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Ennen varsinaisen asialistan käsittelyä todettiin kyläparlamentin toiminnasta ja jäsenyydestä seuraavaa:
-

-

-

Kyläparlamentin jäseniä ovat kyläyhdistysten valitsemat edustajat ja kyläparlamentin
toiminta on nimenomaisesti kyläyhdistysten yhteistoimintaa
Määriteltiin kyläyhdistyksen toiminnalle ominaisia seikkoja: kyläyhdistys kokoaa laajan kylän
asukkaat, kylän muut seurat ja yhdistykset mukaan yhteiseen toimintaan sekä hoitaa
toimintaympäristössään asuvien ihmisten asioita, valvoo heidän yhteistä etuaan ja pyrkii
vaikuttamaan yhdessä.
Kyläparlamentti-toiminnan ideoineet ja käynnistäneet kylien edustajat ovat Kylävoimaahankkeen toteutukseen sitoutuneet ja aktiivisesti osallistuneet Etelä-Keuruun kyläyhdistys,
Kyläseura Jukojärven Veikot, Riihon kyläyhdistys, Haapamäen kyläyhdistys, Liesjärven
kyläyhdistys, Karimon kyläyhdistys ja Koillis-Keuruun Haka
Kyläparlamentti on mainittujen kyläyhdistysten luoma toimielin, yhteistoiminnan ja
vaikuttamisen kanava, joka ei ole rekisteröity ja jonka toimintaa ohjaa perustajien yhteisesti
hyväksymä toimintamalli ja periaatteet

Kyläparlamentti päätti, että
-

tapaamisen sijaan tämänkertaisen kokoontumisen aihe on järjestäytymiskokous
tapaamismuistion sijaan kokoontumisista kirjoitetaan kokouspöytäkirja

1 HAAPAMÄEN ALUEEN KUULUMISET
Mauri Koskela Haapamäen kyläyhdistyksestä toivotti vieraat tervetulleeksi ja kertoi
kuulumisia kylän viimeaikaisesta toiminnasta. Ennen kokouksen alkua nähtiin videot:
Haapamäen kyläalueesta tehty 3D-esitys, jossa tutustuttiin visioon kylästä vuonna 2024 sekä
helikopterikuvauksella toteutettu markkinointivideo Riihon kylän Himmaanmäen
näköalatornista sen vielä ollessa rakennusvaiheessa.
Haapamäellä on tehty aloitteet kaupungin suuntaan muun muassa turvallisemman koulutien
aikaansaamiseksi sekä luontopolkuhankkeen käynnistämiseksi. Kylän arvokkaan
rautatieläismiljöön säilyttämiseksi kaavaillaan useita toimenpiteitä, joista yksi tärkeimmistä
on korjaus-/ennallistamiskeskuksen rakentaminen. Toteutustyöhön tarvittaisiin
yhteistyökumppaniksi Keuruun kaupunkia. Esko Hietanen kertoi myös, että Haapamäen
Pallopojat suunnittelevat aloittavansa Haapamäen suojan kunnostustyöt rakennuksen
ilmanvaihdon parantamiseksi.
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2 ESITYKSET JA VALINNAT KYLÄPARLAMENTIN PUHEENJOHTAJAKSI JA VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Tehtiin esityksiä ja käytiin avointa keskustelua kyläparlamentin puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsemiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Paula Pusa ja
varapuheenjohtajaksi Aimo Pellinen.
Tuoreet puheenjohtajat kiittivät kyläparlamentin jäseniä luottamuksesta. ”Kyläparlamentti
on tuonut jotain uutta ja mielenkiintoista kylien yhteistoimintaan. Nyt kääritään hihat ja
viedään yhteistyöllä yhteisiä asioita eteenpäin”, kiteytti ajatuksiaan Paula Pusa. Aimo
Pellinen puolestaan keskittyy syksyn aikana uuden hankkeen kirjoittamiseen, jota työtä
kyläparlamentti tukee ja seuraa.
Todettiin, että puheenjohtajien lisäksi kyläparlamentissa jokaisen mukana olevan kylän
edustajan rooli ja aktiivinen toimintaote on tärkeä, että yhteistyö toimii ja viesti kulkee
tehokkaasti. Puheenjohtaja kannustikin parlamentin jäseniä sekä muita kyläläisiä joustavasti
ideoimaan ja heittämään ajatuksia ”mennen tullen” niin, että asioita voidaan valmistella
etukäteen ennen kokouksia. Sovittiin, että keskustelua käydään tapaamisten lisäksi
puhelimitse, tekstiviestein ja sähköpostitse. Kyläparlamentin jäsenien yhteystiedot on koottu
yhteen listaan, joka jaetaan parlamentin jäsenten käyttöön.
Kyläparlamentti valitsee keskuudestaan sihteerin, kun Kylävoimaa-hanke on päättynyt eikä
projektipäällikkö toimi enää sihteerinä kokouksissa.

