitetysti jakaa asiaan liit-
tyvää informaatiota, ja toisaalta koordinaattori 
voi jakaa kouluissa toteutettuja käytänteitä. 

Millä tavalla yrittäjyyskasvatusta sitten voidaan 
toteuttaa? Pohjimmiltaan kyse on yksinker-
taisesti siitä, miten asiat oppilaille opetetaan. 
Uteliaisuuden herääminen on aina myös yrit-
täjyyttä. Oleellisinta yrittäjyyskasvatuksessa 
on kuitenkin se, että jokainen oppii tekemään 
parhaansa. 

Yrittäjyyttä opitaan jo alakoulussa

Alakoulussa yrittäjyyttä voidaan opetella 
vaikka kauppaleikin muodossa. Leikki antaa 
loistavan mahdollisuuden harjoitella ma-
temaattisia perustaitoja ja asiakaspalvelun 
alkeita käytännössä. Paljon käytetty formaatti 
lietolaisessa yrittäjyyskasvatuksessa on vuosia 
ollut Pikkuyrittäjät-ohjelma. Pikkuyrittäjissä 
lapset perustavat 2–4 oppilaan ryhmissä oman 
pikkuyrityksensä.

Sisäisen yrittäjyyden periaatetta toteutetaan 
kaikissa lietolaisissa alakouluissa esimerkiksi 
järjestämällä diskoja tai erilaisin myyntihank-
kein. Toimivaksi täsmähankkeeksi on niin 
ikään osoittautunut Liedon 4H-yhdistyksen 
toteuttama kuudensille luokille suunnattu 
4H-yrittäjyyskokonaisuus. Kaikkein konkreetti-
sin keino harjoitella yrittäjyyttä lienevät Yritys-
kylä-vierailut. Lukuvuodesta 2022–23 lähtien 
kaikki lietolaiset kuudennet ja yhdeksännet 
luokat osallistuvat tähän Talous ja nuoret TATin 
organisoimaan, paljon myönteistä palautetta 
saaneeseen yrityssimulaattoriin. 

Yläkoulu tarjoaa koulutuksia  
ja valinnaiskursseja

Lietolaisissa yläkouluissa työelämä- ja 
yrittäjyyskasvatuksen juuret ovat pitkällä. 
Perinteisesti kaupungin yhdeksäsluokkalaiset 
ovat osallistuneet viikon tai kahden mittaiselle 
TET-jaksolle (työelämään tutustuminen). 
Sittemmin TET-toimintaa on ryhdytty toteut-
tamaan siten, että toiminnan piiriin kuuluvat 
kaikki yläkouluoppilaat. Yrittäjyyden puitteissa 
yläkouluissa on niin ikään jo pitkään ollut 
tarjolla moniakin valinnaiskursseja. Liedon 
4H-yhdistys on toteuttanut ainakin Liedon 
Keskuskoulussa ja Ilmaristen koulussa Ajokortti 
työelämään -koulutuksia. Tarvasjoella 4H-yh-
distyksen toteuttamaa yrittäjyyskasvatusta 
tarjoaa Härkätien 4H-yhdistys. Lietolaiset ylä-
koulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten 
ja yhdistysten kanssa. Näistä mainittakoon 
esimerkiksi Liedon Yrittäjät ry. 

 Yritysesittely Ilmaristen matkailutilalla.

 Turvallisuudesta huolehdittiin KAR-Lehtonen Oy:n 
yrityskäynnillä. 
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HEI YRITTÄJÄ,  
TYÖLLISTÄ LIETOLAINEN NUORI!

Liedon kaupunki myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla 
myös Liedon ulkopuolelta. Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle 
jälkikäteen, tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Tukea voidaan maksaa, mikäli nuoren työaika on vähintään 30 h/viikko ja työ kestää 
vähintään kuukauden ajan 1.6.–31.8.2023 välillä. Lisäksi nuoren on oltava syntynyt 
2004–2007 ja oltava kirjoilla Liedossa. Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, 
joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat. Palkan on oltava alan 
työehtosopimuksen mukainen.

Tuki on haettava sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.9.2023. Sähköinen lomake löytyy 
kaupungin nettisivuilta www.lieto.fi/kesatyotuki.fi. Lisätietoja saat yritys- ja työllisyys-
koordinaattori Mika Stepanoffilta, 050 3150 382, mika.stepanoff@lieto.fi. 

KESÄTYÖT ULKOLIIKUNTA

Kesätyöpaikkaa voi hakea vuosien 2004–2007 välillä syntynyt lietolainen nuori. Kaupun-
gin kesätöitä suositellaan erityisesti nuorille, joilla ei vielä ole työkokemusta. Hakemukset 
tulee jättää Kuntarekry.fi -palvelun kautta. Kesätöihin palkataan nuoria, jotka eivät ole 
kesällä 2022 olleet kaupungilla kesätöissä. Työjaksot ovat kuukauden mittaisia ja työaika 
on 30 h/viikko. 

Kesätöihin voi päästä arvonnan tai haastattelun kautta. Arvonnan kautta saatavia töitä 
on tarjolla esimerkiksi lastenhoidossa, viheralueiden hoidossa, kiinteistönhoidossa sekä 
siivous- ja puhtaanapidossa. Muutama arvottava kesätyöpaikka jaetaan sosiaalisin perus-
tein, sosiaalityön suosituksesta. Voit hakea kesätöitä useammalta alalta.

Haastatteluilla kesätyöntekijöitä haetaan vapaa-aikatoimeen leiri- ja liikuntatoimintaan 
apuohjaajaksi sekä kesäsomettajaksi. Samalla hakemuksella voi hakea myös Zoolandiaan, 
Nautelankoskelle, Vanhalinnaan ja Tarvasjoen museoon. Myös näissä tehtävissä on 
 haastattelu. 

LIEDON KAUPUNKI TARJOAA 
NUORILLE KESÄTÖITÄ 

Liedon kaupunki osallistuu LiikUn kolmen 
kampanjan kokonaisuuteen, johon sisältyvät 
Talviliikkuja-, Haastepyöräily- ja Syysliikkuja-
kampanjat. Kannustamme kaiken ikäisiä ja 
tasoisia liikkumaan ulkoliikuntalajien parissa 
läpi vuoden.

Vielä ehdit mukaan 
Talviliikkuja-kampanjaan

Talviliikkuja-kampanja järjestetään 10.1.–31.3. 
välisenä aikana. Kampanjan liikuntamuotoina 
ovat hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumi-
kenkäily, potkukelkkailu, luistelu, retkiluistelu, 
pyöräily ja maastopyöräily, sekä soveltava 
liikunta. Heikko lumitilannekaan ei estä liikku-
mista ja kaikki voivat osallistua omien kilometri-
tavoitteiden mukaan! 

Kirjaa talven ulkoliikuntasi helpossa ja maksut-
tomassa mobiili- tai nettisovelluksessa ja seuraa 
kisaa reaaliaikaisesti kuntarankingissa. Kam-
panjan lopussa kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan tuotepalkintoja. 

Tarkemmat tiedot kampanjasta sekä mobiili- ja 
nettikirjausohjeet löytyvät verkko-osoitteesta 
www.liiku.fi/talviliikkuja.

Paperisen, käsin täytettävän liikuntakortin voi 
noutaa Liedon kirjaston aulasta kaupungin-
talolta, osoitteesta Kirkkotie 13, Lieto.

M
ostphotos

Liikkuen läpi  vuoden 
-kampanjakokonaisuus 
kutsuu liikkumaan

KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKAHAUN AIKATAULU: 

27.2.–12.3. Täytä hakemus Kuntarekry.fi-palvelussa 
13.3.–26.3. Kesätyöntekijöiden haastattelut  
Vk 13  Kaupungin kesätyöpaikkojen arvonta 
11.5.  Kesätyöinfo valituille kaupungintalolla tai etäyhteydellä 

Katso tarkemmat kuvaukset kesätöistä netistä: www.lieto.fi/kesatyot.
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”SUN TARINA  
ON TÄRKEE” 
Kuulumisia Liedon lukiosta

ABITURIENTIT VASTA
SIVAT SEURAAVIIN 
KYSYMYKSIIN:

1 Miten löysit oman polkusi Lilussa?

2 Miten olet viihtynyt? 

3 Mikä on ollut parasta?

4 Millaiset tulevaisuuden  
suunnitelmat sinulla on?

Kysyimme Liedon lukion abiturienteilta heidän kuulumisiaan ja 
tulevaisuudensuunnitelmiaan. Lilussa jokaisen tarina on tärkeä. 

ERICA 
1 Lukion ensimmäisen vuoden 

aikana opiskeltiin paljon pakollisia 
aineita ja lukion edetessä löytyi 
itseä kiinnostavat aiheet. Jatko- 
opintosuunnitelmani eivät ole 
vieläkään kiveen hakatut ja vasta 
nyt kolmantena vuotena suunni-
telmat ovat alkaneet muodostua. 

2 Koulussamme viihtyvyyttä lisää-
vät kodikkaat tilat. Välituntisin on 
mahdollista pelata esimerkiksi bil-
jardia ja pöytätennistä kavereiden 
kanssa. Uusia ystäviä on löytynyt 
juurikin näistä yhteisistä tiloista.

3 Parasta on ollut opettajien tar-
joama tuki. Opettajat ovat roh-
kaisseet pois mukavuusalueeltani 
ja sen ansiosta minusta on tullut 
lukiovuosien aikana rohkeampi ja 
reippaampi. 

4 Tulevaisuudessa minua mah-
dollisesti kiinnostaisi teologian 
opiskelu. Pidemmän tähtäimen 
haaveena olisi jatkaa perheemme 
sukutilaa.

