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AIKA
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PAIKKA

Liesjärven kylätalo, Korkatintie 3

LÄSNÄ

Jukola Seppo (Koillis-Keuruun HAKA), Kivinen Tuomo (Etelä-Keuruu), Koskela-Drischenko Raija
(Karimo), Koski Kaarina (Riiho), Mäkinen-Hankamäki Sari (Etelä-Keuruu), Pusa Paula (Liesjärvi),
Pänkäläinen Hillevi (Etelä-Keuruu), Riihimäki Matti (Jukojärvi), Saarinen Matti (Karimo), Siltanen Risto (Jukojärvi), Ulvinen Sari (Liesjärvi), Vesterinen Liisa (Etelä-Keuruu)

POISSA

Hietanen Esko (Haapamäki), Jokinen Matti (Riiho), Moilanen Hannaleena (Haapamäki), Pellinen Aimo (Koillis-Keuruun HAKA), Ritala Taina (Karimo), Simsiö Marika (Haapamäki)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Paula Pusa avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Samalla kuultiin Liesjärven kyläkuulumiset. Viime aikojen suurponnistus, entisen kyläkoulun korjausurakka on saatu päätökseen
EU-hanketuella.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista päätettiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisestä kokouksesta laadittu pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin.
Haapamäen edustajien ollessa poissa tämän kokouksen sihteerinä toimii tiedottaja.
5. UUDEN KYLÄHANKKEEN TILANNEKATSAUS
Sari Mäkinen-Hankamäki esitteli hanketyöryhmän luonnoksen seuraavaksi kylien yhteishankkeeksi.
Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä Keuruun kylillä ja tehdä kyliä
tunnetuksi kehittyvinä, viihtyisinä, turvallisina ja yhteisöllisinä asuinpaikkoina. Tavoitteena on kylien ja
niiden yritysten tunnettuuden lisääminen, asukasmäärän nostaminen, yritystoiminnan kehittäminen,
turvallisuussuunnitelmien laatiminen, kylien ja niiden välisen yhteistyön kehittäminen sekä uusien kylätoimijoiden saaminen.
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Suunniteltu hankkeen toteutusaikataulu on 1.9.2015–31.12.2017 ja se työllistäisi projektipäällikön ja
osa-aikaisen projektityöntekijän sekä kylien toimijoita ja asiantuntijoita. Kokonaisbudjetti olisi 225 000 €,
joka rahoitettaisiin EU:n ja valtion tuella (80 %), talkootyöllä (15 %) ja yksityisellä rahalla (5 %). Rahallinen
osuus kerättäisiin hankkeeseen osallistumismaksuina yksityisiltä henkilöiltä sekä kyläyhdistyksiltä.
Hankkeessa todettiin olevan paljon toimenpiteitä, joten tarvitaan monia projektiryhmiä projektihenkilöiden tueksi. Erityisen tärkeäksi koettiin kylien aktivointi ja sitoutus.
Päätettiin, että hankeluonnos jaetaan kyläparlamentin jäsenille sähköpostiin kommentointia varten. Samoin pyydetään mielipide siitä Keulinkilta ja Vesurilta toukokuun loppuun mennessä. Myös kyläparlamentin ulkopuolella oleville Pihlajaveden ja Valkealahden kylille tarjotaan mahdollisuutta osallistua
hankkeeseen. Työryhmällä on kireä jatkoaikataulu, jotta saadaan kyliltä osallistumispäätökset ja hanketta voidaan hakea Hyrrä-verkkopalvelun kautta.
6. TIEASIAT
Kyläparlamentti järjesti eduskuntavaalien aikaan Jukojärvellä vaalipaneelin, jonka yhtenä pääteemana
olivat tieasiat. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena ja osallistujia oli runsaasti. Palautetta oli tullut panelistien epätasaisesta puoluejakaumasta. Todettiin, että ajankohta ei ollut sopinut kaikille ehdokkaille.
Teiden kunnossapidon ongelmia on syytä nostaa esille aktiivisesti mm. Tienkäyttäjän puhelinlinjan kautta. Petoillasta saatujen hyvien kokemusten perusteella päätettiin, että parlamentti järjestää elosyyskuussa tieillan tai tieiltamat. Tilaisuuteen kutsutaan urakoitsijoita, maakuntahallituksen jäseniä,
ELYn edustajia jne. Kokous valitsi asiaa hoitamaan työryhmän, johon kuuluvat Risto Siltanen (koollekutsuja & kohteiden kokoaja), Raija Koskela-Drischenko, Paula Pusa ja Hillevi Pänkäläinen. Poissaolleista
pyydetään Matti Jokista ryhmään. Päätettiin, että kukin kylä kartoittaa alueensa huonot tiet ja esittää ne
työryhmälle seuraavaan kyläparlamentin kokoukseen mennessä.
7. TAPAHTUMATERVEISET
Käytiin läpi tilaisuuksia, joissa parlamentin jäsenet ovat edustaneet Keuruun kyliä. Kehitytään Kimpassa –
hankkeen kumppanuusryhmä on edelleen kokoontunut Lehtiniemessä ja mukana on ollut mm. Kaarina
Koski. Tuomo Kivinen kertoi osallistuneensa kaupungin kulttuuritoimen tilaisuuteen, jossa esiteltiin
erään tuotantoryhmän tv-dokumenttihanketta. Sen aiheena olisi Minun Keuruu, jossa esiteltäisiin kuntaa
alueen tapahtumien kautta. Kuvaukset olisivat kesällä 2016 ja dokumentti olisi valmis vuonna 2017. Esitettiin toive, että tuotantoryhmän edustaja voisi tulla kyläparlamentin kokoukseen esittelemään asiaa.
Kaupungin kulttuuritoimi on antanut tukea Pihlajaveden esitteen tekoon. Siinä tulevat esille mm. alueen
palvelut ja nähtävyydet. Sivusto julkaistaan Aisapuu-lehdessä.
Käytiin läpi kyläkierros kunkin alueen ajankohtaisista asioista: Riiho (Himmaanmäen tornialueen viimeistely, kahvio), Etelä-Keuruu (pururadan kunnossapito, Keuruun Markkinoiden yövalvonta, Neste-ralli, ei
sikajuhlia tänä vuonna; eteläisimpien kylien historian keruu, iltamat ja maakirkko Harjulinnassa, kyläretki), Jukojärvi (miniralli, Neste-ralli, pubirokki), Karimo (Karansalmen kylätalo auki kesällä, kokko, Nesteralli, kyläyhdistyksen 30-v. juhlat, kyläkysely), HAKA (pitkäaikaistyöttömän työllistäminen, kyläretki, siltatanssit, teatterimatka, Neste-ralli), Liesjärvi (kyläretki).
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Liisa Vesterinen muistutti, että kylien kesätapahtumat tulee ilmoittaa hänelle kuluvalla viikolla. Niistä
kootaan esite, joka menee jakeluun kaupungin postituksessa vapaa-ajan asukkaille.
8. MUUT ASIAT
Todettiin, että laajakaistarakentamisen tuensaaja on valittu ja asiasta voi katsoa lisätietoa Keski-Suomen
Liiton sivuilta. Kyläparlamentti seuraa asiaa. Tarja Saramäki on luvannut informoida asian etenemisestä.
Kaupungin organisoima vaarallisen jätteen keräys suoritetaan 2.-3.6.2015.
9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Karansalmen kylätalolla tiistaina 9.6. klo 19.00.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.30.

Kokouksen puolesta:
Paula Pusa

Liisa Vesterinen

Paula Pusa
puheenjohtaja

Liisa Vesterinen
sihteeri
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