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MUISTIO 1/2021
28.10.2021
KEURUUN KYLÄPARLAMENTIN PALAVERI
AIKA

13.10.2021 klo 18.00-20.15

PAIKKA

Häkkisen Harjulinna, Etelä-Keuruu

LÄSNÄ

Jokinen Matti (Riiho), Hokkanen Markku (Koillis-Keuruun HAKA), Kivinen Tuomo (EteläKeuruu), Lampinen Hilkka (Liesjärvi), Lähteenmäki Reijo (Karimo), Peräkorpi Matti (Pihlajavesi),
Raivio Jukka (Jukojärvi), Siltanen Risto (Jukojärvi), Vesterinen Liisa (Etelä-Keuruu)

1. AVAUS
Liisa Vesterinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitteli Harjulinnan suojissa tapahtuvaa toimintaa.
Puheenjohtaja Markku Hokkanen avasi palaverin klo 18.00.

2. KYLIEN KUULUMISET
Jukojärvi: kesällä Pubirock, järjestysmiehiä lokakuun alun rallissa (Secto Automotive Rally Finland 2021),
rakennettu kylän vanhoille poluille eräreitistö, jonka avajaiset ovat la 16.10. Veikot saaneet yhdistysten
korona-avustusta.
Liesjärvi: kesällä Hirvihölkkä, rakennettu puulajipuistoa, muonitusta urheiluautoilijoiden
ajoharjoittelutapahtumassa, kantritanssikurssi. Retkeilyreittihanke ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman
mukaan. Harkitaan rakentamista toisaalle.
Pihlajavesi: Aisapuun 30-vuotis juhlanumero tulossa, rakennettu retkeilyreittejä Liikkuva kylä -hankkeessa ja
järjestetty Erämaapäivät. My Pihlajavesi -sivusto. Älyasema Tiedetalolla, jota toivotaan koulun hyödyntävän
opetuksessaan. Leirisaaren tulevaisuus pohdinnassa yhdessä seurakunnan kanssa.
Karimo: ralleissa huolehdittu Jari Päivärinnan VIP-katsomosta, ralliharjoittelumuonitusta, kylätalolla
talousvaikeuksia, joissa kyläläiset auttaneet. Järjestetty juhannuskokko, virsikaraoke, kirkkovenesoutu osana
Erämaapäiviä. Äijäpiiri alkanut kokoontua. Pohditaan lukuisten yhdistysten yhdistymistä tulevaisuudessa.
Etelä-Keuruu: Harjulinnan pihalla lentopalloa, maakirkko, Deankon järjestämä huutokauppa, Valoa iltaan lauluilta sekä yhteistyötä Varpaasalmella riihikahvio Vanhan laivurin tapahtumissa. Kotiniemen luontopolulla
vuoden aikana kävijöitä yli 600. Keurusselän saarihakkuiden mediassa saama arvostelu aikaansaanut
ahdistusta ja huolta metsänomistajissa.
Pohjoislahdella koulun liikuntahallissa kylätoimikunnan maksamia vuoroja, kyläyhdistyksen toiminta hiljaista.
Männistön ns-talolla järjestetty mm. iso harrastajien kaninäyttely ja Einari Vuorela -seuran 40-vuotisjuhla.
Koillis-Keuruun HAKA: toiminta vähäistä Asunta-Kalettomalla, mutta pieni ryhmä oli mukana ralleissa.
HAKAN sihteerivuoro on edelleen toteutumatta.
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Riiho: Himmaanhuipun näkötornilla huikea suosio ja järjestetty useita tilaisuuksia. Talvella latukahvila.
Latuverkoston hoito saanut käyttäjiltä hyvin vapaaehtoisia käyttömaksuja. Tornin lähelle tehty luontopolun
oheen 4 km vaellusreitti.

3. KAUPUNGINHALLITUKSEN TERVEISET
Kyläparlamentin edustajat (Markku, Liisa, Matti ja Tuomo) tapasivat vuosittaisessa palaverissa 4.10 2021
kaupunginhallituksen ja uuden kaupunginjohtaja Noora Pajarin. Tapaamisessa keskusteltiin kylien
tunnettuuden lisäämisestä niin kuntalaisten kuin luottamushenkilöidenkin hyödyksi. Keskusteltiin
mahdollisuudesta toteuttaa se joko bussiretkin, digitaalisesti, kaupunginvaltuuston seminaarin tai hankkeen
muodossa. Päätettiin suunnitella asiaa hankkeen mahdollistamana.

4. KYLIEN NIMIKYLTIT
Edellisen kaupunginjohtajan, Hannu Marsin lupaamat nimikyltit kullekin kylälle ovat vielä saamatta.
Puheenjohtaja Markku Hokkanen on ollut asiassa yhteydessä tekniseen toimeen. Päätettiin, että kukin kylä
antaa uudelleen tiedot tarvitsemistaan kylän nimikylteistä pääteiden varsille. Tiedot Markku Hokkaselle
30.11. mennessä. Samalla kylät ilmoittavat liikennemerkeistä, jotka ovat vaurioituneet, puuttuvat tmv.

4. HANKESUUNNITTELU
Keskusteltiin tarpeesta saada muutaman vuoden tauon jälkeen yhteinen kylähanke aktivoimaan toimintaa.
Parlamentin jäseniä on menossa tapaamaan aiheesta Vesurin väkeä Keulinkille 14.10. Samalla todettiin, että
kylien yhdistysten kannattaa hyödyntää Vesurin teemahanketta, jota toimintaryhmä hallinnoi itse.

5. METSÄSEMINAARI
Päätettiin, että ennen koronaa suunnitelmissa olleen metsäaiheisen tapahtuman suunnittelu aloitetaan
uudestaan. Risto Siltanen vastaa koordinoinnista. Tarkoituksena on painottaa metsänomistajien näkemyksiä.

10. SEURAAVA TAPAAMINEN
Seuraava kokous pidetään 8.12.2021 Karansalmen kylätalolla.

11. TAPAAMISEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti palaverin klo 20.15.
Palaverin vakuudeksi

Markku Hokkanen

Liisa Vesterinen

Markku Hokkanen, puheenjohtaja

Liisa Vesterinen, sihteeri