ELMERI
1 Valitsin Lilun, koska tämä oli lähin 

lukio. Lyhyt koulumatka oli tärkeä. 
Kuulin positiivisia kokemuksia 
aikaisemmilta opiskelijoilta ja Lie-
don lukio mahdollistaa mielestäni 
hyvät eväät jatkokoulutukseen.

2 Korona-ajan jälkeen koulussa 
on taas mukava viettää aikaa. 
Välituntisin voi pelata eri pelejä, 
kuten biljardia.

3 Pienessä lukiossa on persoonalli-
nen opetus ja opettajat auttavat 
mielellään. Urheiluharrastus, har-
rastan kestävyysjuoksua, ja opis-
kelu rytmittävät hyvin toisiaan. 
Täällä on hyvät mahdollisuudet 
olla vapaatunteina aktiivinen, kos-
ka liikuntapaikat ovat niin lähellä.

4 Aion hakea Turun kauppakorkea-
kouluun.

LINDA
1 Tiedän, että kaikissa lukioissa on 

samat pakolliset kurssit. Minua 
kiinnosti erikoislinja, joten valitsin 
Lilun kansainvälisyyslinjan. Tämä 
on sopivan kokoinen koulu ja 
suhteellisen pienet ryhmäkoot 
helpottavat opiskelua. Ystävien 
kokemusten kautta oli helppo 
tulla tuttuun lukioon.

2 Olen viihtynyt hyvin. Olen saanut 
uusia kavereita. Opettajat tunte-
vat opiskelijat hyvin. On helppo 
pyytää ja saada apua.

3 “Under the EU Stars” Erasmus 
–hanke on ollut hieno kokemus, 
koska on päässyt tutustumaan 
uusiin paikkoihin ja saanut uusia 
elinikäisiä ystäviä. Myös muut 
kansainvälisyyslinjan hankkeet 
ja jotkut liikunnan erikoiskurssit 
kuten “Selviytyjät” ovat antaneet 
unohtumattomia kokemuksia.

4 Mietin vielä vaihtoehtoja, mut-
ta oikis tai diplomi-insinööri- 
koulutus kiinnostavat. Ympäris-
tön hyvinvointiin vaikuttaminen 
kiinnostaa, ja haluan yhdistää sen 
jatko-opintoihini.

MIKKO 
1 Liedon lukio on lähellä, enkä kokenut, että muut lukiot tarjoaisivat mitään parempaa. 

Omat tavoitteet ja vahvuudet alkoivat selkiytyä ensimmäisten jaksojen jälkeen. Opiske-
luun pääsi hyvin sisälle, koska opettajat ja opetus ovat hyvin opiskelijaorientoituneita.

2 Olen viihtynyt lukiossa hyvin. Heti löytyi hyvä porukka ja koko lukion ajan on ollut 
rento ja avoin ilmapiiri. Opiskelun, harrastusten, vapaa-ajan ja töiden yhdistäminen on 
tuonut oman haasteensa, mutta olen onnistunut tasapainottelemaan niiden kanssa.

3 Erasmus-hanke “Under the EU Stars” ja liikunnan valmennuskurssi, johon sisältyi osal-
listuminen Norjan Holmenkollenin viestijuoksutapahtumaan, olivat unohtumattomia 
kokemuksia.

4 Vaihtoehtoni lukion jälkeen ovat vielä avoinna. Armeijan jälkeen on aikaa tehdä 
 ratkaisu.  Oikeustieteellinen on yksi vaihtoehdoista.

A
nu A

la-K
rekola-Suni
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V
uoden vaihteen jälkeen pelkästään tammikuun aikana on tullut 
jo yli tuhat yhteydenottoa Varsinais-Suomen ikääntyneiden 
asiakasohjausnumeroihin.

Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueen tarjoamista 
ikääntyneiden palveluista 
saa tietoa esimerkiksi 
soittamalla ikääntyneiden 
keskitettyihin asiakasoh-
jausnumeroihin.

Yhä useampi ikäihminen ja 
omainen on löytänyt Varsi-
nais-Suomen ikääntyneiden 
keskitetyt asiakasohjausnumerot. Numeroihin tulevien puhelujen luku-
määrässä on havaittu nousua vuoden ensimmäisten viikkojen aikana.

– Ikääntyneiden neuvontapuhelujen yhteismäärä on noussut vuoden 
alusta noin 30 prosenttia. Yhteydenotoissa kysymykset ovat koskeneet 
samoja asioita kuin ennen vuodenvaihdetta. On esimerkiksi kysytty 
palveluja kotiin, kodin turvallisuudesta ja apuvälineistä sekä asumisesta, 
kertoo ikääntyneiden palvelujen asiakasohjauspäällikkö Eira Helin.

Asiakasohjausnumeroihin voi soittaa silloin, kun tarvitsee tietoa Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueen tarjoamista palveluista ikääntyneille tai 
jos alkaa mietityttämään, että olisiko itse tai omaisen pikkuhiljaa aika 
saada ikääntyneiden palveluja. Etenkin uusille asiakkaille asiakasohjaus-
numerot ovat hyvä kanava saada tietoa tarjolla olevista palveluista.

Hyvinvointialue synnytti yhtenäiset käytännöt

Hyvinvointialueen aloittaminen parantaa asiakasohjauksen mahdolli-
suuksia auttaa, sillä alueen kunnissa ja kaupungeissa on nyt yhtenäiset 
käytännöt ikääntyneiden palvelujen myöntämisperusteissa ja asiakas-
maksuissa. Varsinais-Suomessa on jo muutaman vuoden ajan ollut käy-

Ikääntyneiden  
asiakasohjaus auttaa  
puhelimessa ja verkossa

Teksti: Varha | Kuva: Mostphotos

VARSINAIS-SUOMEN IKÄÄNTYNEIDEN  
ASIAKASOHJAUSKANAVAT

Suomenkielinen asiakasohjauspuhelin
02 262 6164 (puhelin palvelee arkisin klo 9–15)

Ruotsinkielinen asiakasohjauspuhelin
02 262 6174 (puhelin palvelee arkisin klo 9–12)

Verkkosivusto 
Asiakasneuvonta.fi

tössä ikääntyneiden palvelujen keskitetty asiakasohjausnumero, jossa 
valtaosa kunnista ja kaupungeista on ollut mukana. Nyt samat numerot 
kattavat koko hyvinvointialueen, eikä kuntakohtaisia eroja enää ole.

Varsinais-Suomen 
ikääntyneiden palvelui-
hin saa yhteyden myös 
Asiakasneuvonta.fi-sivuston 
kautta. Sivustolla voi jättää 
yhteydenottopyynnön myös 
 asiakasohjausnumeroiden 
palveluajan ulkopuolella.

– Sivustolla oleva yhtey-
denottolomake ja asiakas-

ohjauschatti ovat ihan yhtä hyviä asiointikanavia. Niiden kautta saa yhtä 
lailla neuvontaa ja apua, ikääntyneiden palvelujen asiakasohjausjohtaja 
Salla Lindegren sanoo.” Hyvinvointialueen kunnissa ja kaupun

geissa on nyt yhtenäiset käytännöt 
ikääntyneiden palvelujen myöntämis
perusteissa ja asiakasmaksuissa.

SOTE-PALVELUT
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Kaavoitusohjelma 2023–2025 
Kirkonseutu, Ilmarinen, Loukinainen, Littoinen

3.06 TASTONMETSÄ II / LOUHENPOLUN ALUE (18-23)
Alueelle tehtiin v. 2014 kaavaluonnos ja v. 2021 uusi luonnos, jossa oli osoitettu uusi 
pientaloalue olevan asuinalueen länsi- ja pohjoispuolelle Turun rajan tuntumaan. 
Kaavassa on myös mukana Sammontien puuttuva kaavoittamaton osa. Yksityinen 
on esittänyt kaavoittamattomalle vanhalle kasvihuonealueelle kaavoitusta tehok-
kaammalle pientalokohteelle. Kaavaan on otettu mukaan myös viereisiä omakoti-
tontteja ja kuntoradan ja tanssilavan aluetta. Ehdotusvaiheessa kaavaan lisättiin 
myös koulun eteläpuolen AR-korttelin pieni laajennus toteutuneen mukaiseksi. 
Hyväksymisvaiheessa kaavasta jätettiin pois tanssilavan ja kuntoradan alue, jota 
varten tilattiin meluselvitys. Tanssilavan kaava viedään omana työnä eteenpäin al-
kuvuoden 2023 aikana. Tastonmetsä II / Louhenpolun kaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 30.1.2023.

4.29 MATINTALO 4 AK JA AKM (21 - 23)
Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 4 -kaava-alueeksi kaakkoisosa, 
johon kohdistui kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana naapureiden muistutuksia. 
Uusi kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.2.2023 ja se on nähtä-
vänä 9.2.–10.3.2023.

4.26 MATINTALO 5 AK JA AKM (21-23)
Matintalo 2 -kaava-alueesta on rajattu Matintalo 5 -kaava-alueeksi pohjoisosa, 
johon kohdistui kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana useita muistutuksia. Mahdol-
lisesti valtatien rinnakkaistien linjausratkaisu on mukana kaavassa ja mahdollisesti 
tehdään uusi kaavaehdotus tai kaava viedään hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

3.07 PAKURLA AK (25-)
Vanhan Tampereentien eteläpuolelle raviradan lähelle Turun rajalle on suunniteltu 
asuntoaluetta, joka osittain liittyisi hevosurheilutoimintaan. Vuoden 2022 alussa 
kunnanhallituksien hyväksymässä Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035 ehdotuk-
sessa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, maatilojen talouskeskus-
ten alueeksi ja palvelujen ja hallinnon alueeksi.

