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KEURUUN KYLÄPARLAMENTIN KOKOUS
AIKA

21.1.2015 klo 18.30-20.30

PAIKKA

Jukojärven Veikkola, Veikkolantie 20, Keuruu

LÄSNÄ

Jokinen Matti (Riiho), Kivinen Tuomo (Etelä-Keuruu), 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), Saarinen Matti (Karimo), Siltanen Risto (Jukojärvi), Ulvinen Sari (Liesjärvi), Vesterinen Liisa (EteläKeuruu), Eero Laskujärvi (Keuruun kaupunki)

POISSA

Hietanen Esko (Haapamäki), Jukola Seppo (Koillis-Keuruun HAKA), Koskela Mauri (Haapamäki),
Ritala Taina (Karimo), Simsiö Marika (Haapamäki)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Paula Pusa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Risto Siltanen kertoi Jukojärven kuulumisina asiaa Veikkolasta, Neste-rallista, asukaskyselyistä ja tänä vuonna rakennettavasta uudesta
kyläkoulusta.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. SIHTEERIN VALINTA
Sovittiin, että sihteerin tehtävät kiertävät vuosittain kylältä toiselle ja järjestys suoritetaan arpomalla. Kylä
valitsee sihteeriksi ensisijaisesti parlamentin jäsenen. Sihteerivuorot: 2015 Haapamäki, 2016 Etelä-Keuruu,
2017 Karimo, 2018 Riiho, 2019 Liesjärvi, 2020 HAKA, 2021 Jukojärvi. Päätettiin, että tiedottaja laatii tästä
kokouksesta pöytäkirjan.
4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista päätettiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisestä kokouksesta laadittu pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin.

6. LAAJAKAISTAN TILANNEKATSAUS
Todettiin laajakaistatilanteen olevan Keuruulla kovin sekava. Kaupungin systeemisuunnittelija Markku Majaniemi on tehnyt selvityksen erilaisista etenemisvaihtoehdoista, joissa on yhtenä vaihtoehtona Laajakaista
kaikille – hankkeeseen liittyvä toteutusmalli sisältäen valtionavustuksen ja 33 % omarahoitusosuuden Keuruun kaupungille. Selvitystä on käsitelty Keuruun kaupunginhallituksessa, mutta lopullista päätöstä asiasta ei
kokouksessa ole tehty. Lehtitietojen mukana kaupunki olisi antamassa kielteisen päätöksen Laajakaista kaikille – hankkeen tarjoamalle mahdolliselle rahoitukselle. Kokousväen saamien lehtitietojen perusteella kaupungille edullisimmaksi mainitussa mallissa runkoverkkojen ulkopuolelle jäisi paljon talouksia ja osalla hajaasutusalueista painotus olisi edelleen suurelta osin langattomien yhteyksien varassa. Keskusteltiin myös kylien yrittäjien tietoliikenneyhteyksien haasteista ja kuultiin asiaan liittyen terveiset Keuruun Energiatekniikalta. Todettiin, että olisi tarpeen myös saada tietää tehtyjen kustannuslaskelmien perusteet, jotta rahoitusvaihtoehtoja voitaisiin paremmin tarkastella ja ottaa niihin kantaa.
Todettiin, että kyläparlamentin on syytä seurata tilannetta ja laatia tarvittaessa kaupunginhallitukselle lausunto: kaupungin tulee huolehtia runkoverkon sivuun jäävien talouksien riittävistä ja varmoista tietoliikenneyhteyksistä sekä hoitaa yhteyksien rakentaminen mahdollisesti jonkun muun toimijan toimesta. Kaupungin laita-alueilla tulee tarvittaessa olla yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Lisäksi haluttiin selvitellä paikallisten kyläverkkojen mahdollisuutta. Päätettiin, että Aimo Pellinen on yhteyksissä maakuntainsinööri Jarmo
Koskiseen ja Sari Hankamäki-Mäkinen systeemisuunnittelija Markku Majaniemeen ja laativat tarvittaessa
sähköpostiin lausuntoluonnoksen kyläparlamentin jäsenten kommentoitavaksi. Risto Siltanen on yhteyksissä
kaupunginhallituksen jäseniin. Lausunnosta ollaan yhteydessä kaupunginhallituksen jäseniin.
(Sähköposti PP 27.1.: Laajakaistasta on käyty keskustelu Tarja Saramäen ja Markku Majaniemen kanssa. Päädytty siihen, että Keuruu ei voi edetä asiassa kilpailuttamatta. TS ja MM valmistelevat asiaa yhdessä siihen
suuntaan, että Keuruu lähtee mukaan K-S:n liiton kilpailutukseen. Se ei maksa mitään eikä sido mihinkään,
mutta se antaa kenties mahdollisuuksia tehdä valintoja. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta kyläparlamentin kannanottoon. TS on yhteydessä, mikäli asiat etenevät huonompaan suuntaan. Aimo Pellinen on yhteydessä
Harri Oksaseen, jotta hallituksessakin tiedetään tilanne. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen jossakin
seuraavista kokouksista.)
7. UUDEN KYLÄHANKKEEN TILANNEKATSAUS
Viime kokouksessa päädyttiin kolmen naapurikunnan yhteishankkeen sijaan Keuruun omaan kylähankkeeseen. Eero Laskujärvi totesi, että periaatteessa kaupunki voi olla hallinnoijana ja antaa omia tila-, kirjanpitoymv. resurssejaan käyttöön. Muutoin tulee onnistua hankevetäjän valinnassa niin, että tämä kykenee työskentelemään varsin itsenäisesti.
Perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Aimo Pellinen, Sari Mäkinen-Hankamäki, Matti Riihimäki/Risto Siltanen, Sari Ulvinen ja Marika Simsiö tai joku muu Haapamäen edustaja. Aimo Pellinen on koollekutsujana ja
työryhmä valmistelee hankeluonnoksen, jota parlamentin jäsenet kommentoivat. Hankesuunnitelman tulee
olla valmis huhtikuun loppuun mennessä. Runkona on Kylävoimaa-hankkeessa laaditun kylien kehittämissuunnitelman osa-alueet sekä esim. turvallisuus ja palveluiden piirissä pysyminen. Toimenpiteiden tulee
sopia koko alueelle ja kylillä voi olla lisäksi omia hankkeitaan.