3 KYLIEN KEHITTÄMISOHJELMA, KESKUSTELUA JA AJATUKSIA SISÄLLÖSTÄ
Keskusteltiin Kylien kehittämisohjelman sisällöstä. Tässä vaiheessa eniten puhuttivat:
Huonot tietoliikenneyhteydet:
Huonot yhteydet vaikuttavat kylissä ja haja-asutus alueilla erityisen voimakkaasti
yrittäjyyteen. Kyläparlamentin otettava vahvasti kantaa asiaan. On kysyttävä kaupungilta,
missä mennään kunnan tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Onko tekeillä olevassa
selvitystyössä otettu keskustan seudun lisäksi myös haja-asutus alueet ja kylät huomioon?
Kylien yrittäjät:
Kylillä toimii paljon yrittäjiä. Selvitettävä kuinka paljon yrityksiä on, missä ne toimivat ja millä
toimialalla sekä tuotava yrityksiä esille markkinoinnissa ja kylien kotisivuilla (joilta osa
yrityksistä jo löytyykin). Selvitystyö tehdään uuden hankkeen aikana.
Jätevesi- ja jätehuolto:
Kaupungin on lisättävä tiedotusta erityisesti ”raja-alueille” ja vietävä ”hollilla” olevat,
keskeneräiset kytkennät loppuun saakka. Selvitettävä, voiko kierrätyspisteiden tyhjennystä
tihentää, etteivät täynnä tursuavat astiat vaikuta kielteisesti kylien imagoon.
Tiestö:
Tieavustuksia on karsittu kovalla kädellä. Viedään päättäjiä tutustumaan kylä- ja haja-asutus
alueiden tiestön kuntoon.
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Turvallisuus:
Järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa Turvallisuus-ilta, jossa käydään läpi kuinka
voidaan varautua poikkeusoloihin ja kriisitilanteisiin.
Rahoitus- ja yhteistyöesitys esitys Keuruun kaupungille:
Kaupungille on tehty rahoitus- ja yhteistyöesitys kylien ja haja-asutus alueiden
kehittämistoimintaa varten. Esityksen liitteenä on Aimo Pellisen tekemä kustannusarvio, joka
on laadittu Kylien kehittämisohjelmaan kirjattuihin toimenpiteisiin kohdistuvan
työaikamenekin pohjalta. Rahoituksen turvin on tarkoitus viedä eteenpäin kylien
kehittämisohjelmaa ja tukea kyläparlamentin aktiivista toimintaa. Erityisesti tarvetta rahalle
on ennen kuin uusi hanke saadaan käyntiin.
Käytiin lyhyesti läpi kustannusarvion sisältöä ja jäädään odottamaan kaupungin vastausta
tehtyyn esitykseen.
Kylien edustajat voivat omatoimisesti esitellä rahoitusesityksen sisältöä valtuutetuille.
Yhteistä esittelyhetkeä kaavaillaan sekä kaupunginhallitukselle että -valtuustolle.
Tilaisuuteen osallistuu mahdollisimman moni kyläparlamentin jäsenistä.

4 MUITA ASIOITA
Kaupunki on tiedustellut kyläyhdistyksen edustajaa mukaan ke 10.9. klo 9-15 järjestettävään
Susityöpajaan, jossa pohditaan paikalisista lähtökohdista susikannanhoidon toimenpiteitä.
Tavoitteena on löytää konkreettisia toimenpiteitä, pohtia niiden toteuttamista ja
hankkeistamista reviiritasolla. Päätettiin, että kyläyhdistyksiä Susityöpajassa edustaa Juha
Hankamäki Etelä-Keuruulta.
Tiedotetaan paikallislehti Suur-Keuruuseen kyläparlamentin juuri käynnistyneestä
toiminnasta, jäsenistä ja valituista puheenjohtajista.

5 SEURAAVA KOKOUS
Kyläparlamentti kokoontuu seuraavan kerran ma 6.10. Liesjärven kyläkoululla, osoitteessa
Korkatintie 3.

Kokouksen puolesta
______________________________
Paula Pusa
puheenjohtaja

______________________________
Kirsi Heiskanen
sihteeri
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TILAISUUDESSA OLIVAT LÄSNÄ
Hietanen Esko, Haapamäki
Jokinen Matti, Riiho
Kivinen Tuomo, Etelä-Keuruu
Koskela Mauri, Haapamäki
Koskela-Drischenko Raija, Karimo
Koski Kaarina, Riiho
Mäkinen-Hankamäki Sari, Etelä-Keuruu
Pellinen Aimo, Koillis-Keuruun HAKA
Pusa Paula, Liesjärvi
Pänkäläinen Hillevi, Etelä-Keuruu
Riihimäki Matti, Jukojärvi
Ritala Taina, Karimo
Siltanen Risto, Jukojärvi
Vesterinen Liisa, Etelä-Keuruu
Kotimäki Ilari, Pihlajavesi (tilaisuuden alussa)