4.30 KORTTELIN 45030 AKM (22-23)
Kaavatyössä selvitetään kaupan laajenemisen tarpeet sekä liityntäpysäköintiratkai-
sut. Kaava on suunniteltu tehdä vuoden 2023 syksyyn mennessä.

4.16 HAKKISTEN RISTEYSALUE (24-)
Kaavalla selvitetään yhdystien toteutusta Metsolantielle ns. Kaarinantien linjausta 
pitkin ja tutkitaan risteysaluejärjestelyjä. Samalla selvitetään risteysalueen maan-
käyttö ja valo-ohjaus. Liikenteelliset ratkaisut kytkeytyvät hankkeeseen 4.19.

4.19 POHJOISRINNE AK JA AKM (24-)
Kaavalla tutkitaan alueen maankäyttö esim. Hämeentien joukkoliikennekäytä-
vään tukeutuvaa tehokkaampaa asumista tai toimitilarakentamista aikoinaan pa-
loasemaa varten kaavoitettuun KTY-kortteliin sekä Hämeentien pohjoispuoleisiin 
KTY-kortteleihin.

4.02 TAMMEN LAAJENNUS (22-23)
Kaavaehdotus oli nähtävänä: 14.4.–13.5.2022. Kaavaehdotuksessa on Tammitien 
pohjoispuolelle osoitettu neljä omakotitonttia AO ja Hämeentien viereisille kiinteis-
tölle on osoitettu suojaviheraluetta EV, toimitilarakennusten korttelialuetta KTY ja 
lähivirkistysaluetta VL. Korttelin 44003 kaksi AO-tonttia on muutettu yhdistettyjen 
erillispientalojen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi AOT. Kaavaan tehdään mahdollisesti muutoksia ja uusi kaavaehdo-
tus asetetaan nähtäville keväällä 2023. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

4.31 TAMMEN LAAJENNUS 2 (25-)
Alueelle on suunniteltu yleiskaavan mukaista pientaloaluetta. Yksityisen maan-
omistajan osalta laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Kaavalla täydennetään 
Loukinaisten pientalotonttitarjontaa. Kaavassa selvitetään myös puuttuvat kevyen 
liikenteen väylät.

5.55 RASKAAN LIIKENTEEN PYSÄKÖINTIALUE (23-24)
Kaavan tarkoitus on alueen osoittaminen raskaan liikenteen pysäköintiin Län-
si-Avantintien pohjoispuolella Lounaisväylän jatkeella. Kaava tehdään vuosien 2023 
ja 2024 aikana.

5.44 SIIVENTIE - RATUNTIE (22-23)
Tuulissuon Siiventien ja Loukinaisten Matintalon kaava-alueen välinen alue kaavoi-
tetaan pääosin asumiselle ja virkistykselle. Siiventien ja uuden Sulkakujan varteen 
on osoitettu siistiä toimitilarakentamista. Kaava on hyväksymisvaiheessa.

5.01 JÄRVELÄNTIEN ASUIN-, PALVELU- JA YRITYSALUE (24-25)
Tuulissuon eritasoliittymän eteläpuolelle on suunniteltu tehdä asemakaava asuin-, 
palvelu-, työpaikka- ja virkistystoiminnoille vuodesta 2024 alkaen tarpeen mukaan. 
Maanomistustilanteesta riippuen kaavoitusajankohtaa voidaan siirtää.

5.04 LITTOISTEN VESILAITOKSEN MUUTOS (23-25)
Littoisten vesilaitoksen mahdollinen myynti ja tuleva käyttö ovat olleet esillä viime 
vuosina. Alueen kaavanmuutosta on siirretty eteenpäin vuosiin 2023–2025.

5.05 JÄRVELÄ (26-)
Alue on yleiskaavassa selvitysalue, jonka soveltuvuus pysyvään tai loma-asutukseen 
ja ympäristöystävälliseen työpaikkarakentamiseen selvitetään. Alueelle kohdis-
tuu suurta virkistys- ja luonnonsuojelupainetta. Kaava edellyttää maankäyttösopi-
muksia.
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Kirkonseutu, Ilmarinen, Loukinainen, Littoinen

Käyttösuunnitelmaan liittyvän kaavoitusohjelman 2023–2025 
on kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksynyt 25.1.2023.

Kartalla on esitetty kaavoitusohjelman 2023–2025 asema-
kaavat. Rajaukset ovat ohjeellisia ja tarkentuvat kaavatöiden 
aikana. Kohteista on lyhyet selostukset aikatauluarvioineen. 
Karttaan on katkoviivalla merkitty ne kohteet, jotka ovat 
ohjelma kauden ulkopuolelle siirrettyjä ja joiden toteutukseen 
liittyy aikataulullisia epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2023 tärkeimmät asemakaavakohteet on merkitty 
 vihreällä.

1.08 POHJOIS-NUOLEMO AK JA AKM (25-)
Nuolemon kaavaa on tarkoitus laajentaa pohjoiseen kaupungin ja osittain yksityis-
ten maille. Kaava-aluetta on laajennettu luoteeseen Teijulan rakentamattoman 
laajennuskaavan vierelle. Samalla ratkaistaan Koivukannontien toteutus. Alueelle 
on ajateltu n. 30-40 omakotitonttia sekä mahdollisesti myös muutama rivitalotontti. 
Kaavoitus on siirretty alkamaan vuonna 2025.

1.28 HUOLTOMIEHENTIE AK JA AKM (20-23)
Kaavatyön tavoitteena on voimassa olevan yleiskaavan mukaisen työpaikka-alueen 
kaavoittaminen sekä tutkia yleiskaavan mukaisen pientaloalueen sijoittamista 
alueelle. Samalla ratkaistaan 10-tien risteysalueen muutostarpeet. Vanhan Tyllin-
tien osalta selvitetään kaavatyössä mahdollisuus läpiajon katkaisemiseen. Kaava-
luonnos oli nähtävänä 1.10.–30.10.2020.

1.39 SEURAKUNNAN ALUE (22-24)
Seurakunta on esittänyt seurakuntatalon ja pappilan viereisten alueiden kaavoit-
tamista tehokkaammin. Kaavoitukseen liittyy maankäyttösopimus. Muutoksia on 
suunniteltu myös Hyvättyläntien eteläpuolelle.

1.45 KIRKKOTIE – JOKIRANTA AK JA AKM (22-23)
Ely-keskus on esittänyt, että Kirkkotie pitäisi muuttaa valtion maantiestä kaupungin 
katualueeksi. Kaavan muutoksessa on mukana myös Jokirannan virkistysalueen suun-
nittelu, kirkon alue ja Nautelankosken museon osaksi tulleen Annantuvan muuttami-
nen omakotitontista museorakennusten tontiksi. Vuonna 2021 käyty Säästöpankkita-
lon alueen kilpailu on ratkaistu, joten Säästöpankkitalon alueen kaavan muuttaminen 
on ajankohtaista yhteistyössä kilpailun voittaneen työryhmän kanssa.

1.47 SAUKONOJANTIE 5 AK JA AKM (23 - 24)
Kaupunki on ostanut maata ja vanhan tilakeskuksen Saukonojantien ja Savijoen 
varresta. Alueiden ja rakennusten käyttöä mietitään kaavoituksen yhteydessä ohjel-
man mukaan vuosina 2023–24. Kaavassa on mukana myös Ravunpihan rivitaloton-
tin muutos muinaislöydösten vuoksi.

1.09 SAUKONOJANTIE II / YHDYSTIEN MUUTOS (23-24)
Nuolemontien ja Hämeentien välisen yhdystien rakentamista on suunniteltu. Hä-
meentien ja Simpukkatien väliin on yleiskaavan mukaisesti suunniteltu työpaikkara-
kentamista, mutta myös julkisten ja kaupallisten palvelujen ja asumisen sijoittumista 
alueelle tutkitaan.

1.30 YDINKESKUSTAN AK JA AKM (23-25)
Kaavahankkeeseen liittyy keskustan liiketilojen uudistamishankkeita. Samalla tut-
kitaan Hämeentien varren kaavoittamattomien pientaloalueiden kaavoitusta kes-
kustan ideakilpailun periaatteita noudattaen. Kaavoitus edellyttää maakauppoja/
maankäyttösopimuksia.

1.29 UUSI KIEVARINTIE AK JA AKM (15-25)
Kaavatyöllä selvitetään kaupungin omistamien kiinteistöjen maankäyttö sekä 
alueen liikenteellisiä järjestelyjä. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 2015.

1.46 RUOHOKUKKULA (25)
Kaupungin hankkimien maiden käyttöä mietitään Kärpijoentien ja Tutka-aseman-
tien varressa. Kaava on siirretty vuoteen 2025.

1.41 REKIKUJAN AKM (19-23)
Jukolantiellä on suunniteltu jatkaa Rekikujaa kevyen liikenteen väylänä. Samalla 
tehdään tonttijärjestelyjä viereisille alueille nykytilanne huomioon ottaen. Kaava 
pyritään tekemään loppuun vuoden 2023 kesään mennessä.

1.12 SILLILÄ IV AK (23-25)
Pientalokaavoituksen pääkohde Kirkonseudulla on Sillilä IV alue peltomaisemassa 
Jukolantien, Kivimetsäntien ja Savijoen välissä. Kaupunki on ostanut suurimman 
osan alueen maista. Kaavoitus on suunniteltu vuosille 2023–25.