8. VIESTINTÄSUUNNITELMA
Tiedottaja Liisa Vesterinen esitti näkökohtia parlamentin sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Parlamentin
jäsenten vastuulla on tiedottaminen omalla kylällä. Päätettiin, että Liisa Vesterinen on yhteydessä kunkin
kylän tiedotusvastaaviin, joiden kanssa sovitaan yhteiset linjat tiedottamiselle. Parlamentin jäsenet ilmoittavat Liisalle kyliensä tiedottamisesta vastaavat henkilöt.
9. TURVALLISUUSTEEMA
Liisa Vesterinen kertoi perusturvajohtaja Riitta Vanhasen terveiset koskien kaupungin huoltosuunnitelmassa
olevia kylien perusturva-asioita. Vanhasen toivomuksesta päätettiin nimetä kultakin kylältä perusturvan yhteyshenkilö, joka ilmoitetaan tiedottajalle seuraavaan kokoukseen mennessä. Henkilö toimii alueensa yhteyshenkilönä mm. kriisien muonitukseen ja majoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Vanhanen perehdyttää
nimetyt henkilöt hallinnonalansa suunnitelmaan. Lisäksi Vanhanen muistutti, että kylien tulee laatia omat
turvasuunnitelmansa.
Eero Laskujärvi tutustutti kokousväkeä otsikkotasolla kaupungin huoltosuunnitelmaan ja painotti, että kylien
turvasuunnitelmien tulee kattaa koko alue ja kaikki hallintoalat. Päätettiin, että turvallisuuteen liittyvät asiat
kootaan tulevaan kylähankkeeseen.
10. VAALIPANEELI
Kuluvana keväänä käytävien eduskuntavaalien tiimoilta keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kylien ajankohtaisiin asioihin liittyvä vaalipaneeli. Samalla saataisiin julkisuutta kyläparlamentille. Risto Siltanen lupautui
tiedustelemaan puolueiden piiritoimistoilta kansanedustajien osallistumismahdollisuuksia ja paikallislehden
päätoimittajalta mahdollisuutta juontaa tilaisuus. Samalla tulee tiedustella, onko joku muu taho järjestämässä paneelia ja voidaanko tehdä yhteistyötä. Ajankohtana voisi olla viikko 15.
11. TYÖKANAVA-HANKE
Liisa Vesterinen kertoi Keuruun Työkanava –hankkeen verkostokoordinaattori Kati Sompin terveisiä siitä,
kuinka kylien yhdistykset tai yritykset yhdessä voivat työllistää työttömiä työnhakijoita ja kuinka siihen on
mahdollista saada palkkatukea. Kuultiin kokemuksia Riihosta, Haapamäeltä, HAKAn ja Etelä-Keuruun alueelta. Asiaan liittyvä kirjanpito ja hallinnointi eivät niiden mukaan ole vaikeaa. Työnantaja saa työllistämisestä
10 €/pv ja työllistää voi 1-5 pv/vko, 4-8 h/pv ja vähintään 3 kk.
12. MUUT ASIAT
Eero Laskujärvi kertoi, että kaupungilta on saatu 5 000 €:n määräraha kyläparlamentin toimintaan vuodelle
2015. Sitä voidaan käyttää mm. parlamentin postitus- ja tiedotuskuluihin.
Paula Pusa ja Kaarina Koski kertoivat osallistuneensa Kehitytään Kimpassa –hankkeen infotilaisuuteen Lehtiniemen vanhainkodilla. Keuruun kaupunki on todennäköisesti osallistumassa tähän ikääntyvien ihmisten
hyvinvointia kohentavaan hankkeeseen. Tavoitteena on luoda ns. kumppanuuspöytiä, joiden äärellä suunnitellaan hyvinvoinnin edistämistä ja lisätään eri toimijoiden yhteistyötä. Kyläparlamentin nähtiin tarpeelliseksi
olla mukana tuomassa yhteistyömahdollisuudet ja kylien vanhusväestön tarpeet toimijoiden tiedoksi. Ensimmäinen kumppanuuspöytä kokoontuu 4.3. klo 10 Lehtiniemessä.
13. SEURAAVA KOKOUS
Arvottiin seuraavan kerran kokouspaikaksi Haapamäki. Kokous pidetään alustavasti ti 10.3. klo 18.30.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti hyvästä keskustelusta.
Kokouksen puolesta:
Paula Pusa

Liisa Vesterinen

Paula Pusa
puheenjohtaja

Liisa Vesterinen
sihteeri