5.50 SUOPOHJAN AK (22-23)
Uuden Tuulissuontien jatkeen varteen suunnitellaan työpaikkarakentamista ja 
vähän virkistysalueita sekä suojaviheralueita. Kaavassa on myös yksi AO ja AOT 
tontti. Kaava on hyväksymisvaiheessa.
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Kaavoitusohjelma 2023–2025 
Asemanseutu

Tarvasjoki

2.02 KAILASSUONKALLIO 2 (22-)
Kailassuonkallion laajemmalle alueelle on maakuntakaavassa osoitettu merkintä E: 
erityistoimintojen alue ja luonnonvarojen ja -arvojen vaihemaakuntakaavassa osoi-
tettu merkintä ejk: kiviainesten ottoalue ja materiaaliterminaalit. Alueella on myös 
merkittäviä luontoarvoja. Kaavatyötä viedään eteenpäin maanomistajavetoisena 
hankekaavana, jossa kaavalla yhteensovitetaan em. tarpeet. Kaavaan liittyy maan-
käyttösopimus.

2.18 SÄKYLÄNTIEN- AROSUONTIEN TYÖPAIKKA-ALUE (21-23)
Kaavan tavoitteena on laajentaa Asemanseudun yritysaluetta Säkyläntien ja Aro-
suontien välisille alueille ja vähän myös Säkyläntien länsipuolelle vuoden 2023 ke-
vääseen mennessä. Kaavaehdotus oli nähtävänä 20.10.–30.11.2022

2.04 ZOOLANDIA (16-24)
Alueelle on tehty 2013 kaavaluonnos, jossa on laajennettu Zoolandian toiminnalle 
varattua aluetta sekä osoitettu Zoolandian pohjoispuolelta kunnan maalta alueita 
asuinpientaloille. Alueesta erotettiin  omaksi kaavakseen Huivintien ak, joka on hy-
väksytty v. 2022. Huivintien ja Zoolandian väliin kaavoitettiin rivitalokortteli.

2.01 KAILASSUONKALLIO 1 (15-24)
Kaava-alue käsittää lähinnä nykyisiä yrityksiä laajennustarpeineen sekä laajennus-
alueita luoteeseen. Kaavaluonnos oli nähtävänä 26.11.2020–5.1.2021.

2.19 TAMMENTAAN AK (22-23)
Kaavan tavoitteena on laajentaa Asemanseudun asuntoaluetta Tammentaan lou-
naispuolelle Vanhan Tampereentien varteen vuoden 2023 kevääseen mennessä. 
Kaavaehdotus oli nähtävänä 2.6.–8.8.2022 ja sen jälkeen on teetetty alueelle melu- 
ja kaivoselvitys.

2.17 ASEMAN AK JA AKM (24-25)
Liedon vanhan aseman kohdalle radan toiselle puolelle tehdään yleiskaavan mukais-
ta työpaikkarakentamista ja mahdollista lähijunaseisakkia ja liitäntäpysäkkiä. Kaa-
van laadinta on ajoitettu vuosiin 2024–25, mutta laadinta odottaa tarkempaa selvi-
tystä lähijunaliikenteen käyttöönotosta.

2.12 TIEMESTARINTIEN JATKO II AK JA AKM (22-23)
Tiemestarintien kaava-aluetta on suunniteltu jatkaa länteen päin vuonna 2023. 
Kaupunki on ostanut alueelta 8 ha maata joulukuussa 2021. Kaavatyö on aikataulu-
tettu samanaikaisesti 2.06 kaavan kanssa ja kysynnästä riippuen kaavatyöt voidaan 
tarvittaessa yhdistää.

2.20 ASEMANSEUDUN PAHKAPUISTON AKM (22-23)
Aseman alueelle tehdään pieniä tarkistuksia ja Elotien varren YS-tontti on suunni-
teltu muuttaa suurelta osaltaan virkistysalueeksi ja varaudutaan myös asuinraken-
tamiseen. Kaavaluonnos oli nähtävänä vuodenvaihteessa 2021–22. Kevään 2022 
aikana tehtiin luontoselvityksen tarkistus ja kaavaehdotus on suunniteltu viedä 
lautakuntaan keväällä 2023.

2.06 LIEDON PORTIN LAAJENNUS 2 (22-23)
Työpaikka-aluetta on tarkoitus laajentaa Säkyläntien länsipuolelle. Kaavaan on varau-
duttu ottamaan Nummenkulmantien haja-asutusalue mukaan. Samalla alueen liiken-
nejärjestelyt suunnitellaan turvallisemmiksi. Kaavoitus on siirretty alkamaan 2023.

7.03 TYLLIN ALUEEN MUUTOS 
JA LAAJENNUS (15-23)
Kaavan tavoitteena on lisätä Tar-
vasjoen Tyllin alueen tonttivaran-
toa teollisuus-, varasto- ja toimi-
tilarakentamiselle. Kaava-aluetta 
on laajennettu itään ja pohjoiseen 
kaupungin ja yksityisen omista-
malle maalle. Kaavaehdotus on 
hyväksytty kaupunginhallitukses-
sa 6.2.2023 ja se on nähtävänä 
16.2.–17.3.2023. Kaavaan liittyy 
maankäyttösopimus.

7.04 MEIJERIN MUUTOS (22-23)
Kaavoituksen tavoitteena on tar-
kistaa Meijerin alueen asemakaa-
vamerkintöjä sekä korttelialueiden 
ja tonttien rajauksia. Kaupungin 
omistamasta, rakentamattomasta 
rivitalotontista erotetaan raken-
tamiselle sopimaton Paimionjoen 
ranta-alue virkistysalueeksi, jolle 
osoitetaan ulkoiluyhteys Härkä-
tieltä. Kaavoitus- ja rakennuslau-
takunta on käsitellyt kaavaehdo-
tusta 22.2.2023 ja se on tulossa 
nähtäville maaliskuussa 2023.

Yleisesti

• Kaupungin internet-sivuilta: www.lieto.fi > Palvelut 
ja asiointi > Kaavoitus ja maankäyttö > Asemakaavat, 
Yleiskaavat

• Kaupungin internet-karttapalvelusta: kartta.lieto.fi > 
Aineistot > Näytä kartalla > Kaavoitus

• Kaavoitusohjelmasta (hyväksytään talousarvion osana 
loppu vuodesta ja käyttösuunnitelman osana alku-
vuodesta)

• Kaavoituskatsauksesta (julkaistaan kerran vuodessa, 
yleensä helmikuussa)

Yksittäisten kaavojen osalta

• Luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulutuksista (julkaistaan 
sanomalehdessä ja kaupungin internet-sivuilla)

• Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityslistoilta ja 
pöytä kirjoista (luettavissa kaupungin internet-sivuilla)

• Vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta myös 
kaupungin hallituksen ja kaupunginvaltuuston esitys-
listoilta ja pöytä kirjoista

Mistä saa tietoa  
vireillä olevista kaavoista?
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Mikä on kaavajärjestelmä?

Kaavoitus tarkoittaa julkista, maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvaa maankäytön suunnitteluprosessia. Kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja 
 r akennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteeet (VAT).

Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin, jossa yleispiirteisempi ylemmän tason kaava ohjaa yksityiskohtaisempia kaavoja.

Maakuntakaava

Useita kuntia koskeva maakunta-
kaava laaditaan Varsinais-Suomen 
liitossa. Siinä esitetään maakunnan 
kannalta keskeiset asiat kuten taa-
jama- ja keskusta-alueet sekä liiken-
teen pääväylien ja seudullisesti mer-
kittävien viheralueiden sijoittuminen. 
Maakuntakaava voidaan laatia vaihe-
kaavana, jolloin se käsittelee tiettyä 
teemaa/teemoja (esim. tuulivoima).

Yleiskaava

Yleiskaava voi kattaa koko kunnan 
alueen tai vain osan (osayleiskaava). 
Yleiskaava on yleispiirteinen kaava, 
jossa osoitetaan mm. alueiden pää-
käyttötarkoitukset (esim. asuminen, 
työpaikka, virkistys), uudet kokooja-
kadut ja uusien teiden yhteystarpeet 
sekä erilaiset ympäristökohteet (esim. 
maisema-alueet). Liedossa on voimas-
sa yleiskaava koko kunnan alueella.

Asemakaava

Asemakaavassa ohjataan yleiskaavaa 
yksityiskohtaisemmin maankäyttöä. 
Asemakaavassa suunnitellaan mm. 
katualueiden leveys, korttelialueiden 
käyttötarkoitus, rakennusoikeus,-
rakennusten kerrosluku ja sijoittelu 
sekä pysäköintijärjestelyt. Joillekin 
asemakaava-alueille laaditaan kaavan 
lisäksi erilliset rakennustapaohjeet 
ohjaamaan rakentamista.

Vuonna 2022 hyväksytyt asemakaavat 

26.1.2022 Asfalttiaseman korttelin AKM
26.1.2022 Huivintien AK
28.2.2022 Poikoja 3, AK ja AKM
14.6.2022 Talviniityn AK ja AKM
28.9.2022 Lavatien AKM

AK: asemakaava, alueelle tehdään asemakaava ensimmäisen kerran
AKM: asemakaavan muutos, alueella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan

Vuonna 2022 Liedossa hyväksyttiin 5 asemakaavaa:

Kaavaprosessi ja osallistuminen

Kaavaprosessi alkaa kaavan vireille tulosta ja päättyy kaavan voimaan tuloon. Kaavaprosessin 
 välivaiheiden määrä ja ajallinen kesto vaihtelee kaavan sisällöstä ja esim. kaavan vaikutusten laa-
juudesta riippuen. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu yksinkertaistetusti prosessin kulku. Kaavan 
valmistelusta vastaa kunnan kaavoitustoimi ja kaavan hyväksymisestä kunnan luottamushenkilöt.

Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto (KV)  
Esim. kaavassa uutta asemakaavaa tai kaavoitus edellyttää maankäyttösopimusta yksityisen maan-
omistajan kanssa.

Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy kaavoitus- ja rakennuslautakunta (KAAVRAK)

KAAVA-ASIAKIRJAT

Kaava-asiakirjoihin kuuluvat kaava-
kartta, kaavaselostus, osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä 
tarpeen mukaan laadittavat erilliset 
selvitykset. Kaavakartta ja kaava-
määräykset muodostavat varsinaisen 
 oikeudellisen kaavan.

EHDOTUSVAIHE

• Kaavaehdotuksen (kaavakartta 
ja -selostus) hyväksyminen 
julkisesti nähtäville

• Kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk 
 (vaikutuksiltaan vähäiset 
14 vrk)

• Lausuntojen pyytäminen

HYVÄKSYMISVAIHE

• Vastineet muistutuksiin
• Asemakaavan hyväksyminen
• Kaavan lainvoimaiseksi tulo 

(37 vrk päätöspöytäkirjan nähtä-
ville panosta, ellei kaavavalitusta)

• Kaavan voimaantulo (kuulutus)

ALOITUSVAIHE

Liedon asemakaavoituk-
sessa ei yleensä ole eril-
listä aloitusvaihetta vaan 
aloitus vaihe ja luonnosvai-
he on yhdistetty käsittelyn 
joustavuuden vuoksi.

LUONNOSVAIHE

• Päätös kaavoituksen vireilletulosta 
(jos kaava-alue ei sisälly kaavoitus-
ohjelmaan)

• Kaavaluonnoksen sekä OAS:n 
 hyväksyminen

• Kaavaluonnos ja OAS nähtävillä
• Lausuntojen pyytäminen

• Mahdollisuus muutoksenhakuun 
hallinto-oikeudesta (maksullinen)

OSALLISTUMINEN: • Maanomistajien ja naapurien 
 kuuleminen (kirje)

• Osallinen voi esittää mielipiteensä 
luonnoksesta (suullinen tai kirjallinen)

• Ulkopaikkakuntalaisten maan-
omistajien kuuleminen (kirje)

• Osallinen voi jättää muistutuk-
sen ehdotuksesta (kirjallinen)
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Maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi

Kanta-Liedon osayleiskaava 2035

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035

Varsinais-Suomen liitto on tehnyt 
maakunnallista viherrakennetyötä 
vuoden 2022 alusta alkaen. Viher-
rakenneselvityksen ensimmäinen 
vaihe – lähtökohdat, nykytiedot 
ja tavoitteet – valmistuu kesään 
2023 mennessä. Erillisen luonnon 
monimuotoisuuden nykytiedon 
selvityksen lisäksi ensimmäises-
sä vaiheessa käydään läpi virkis-
tyksen, kaupunkiseudun viherra-
kenteen ja biotalouden tilannetta. 
Selvitys kytkeytyy samassa aika-
taulussa valmistuvaan laajempaan 
maakuntakaavan ajantasaisuuden 
arviointiin, jonka pohjalta pääte-
tään Varsinais-Suomen maakun-
nallisen maankäytön suunnittelun 
seuraavista askelista.

Kanta-Liedon osayleiskaavan alus-
tava luonnos oli nähtävillä 27.10.–
25.11.2016. Kaavan laatimisen 
edellyttämät luontoselvitykset 
 valmistuivat 2019 ja kaavatyötä 
viedään eteenpäin 2023 aikana.

Maaria-Ilmaristen osayleiskaava-
ehdotus sekä ulkoilureittisuun-
nitelmaehdotus olivat nähtävillä 
28.2.–29.3.2022. Samaan aikaan 
nähtävilläolon kanssa ehdotuksis-
ta pyydettiin lausuntoja. Saadun 
 palautteen perusteella näyttää 
 todennäköiseltä, että kaavaa ja 
ulkoilureittisuunnitelmaa täytyy 
joiltain osin muuttaa. Tämän myötä 
kaava ja ulkoilureittisuunnitelma 
tullaan asettamaan uudelleen näh-
täville alkuvuoden 2023 aikana.
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Tonttitilanne

Liedon kaupunki, kaavoitus ja tontinmyynti

Uudet omakotitontit

Vuoden 2023 päätontinluovutuskohteet ovat Matintalon alue LOUKI-
NAISISSA sekä Teijulan laajennusalue KIRKONSEUDULLA. Matintalon 
alueelta luovutetaan 9 omakotitonttia, tonttien ensimmäinen hakukierros 
jatkuu helmikuun loppuun asti. Omakotitonttien koot ovat 946–1065 m² 
ja hinnat 48 000–60 000 euroa. Alueen kunnallistekniikka on valmis ja 
tonteille pääsee rakentamaan heti. Teijulan laajennusalueen kunnallistek-
niikan rakentaminen käynnistyy keväällä ja työn valmistuttua alueelta on 
valmius luovuttaa 11 omakotitonttia, tonttien hakuajasta tiedotetaan tar-
kemmin kesän/syksyn aikana.

KIRKONSEUDULLA tulee lisäksi myyntiin kolme omakotitonttia Talvi-
niityn alueelta Manunlenkin varrelta. Tonttien ensimmäinen hakukierros 
jatkuu helmikuun loppuun asti. Alueen kunnallistekniikka on valmis ja 
tonteille pääsee rakentamaan heti.

Jatkuvan haun omakotitontit

TARVASJOELLA on useita heti vapaita omakotitontteja Virolan ja Päivä-
rinteen alueilla.

KIRKONSEUDULLA, ASEMANSEUDULLA, ILMARISISSA ja LOUKINAI-
SISSA kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarjolla heti vapaita omakotitontteja.

YLISKULMAN alueella on kaupungilla myynnissä muutamia rakennus-
paikkoja Katavan alueella.

Asuintontit ammattirakentajille

TARVASJOELLA on heti vapaana rivitalotontti Jussintiellä Hyvinvointi-
keskuksen vieressä. Meijerin alueella kaupungilla on omistuksessa rivi-
talotontti Paimionjoen rantamaisemissa. Alueelle laaditaan kaavanmuu-
tos ennen tontinluovutusta (kaavoitusohjelman kohde 7.04).

ASEMANSEUDULLA on heti vapaana kaksi rivitalotonttia Huivintiellä.

LOUKINAISISSA Matintalon alueella on haettavana kaksi rivitalotont-
tia ja kaksi AP-tonttia, tonttien ensimmäinen hakukierros jatkuu helmi-
kuun loppuun asti. Alueen kunnallistekniikka on valmis ja tonteille pääsee 
 rakentamaan heti.

KIRKONSEUDULLA Teijulan laajennusalueen kunnallistekniikan raken-
taminen käynnistyy keväällä ja työn valmistuttua alueelta on valmius luo-
vuttaa kolme rivitalotonttia, tonttien hakuajasta tiedotetaan tarkemmin 
kesän/syksyn aikana.

ILMARISISSA kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarjolla vapaita tontteja 
ammattirakentajille.

Yritystontit

AVANTIN alueella kysyntä yritystonteista jatkuu hyvänä. Heti vapaita 
tontteja on tarjolla Pääskykalliossa sekä Alisippaantien risteyssillan lähei-
syydessä.

ASEMANSEUDULLA Tiemestarintien jatkamiselle ja uusien tonttien luo-
vuttamiselle on olemassa kaavallinen valmius. Säkyläntien-Arosuontien 
uuden työpaikka-alueen asemakaavoitus on loppusuoralla (kaavoitus-
ohjelman kohde 2.18).

TARVASJOELLA Tyllin teollisuusalueella on muutama heti vapaa yritys-
tontti jäljellä. Alueen laajentamiseen tähtäävä kaavatyö on ehdotusvai-
heessa (kaavoitusohjelman kohde 7.03).

 Teijulan laajennusalue, havainnekuva.

SÄHKÖPOSTIT 

kaavoitus@lieto.fi | etunimi.sukunimi@lieto.fi

TONTINMYYNTI 
tontit@lieto.fi | 050 4315380

KÄYNTIOSOITE 
Kirkkotie 13, 3. kerros

POSTIOSOITE 
PL 24, Kirkkotie 13, 21421 Lieto

Kaavoitusarkkitehti
Olli Arvola
040 1848179

Kaavoituspäällikkö
Juha Mäki
050 3150395

Maankäyttöpäällikkö
Jani Kreula
050 0524043

Toimistopalveluesimies
Marjo Yli-Alho-Virtanen
040 6203608

Mittausinsinööri
Janne Muikkula
050 4315380

Paikkatietosuunnittelija
Tuomo Hynynen
050 5963525

tontit.lieto.fi

Kuvasta puuttuvat:

Kaavatietokäsittelijä
Arttu Pietikäinen 
040 6304260

Kaavoitusarkkitehti
Pekka Sillanpää 
050 5116902
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mutta toiminta kuivui kokoon koronavuosien 
aikana. ”Nuorille pitäisi ehdottomasti olla 
enemmän toimintaa”, Leena pohtii. Vanhalinnan 
omakotiyhdistyksen johtokunnan kokouksissa 
on ideoitu mm. mopopajan perustamista, kun 
Avantin yritysalue löytyy aivan nurkalta. Jospa 
sieltä löytyisi jokin sopiva tila, jossa nuoret 
pääsisivät ohjatusti huoltamaan mopoja. Myös 
yhteistyö Tuulissuon kuntosalin kanssa on 
suunnittelulistalla. Sen lisäksi Leena ja Mari 
suunnittelevat ottavansa yhteyttä Avantin 
Kehitys -yhdistykseen. Tavoitteena on viritellä 
yhdistysten välille yhteistyötä. 

Yliskulmalla mm. Parmaharjun maastot tarjo-
avat hyvät kuntoilumahdollisuudet, ja Parman 
tiloissa pyörii parhaillaan torstai-iltaisin suo-
sittu lasten liikuntaryhmä vapaaehtoisvoimin. 
”Ohjaajiksi on saatu mukavasti vanhempia 
mukaan, jolloin ryhmän vetovastuuta on saatu 
jaettua”, Tiina toteaa. Lisäksi talvisaikaan Par-

maharjulla ja kesällä Yliskulman 
urheilukentällä zumbaillaan 
ja kahvakuulaillaan paikalli-
sen Hyvinvointistudio Riion 
yrittäjien ohjaamina. Talvisin 
sään salliessa päästään myös 
luistelemaan omalle kentälle, 
jonka jäädytystä hoitaa Parman 
Yliskulman kyläjaosto yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. 

Tapahtumia ja talkoita

Yliskulmalla on pitkät perinteet talkootyölle ja 
talkoisiin on saatu hienosti kyläläisiä mukaan. 
Kyläyhdistys on ollut apuna mm. frisbeegolfra-
dan talkoissa yhdessä maanomistajan kanssa. 
Koululla on aktiivinen vanhempainyhdistys, 
joka järjestää koululaisille retkiä, urheilukil-
pailuja ja muuta toimintaa sekä hankkii esi-
merkiksi liikuntavälineitä oppilaiden käyttöön. 
Suurempia hankkeita vanhempainyhdistys vie 
eteenpäin muiden kylällä toimivien yhdistysten 
kanssa yhteistyössä. Vanhempainyhdistys pitää 
koulusta huolta myös hyvässä yhteistyössä 
Liedon kaupungin kanssa, jatkaen näin osaltaan 
koulun yli 120 vuotta vanhaa tärkeää tehtävää. 

I
loinen ja rönsyilevä keskusteluhetki käytiin 
Liedon kaupungintalolla, kun Leena Karvala 
ja Mari Himanka Vanhalinnan Omakotiyh-

distyksestä sekä Tiina Ojala Yliskulman kyläyh-
distyksestä pääsivät kertomaan ja esittelemään 
oman kylänsä toimintaa. Molemmilla kyläyhdis-
tyksillä on jo 40 vuotta toimintaa takana, joten 
matkan varrella on ehditty toteuttaa ja kokeilla 
monenmoista. Keskustelun lomassa viriteltiin jo 
yhteistyökuvioita kylien välille.

Yhdessä tehdään ja vaikutetaan

”Vanhalinnan Omakotiyhdistys järjestää virkis-
tys- ja liikuntatoimintaa, vuokraa pihanhoitoon 
välineitä, kuten oksasilppuria, 
pensasleikkuria ja lehtipuhallin-
ta, järjestää asiantuntijaluento-
ja ja toimii aktiivisesti alueensa 
äänitorvena Liedon kaupungin 
suuntaan”, Leena listaa yhdis-
tyksen toimintoja. ”Esimerkiksi 
tiehankkeet herättivät Louki-
naisten asukkaissa kysymyksiä, 
joten kutsuin kokoukseemme 
Anne Ahtiaisen, teknisten palve-
luiden toimialajohtajan, joka avasi tiehankkeen 
taustoja ja päämääriä sekä kuunteli meidän 
huolia hankkeen tiimoilta. Yhdistyksen välit 
kaupunkiin ovat mutkattomat.”

Myös Tiina kertoo mm. Yliskulman koulun 
vanhempainyhdistyksen olleen viime vuosina 
koulun asioissa aktiivisesti yhteydessä kaupun-
gin virkamiehiin ja hyvin on keskusteluyhteys 
säilynyt. Kyläyhdistys osaltaan pitää oman 
alueensa kehittämiskohteita ja toiveita pinnalla 
sekä tekee aktiivisesti ehdotuksia kaupungin 
suuntaan. Yliskulman kyläyhdistys pääsi myös 
Rakenna & Sisusta -messuille Liedon kaupungin 
osastolle markkinoimaan omaa kyläänsä. 
”Yliskulmalta löytyy perinteistä kylähenkeä 

talkoineen ja tapahtumineen, raikasta ulkoilmaa 
ja lähimetsiä sekä Yliskulman sydämenä Vartin-
mäellä jo pitkälti toista sataa vuotta toiminut 
puinen kyläkoulu. Kyllä sellaista mielellään 
markkinoi tuleville uusille yliskulmalaisille”, 
Tiina toteaa.

Kyläyhdistys liikuttaa kyläläisiä

Mikä sitten on oman kyläyhdistyksen toiminnan 
helmi? Leena kertoo, että Loukinaisissa ehdot-
tomasti suosituin yhdistyksen järjestämä toi-
minta on liikuntavuorot Loukinaisten koululla. 
Erityisesti miesten sählyvuoro on saanut paljon 
kiitosta. Alueella on paljon nuoria perheenisiä, 

ja uusia asukkaita muuttaa tasaisesti. Sählyn 
peluu tarjoaa liikunnan ja yhdessä olon lisäksi 
myös mahdollisuuden tutustua alueen muihin 
kyläläisiin.  

Pari vuotta sitten lasten temppujumppa innosti 
Loukinaisten koulun saliin lapsia parhaim-
millaan yli kahdestakymmenestä perheestä. 
Leena harmittelee, että temppujumppatoiminta 
jouduttiin lopettamaan vapaaehtoisten vetäjien 
puutteen vuoksi. Uutta ohjaajaa ei ole löytynyt 
tilalle, mutta heti ohjaajan löydyttyä toimintaa 
voitaisiin käynnistää uudelleen.

Juuri ennen koronaa Loukinaisten koululla 
käynnistettiin Kyläolkkaritoiminta nuorille, 

KYLÄ YHDISTYKSET 
ASUKKAIDEN 
ASIALLA

Aktiivinen kylätoiminta kokoaa paikallisia asukkaita ja 
voimavaroja yhteen kehittämään, säilyttämään ja vahvistamaan 
omaa elinaluetta sekä tukemaan asukkaiden hyvinvointia. 
Kyläyhdistyksillä on usein merkittävä rooli paikallisidentiteetin 
ylläpitäjinä ja rakentajina – näin myös Loukinaisissa ja Yliskulmalla.

Teksti: Marja-Leena Hämäläinen

” On hienoa tehdä yhdessä aikuisten 
ja lasten kesken projekteja ja siirtää 
tärkeän talkootyön merkitystä ja 
mallia lapsille.

Kyliltä kuuluu  
-juttusarja avaa ovet 
Liedon kyliin
Kyliltä kuuluu -juttusarjassa tutustu-
taan Liedon kyliin. Tämän vuoden ajan 
Lietonen-asukaslehden jokaisessa 
numerossa esittäytyy kaksi kyläyhdis-
tystä.

Juttusarjan tavoitteena on nostaa 
kylillä tehtävää toimintaa näkyväksi, 
jakaa kokemuksia onnistuneista 
tapahtumista ja toimintatavoista sekä 
avata yhteistyömahdollisuuksia kylien 
välille.

Loukinaisissa ja Yliskulmalla

KYLILTÄ KUULUU
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Tule mukaan!
Kyläyhdistystoiminta tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden olla mukana kotikylän 
kehittämisessä oman aktiivisuuden ja aikataulujen mukaan. Satunnaisetkin lisä-
kädet tapahtumissa ja tilaisuuksissa ovat arvokas lisä yhdistyksen toimintaan.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ

Loukinainen: Leena Karvala
0400 881 520  
karvalaleena@gmail.com

Yliskulma: Tiina Ojala
044 5453 041  
yliskulmanky@gmail.com
yliskulma.fi

Yliskulman kyläyhdistys
Mari H

im
an

ka

Varsin Hyvä on Leader-ryhmä ja maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa 
yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tukee maaseudun yritys-
toimintaa. Yleishyödyllisiä hanketukia voivat hakea muun muassa yhdistykset, 
säätiöt, kunnat ja seurakunnat. 

Kaikille yhdistyksille avoin Leader Varsin Hyvä ry:n HANKEINFO 28.2. klo 18 
 Yliskulmalla Liedon Nuorisoseurantalolla – TERVETULOA!
Huiluntie 18, 21430 Yliskulma

Lisätietoja: Hankeneuvoja Eeva Mettala-Willberg
040 580 8868, eeva.mettala-willberg@varsinhyva.fi

Yliskulma
• Pinta-ala 52,80 km²
• Asukkaita noin 903
• 10 minuutin ajomatkan päässä Liedon 

keskustasta, 20 minuuttia Turkuun
• Kyläkoulu: esikoulu, luokat 1–6
• Aktiivista yhdistystoimintaa: mm.   

Yliskulman kyläyhdistys, Yliskulman 
koulun vanhempainyhdistys, Liedon 
Nuorisoseura, Liedon 4H, Liedon Parman 
Yliskulman kyläjaosto 

• Monipuoliset harrastusmahdollisuudet 
musiikista liikuntaan

• Nähtävää ja koettavaa: Parmaharjun 
luontopolut ja hiihtoladut sekä hamppu-
maja, Yliskulman 20-väyläinen frisbee-
golfrata ja Tornivuoren näkötorni

Kolme parasta Yliskulmalla:
1. Reipas ja yhteistyökykyinen kyläyhteisö
2. Kaupungin paras, terve kyläkoulu
3. Raikasta ulkoilmaa ja metsiä lähellä

Loukinainen
• Pinta-ala 6,20 km²
• Asukkaita 2641
• Sijainti aivan Kaarinan ja Turun rajalla
• 5 minuuttia Liedon keskustaan
• Oma kyläkauppa, alakoulu ja päiväkoti.
• Seudun merkittävin yritysalue Avanti   

aivan Loukinaisten kupeessa 
• Nähtävää ja koettavaa: Vanhalinnan 

kartanomiljöö luontopolkuineen, Liedon 
kesäteatteri, kahvila, kuntorata, lähi-
liikuntapaikka koululla

• Fölillä pääsee sekä Liedon että Turun 
 keskustaan

Kolme parasta Loukinaisissa:
1. Sijainti kaupunkien kupeessa
2. Hyvät palvelut
3. Kasvava, kehittyvä taajama

Yliskulman suosituimmista tapahtumista 
Tiina nostaa esille pihakirppiksen, koko per-
heen onkikilpailun sekä kyläpäivän. ”Viime 
kesänä osallistuimme valtakunnalliseen 
Avoimet kylät -päivään, mutta ensi kesänä 
järjestämme todennäköisesti kyläpäivät ihan 
omana päivänä, jotta tapahtumaan riittää 
myyjiä sekä kävijöitä”, Tiina pohtii.

Loukinaisissa Lieto-viikolla järjestetty koko 
perheen sirkustapahtuma nousi odottamat-
tomaan suosioon. Pelleinä, ohjelmatuot-
tajina ja organisaattoreina tapahtumassa 
toimivat Leena ja Mari, omakotiyhdistyksen 
johtokunnan avustamana. ”Aivan huikea 
suosio, ja saimme tapahtumasta paljon 
positiivista palautetta. Perheet osallistuivat 
hienosti aktiviteetteihin. Lisäkäsiäkin saim-
me tapahtumaan, mutta ensi kerralla pitää 
rekrytoida vielä lisää”, naurahtavat Leena ja 
Mari. ”Tapahtumienkin osalta kylät voisivat 
tehdä yhteistyötä. Voisimme Marin kanssa 
tulla johonkin teidän kylän tapahtumaan 
esiintymään”, Leena ehdottaa Tiinalle.

Leenalla käynnistyi jo 28. vuosi yhdistyksen 
puheenjohtajana ja vuosien saatossa on 
kaikenlaista tapahtumaa järjestetty. Reilut 
20 vuotta sitten Loukinaisten kentällä pidet-
tiin keskiviikkoiltaisin Kesätoria peräkont-
tikirppistyyliin. ”Sitä voisi jälleen herätellä 
henkiin, koska kiinnostus kirppistapahtumiin 
on koko ajan lisääntymässä”, Leena pohtii 
– ja naurahtaa, että hänellä riittää intoa 
kehitellä ja suunnitella monenmoista, mutta 
esittää toiveen kyläläisille, että mukaan kylä-
yhdistystoimintaan otetaan ilolla tuoretta 
energiaa. 

Suunnitelmia, visioita ja viestintää 

Kylillä katsellaan tulevaisuuteen, ja Ylis-
kulmalla pienempien kyläläisten iloksi 
koulun läheisyyteen on suunnitteilla Pikku-
metsä-puuhapaikka ja kaikille kyläläisille 
kuntoportaat. ”On hienoa tehdä talkoina 
yhdessä aikuisten ja lasten kesken tällaisia 
projekteja ja näin siirtää tärkeän talkootyön 
merkitystä ja mallia lapsille. Samalla arvos-
tus paikkaa kohtaan kasvaa, kun sitä on ollut 
itse tekemässä, ja se tuo näin jatkumoa myös 
paikan siistinä pitämiselle”, Tiina toteaa. Hän 
kertoo, että lähitulevaisuuden visioissa on 
myös sähköinen lähituottajien kauppapaik-
ka. ”Tarkoitus on aloittaa kevyesti Faceboo-
kissa, ja tuotteiden nouto tapahtuisi kylältä 
sovitusta paikasta. Kiinnostusta lähituot-
teisiin löytyy ja näin saisimme oman kylän 
tuotannolle näkyvyyttä.” Leenakin innostuu 
kylätorista ja tarjoaa heti markkinointiapuja. 
Loukinaisten omakotiyhdistys voisi omissa 
kanavissaan mainostaa kauppapaikkaa.

Tiedottamista tehdään molemmissa kylä-
yhdistyksissä perinteisellä postilaatikoihin 
jaettavalla lehtisellä. Lisäksi molemmilla 
kyläyhdistyksillä on omat verkkosivut, ja 
somekanavatkin ovat käytössä. Eli mikäli et 
vielä seuraa oman alueen kyläyhdistyksen 
kanavia, niin nyt pikaisesti tutustumaan!
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Lieto-viikon aloittaa toista kertaa Liedon Taiteiden Yö perjantaina 18.8.! 
Lieto-viikko on kymmenenpäiväinen ja sen ajalle sisältyy kaksi viikonlop-
pua. Viikko päättyy Varsinais-Suomen museopäivään elokuun viimeisenä 
sunnuntaina 27.8.

Kokoamme sisällöksi tapahtumia, jotka eivät ole toistuvia vakiotoiminto-
ja. Kaikissa Lieto-viikon tapahtumissa on kulttuuri- tai taidesisältöä.

Ensimmäinen yhteinen suunnittelupalaveri paikallisille yhdistyksille ja 
muille yhteistyökumppaneille on jo keskiviikkona 26.4.klo 17.30–19.30 
Liedon kaupungintalon valtuustosalissa. Ilmoittauduthan Liedon kaupun-
gin verkkosivujen kautta mukaan viimeistään keskiviikkona 19.4. Ter-
vetuloa mukaan yhteistyöhön! Voit myös osallistua sisällöntuotantoon, 

vaikka et osallistuisi yhteiseen suunnittelu-
palaveriin.

Lieto-viikon tapahtumat tullaan 
ilmoittamaan kaupungin verk-

kosivujen kautta. Lisätietoa 
seuraavassa Lietosessa ja 
kaupungin verkkosivuilta.

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Vapaa-aikasuunnittelija  
Marjaana Tamminen 

050 5690952, 
marjaana.tamminen@lieto.fi

LIETOVIIKKO 
18.–27.8.2023

Liedon harrastepäivä

13.5. klo 10–13 Lietohalli ja sen 
ympäristö

Harrasteviikolla pääset tutustu-
maan Liedon harrastustarjontaan. 

Tapahtumia ja toimintaa on tarjolla 
koko viikon ajan. 

Viikko huipentuu Harrastepäivään 
la 13.5. Lietohallilla ja sen ympäris-
tössä. 

Harrasteviikon tarjontaa löytyy 
toukokuussa Liedon kaupungin 
nettisivuilta.

Järjestää: Liedon yhdistykset, 
 seurat ja kaupunki.

Vapaaehtoiseksi 
nuorisotiloille?
Oletko kiinnostunut toimimaan 
 vapaaehtoisena nuokkareilla? 

Vapaaehtoiset toimivat nuoriso-
työntekijöiden apuna nuokkari- 

TERVETULOA MUKAAN  
TOIMINTAAN!

Liedon vapaa-aikapalvelut

Kesätyöhakujelpit nuorille

Nuorisopalvelut järjestävät yhteis-
työssä Liedon etsivän nuorisotyön, 
Liedon 4H:n ja koulukirjastojen 
kanssa kanssa kolme kesätyöhaku-
jelppiä nuorille. Jelpissä saa ilmai-
seksi apua esimerkiksi kesätöiden 
etsimiseen, työhakemuksen täyt-
tämiseen tai CV:n laatimiseen. Il-
moittaudu ennakkoon kaupungin 
verkkosivuilla.

Ilmaristen koululla  
ti 28.2. klo 14–16.30

Tarvasjoen koululla  
ke 1.3. klo 14–17

Taatilan yhtenäiskoulun yläkoululla  
to 2.3. klo 14–16.30

Koko perheen peuhut 
Lietohallilla

La 4.3. klo 9.30–11.30
La 6.5. klo 9.30–12 peuhuissa myös 
lastenkonsertti 

Alle 12-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen suunnattu liikunta-
tapahtuma. Lietohallissa on puu-
haa koko perheelle: temppurata, 
pomppulinna, kiipeilyä, palloilua ja 
alle 4-vuotiaille on oma peuhutila. 

Sisäänpääsymaksu on 1 €/lapsi.

MLL:n puffetti. 

Lapset ovat tapahtumassa 
 vanhempien vastuulla! 

Tervetuloa mukaan!

Lietotanssit Lietohallin 
tanssisalissa

Perjantaisin klo 18.30–21.30.

Tanssipäivät: 24.2., 3.3., 10.3., 
31.3., 14.4., 21.4. ja 28.4.

Tule mukaan pyörähtelemään iki-
vihreiden kappaleiden ja tanssijoi-
den kanssa.

Tilaisuus on maksuton ja tervetul-
leita ovat kaikki ikään katsomatta! 
Sekahaku!

Lietotreenit Lietohallilla

La 4.3. klo 12–14.30

Ohjelmassa: balanssi, teho, shake, 
rvp (reisi, vatsa, peppu) ja kehon-
huolto.

Ota mukaasi: juomapullo ja jump-
pa-alusta. 

Tapahtuma on ilmainen. 

Lietotreenit järjestää Liedon lii-
kuntapalvelut ja Kaisakki.

Tervetuloa kaikki jumppaamaan 
Lietohallille!

Harrasteviikko 
Liedossa 8.–13.5.

Liedon vapaa-aikapalvelut

illoissa Ilmarisissa, City-nuokkarilla 
ja Tarvasjoella. Vapaaehtoistyöstä 
ei makseta korvausta. Järjestäm-
me halukkaille koulutustilaisuuden 
City-nuokkarilla tiistaina 28.2. klo 
17.30–19.30.

Ennakkoilmoittautuminen koulu-
tukseen kaupungin verkkosivuilla 
su 26.2. mennessä.

R
eeta K

olkkala
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Lieto-opisto

Loppukevään  
kursseja 
Numeron avulla löydät kurssin 
 ilmoittautumissivulta helpoiten: 
uusi.opistopalvelut.fi/lieto

810216 Sushikurssi 

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13 
To 16.3. klo 17.30–21.00
4,3 t | 17,00 € | Elmeri Mäki

810410 Meikkikurssi 

Lieto-opiston luokka 1, Kirkkotie 11 
La 18.3. klo 10.30–14.45
5 t | 18,00 € | Minna Huunonen 

Sopii kaiken ikäisille meikkaajille. 
Kurssilla opetellaan tekemään rai-
kas päivämeikki sekä juhlavampi 
iltameikki. Lisäksi paljon tietoa ja 
niksejä ihonhoitoon ja meikkaami-
seen. 

119852 Virkataan kesä-/
paljasjalkakengät 

Lieto-opiston luokka 1, Kirkkotie 11 
Ke 22.3.–19.4. klo 17.00–20.15
20 t | 32,00 € | Pia Laihonaho 

Virkataan kesä-/paljasjalkakengät. 
Kurssilla opitaan suunnittelemaan 
ja tekemään kengät niin, että tek-
niikkaa pystyy itse helposti muok-
kaamaan eri kokoisiksi tai näköi-
siksi  kengiksi. 

110453 Pupun pylly 

Lieto-opiston taidetilat,  
Kirkkotie 11 
Pe 24.3. klo 17.30–20.45
4 t | 13,00 € | Elina Salmi 

Pupun pylly huovutetaan käyttäen 
levyhuovutusta, kaavahuovutusta 
ja kolmiulotteisen esineen huovu-
tusta, sekä neulausta. Valmis pupu 
kootaan paloista ruukkuun. 

119846 Pääsiäisen 
ovikranssi 

Lieto-opiston taidetilat,  
Kirkkotie 11 
Su 26.3. klo 12.00–15.15 
4 t | 13,00 € | Elina Salmi 

410222 Retkeilystä 
elämyksellinen harrastus 

Jokilaakson koulu, Karjatie 9 
To 6.–27.4. klo 18.00–20.30 ja La 
29.4. klo 10.00–16.00
20 t | 38,00 € | Arttu Eteläpelto 

810111 Hygieniakoulutus 
ja -testi 

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13 
Ke 12.4. ja 19.4. klo 18.00–21.00
8 t | 35,00 € | Jari Tulonen 

710313 Amppelipaja  

Liedon Kukka ja Puutarha,  
Pinomäentie 6  
La 22.4. klo 10.00–12.00 
2,7 t | 10,00 € | Niina Haario  

110454 Ötökkärintaneula 

Lieto-opiston taidetilat,  
Kirkkotie 11 
Su 23.4. klo 10.00–12.30 
3 t | 12,00 € | Elina Salmi 

Huovutetaan palloista ötököitä!   
Leppäkerttuja, hämähäkkejä ja 
maan matosia! 

710312 Hyötykasvien 
viljely kotipuutarhassa  

Lieto-opiston luokka 2 Kirkkotie 11 
Ke 26.4.–3.5. klo 18.00–19.30 
4 t | 12,00 € | Niina Haario  

830214 Arkeen Voimaa 

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13 
Ke 3.5.–7.6. klo 13.00–15.30
18 t | maksuton kurssi | Kirsi Lii-
matta

”En saa aikaiseksi. En osaa päättää.” 
Yksinäisyyttä? Mieli maassa? Ki-
puja? Arkeen Voimaa -ryhmä on si-
nulle, joka haluat parantaa itsehoi-
totaitojasi ja arjessa pärjäämistäsi. 
Ryhmässä saat ideoita ja voimaa 
tehdä pieniä muutoksia. Hyvinvoin-
tisi lisääntyy ja jaksat  paremmin. 

Ryhmä kokoontuu 6 kertaa viikon 
välein ja on osallistujille maksuton. 
Välipalakahvit tarjotaan. 
vasso.fi/arkeen-voimaa

110468 Fimo-massasta 
valmistettu suklaa- tai 
vaahtokarkkiavain/
tunnistekorttinauha 

Lieto-opiston luokka 2, Kirkkotie 11 
La 6.5. ja su 7.5. klo 10.00–13.15
8 t | 18,00 € | Annastiina Kajander 

Tule muovailemaan suklaa-avain-
nauha tai vaahtokarkkinauha 
Fimo- massasta. Vaikkapa äidille 
lahjaksi! 

Luennot

999922 Apulia –  
Merenantimia ja trullitaloja 

Lieto-opiston luokka 2, Kirkkotie 11 
Pe 10.3. klo 18.00–19.30
Annika Vuorenmaa 

340103 Digiluento: 
10 sovellusvinkkiä 
älypuhelimeen 

Valtuustosali
Ke 5.4. klo 13.00–14.30
Mari Saarinen

999918 Viipuri – Karjalan 
ylväs pääkaupunki 

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13 
To 20.4. klo 17.30–19.00
Ilkka Virta 

999919 Sattumuksia 1920-
luvun Viipurissa 

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13 
To 27.4. klo 17.30–19.00
Ilkka Virta

Lieto-opiston  
kevättapahtuma 
Avoin kaikille ja kaikenikäisille.

Kaupungintalolla 16.4. klo 14–17.

Lieto-opiston töiden näyttelyt, kä-
dentaitojen työnäytöksiä, opetta-
jiemme myyntipöytiä sekä lopuksi 
Lieto-opiston kevätjuhla eli opis-
kelijaesitykset valtuustosalissa 
klo 16–17.

Lämpimästi tervetuloa!

Vastaa lyhyeen, helppoon, mutta 
tärkeään  kyselyyn Lieto-opistosta. 

Tarvitsemme apuasi kansalaisopistomme kehittämiseen. 
 Vastaathan kyselyyn, vaikka Lieto-opisto olisi sinulle aivan 
tuntematon. Kaikki näkemykset ovat meille tärkeitä – emme 
kysele nimeä, ikää tai sukupuolta.

Linkin kyselyyn löydät Lieto- opiston verkko sivulta osoitteessa 
lieto.fi/lietoopisto.

Pixabay

VASTAA  
KYSELYYN 
– Auta  
Lieto-opistoa  
uudistumaan!
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LIEDON KIRJASTO

Kirjastossa tapahtuu

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Liedon kirjaston ajantasaiset aukioloajat voi 
tarkistaa Liedon kaupungin verkkosivuilta 
lieto.fi/kirjasto/liedon-kirjaston-aukioloajat-ja-yhteystiedot.

PALVELUAJAT

Ma–to 12–19 | Pe 10–16 | La 10–15 

OMATOIMIALUE

Ma–su klo 7–21

Omatoimialueelle kirjaudutaan kirjastokortilla ja tunnus-
luvulla.  Kirjaston palveluaikana ei tarvita kirjautumista.

POIKKEUKSET KIRJASTON AUKIOLOAJOISSA

To 6.4. palveluaika klo 10–16, omatoimialue avoinna klo 21 asti.
Pääsiäisenä 7.–10.4. kirjasto on kokonaan suljettu, myöskään 
omatoimialue ei ole avoinna.

TEATTERIESITYS:  
UMPIMÄHKÄN VALTAKUNTA
La 18.3. klo 13

Teatteri Rollo saapuu Liedon kirjastoon Umpimähkän valtakunta 
-esityksen merkeissä. Umpimähkä on riemastuttava puheen, laulujen ja 
tanssin täyteinen koko perheen teatteriesitys:

Umpimähkän valtakunnassa turhautunut mutta säntillinen ritari Urho 
Umpiluu koettaa pitää kuningas Uljas af von Umpisolmun käytöstä 
salonkikelpoisena. Tehtävä osoittautuu mahdottomaksi, vaikka kunin-
gatar Impi von af Umpisieväkin auttaa parhaansa mukaan. Kuinka käy 
Umpimähkän kuningaskunnan, kun kaikesta perillä oleva ritari ryhtyy 
lakkoon? MIELIMAISSAPROJEKTIN  

LUENTO & TYÖPAJA 
La 15.4. klo 12.30

Vesa Tynin ja Jari Niemisen Mielimaissa-projekti kertoo mielenterveyson-
gelmista muotokuvien ja ihmisten omien kokemusten kautta. Työparin 
tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä aiheesta ja murtaa siihen 
liittyviä tabuja.

Luennolla projektin taiteilijat Vesa Tyni ja Jari Nieminen kertovat työs-
kentelystään. Luennolla keskustellaan mielenterveydestä sekä kuullaan 
tarinoita ihmisten kohtaamisesta ja valokuvaamisesta. Työpajassa 
pohditaan, miten kuvaan rakennetaan kertomus. Työpajaan on hyvä 
varautua omalla kuvausvälineellä – puhelimen kamera tai järjestelmä-
kamera sopivat tarkoitukseen yhtä hyvin.

Ennakkoilmoittautumiset 12.4. mennessä, ilmoittautumislinkki löytyy 
lieto.fi-sivuston tapahtumakalenterin kautta. Kirjastossa nähtävänä 
myös projektin kuvateoksia. Lisätietoja projektista: mielimaissa.fi

LUKUPIIRI
Liedon kirjaston lukupiiri kokoontuu keväällä 2023 seuraavina 
 tiistaipäivinä:

7.3., 4.4. ja 9.5.

Kokoonnumme kirjastolla klo 17–18. Tervetuloa mukaan!

NOVELLIKOUKKU
Kirjaston novellikoukku jatkuu vuoden vaihteen jälkeen. Tervetuloa 
kuuntelemaan novelleja ja lyhyitä tarinoita, käsityön kanssa tai ilman. 
Novellikoukku keskiviikkoisin klo 17.30 kerran kuukaudessa:

22.3. ja 19.4.

SATUTUNNIT
Satutunnit tuttuun tapaan tiistaisin klo 18–18.30. Satutunnit ovat 
kaikille avoimia, tervetuloa!

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 23.5.

M
ieli m

aissa

N
anna Saarhelo
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