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KYLÄPARLAMENTTI 2. TAPAAMINEN
Aika
Paikka
Läsnä

Torstaina 5.6.2014
Nuorisoseurantalo Männistö, Heikkiläntie 42, Pohjoisjärvi, Etelä-Keuruu
Läsnäolijat lueteltu viimeisellä sivulla

1 ETELÄ-KEURUUN ALUEEN KUULUMISET
Kyläyhdistyksen tervehdys
Tuomo Kivinen Etelä-Keuruun kyläyhdistyksestä toivotti vieraat tervetulleeksi ja kertoi
kuulumiset kylän viimeaikaisesta toiminnasta. Ajankohtaista on erityisesti kaavoituksen
valmistuminen, johon liittyy kylän markkinointia mukavana asuinpaikkana ja tonttien myynti.
Nuorisoseurantalo Männistön ja urheilukentän kunnostushanke
Anneli Lehtonen Pohjoislahden nuorisoseurasta esitteli seuran toimintaa ja kertoi
Männistöllä parhaillaan käynnissä olevasta talon korjaushankkeesta sekä urheilukentän
kunnostuksesta.
Kylätarinoiden ja perinteen keräysprojekti
Sari Mäkinen-Hankamäki Häkkisen maaseutuseurasta kertoi kyläalueella käynnistyneestä
projektista, jonka tavoitteena on tallentaa kylän historiatietoa henkilöhaastatteluiden avulla
ja tuottaa kyläkirja/-julkaisu sekä tukea yhteistoiminnan ohella syntyvää kyläläisten välistä
yhteisöllisyyttä.
2 PAIKALLA OLEVAT KYLÄALUEET JA KYLIEN PARLAMENTTIIN NIMEÄMÄT EDUSTAJAT
Paikalla olevat kyläläiset esittelivät itsensä ”kuka olen, mistä tulen” sekä mainitsivat
muutamalla sanalla mikä kylien yhteistoiminnassa on omasta mielestä tärkeää ja ”se juttu”.
Kyläparlamentin toiminnassa tärkeiksi asioiksi katsottiin mm. että














alueellinen tasa-arvo toteutuu
toiminta on avointa
kaikki kylät ovat yhtä arvokkaita
on mahdollisuus kuulla ja tietää, mitä muilla kylillä tapahtuu
saa toisilta kyläläisiltä voimaa ja ideoita omaan kyläkohtaiseen tekemiseen
saadaan ”uutta verta” ja uusia ajatuksia
kylien yhteistoiminta ja aktiivinen kylätoiminta on merkityksellistä maaseudun
elinvoimaisuudelle
yhteys kaupunkiin päin kehittyy
kylien turvallisuusasioista huolehditaan
on tärkeä viedä eteenpäin yhdessä laadittua kyläohjelmaa
on mahdollisuus monistaa hyviä toimintamalleja ja ideoida uutta
kylät saavat jatkossakin näkyvyyttä aktiivisen yhteistoiminnan ansiosta
hankkeita varten haettavista rahoitusvaihtoehdoista jaetaan tietoa
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tehdään kaupungin kanssa yhteistyötä kaavoittamisessa, sillä Keuruu on keskeisellä
paikalla Suomen kartalla
kylien tapahtumilla on yhteismarkkinointia ja huomioidaan entistä paremmin, ettei
järjestelyissä tulisi päällekkäisyyttä

Kyläparlamentin toiminta-ajatusta ja tekemisen meininkiä kiteytettiin myös näillä sanoilla:
”Yksinpuurtamisesta yhteistyöhön, kateudesta kannustamiseen”.
Pidettiin tärkeänä viestiä alusta pitäen, ettei kyläparlamentin toiminnan tavoitteena ole
hakea mitään erityisasemaa ja -toimenpiteitä kaupungin suunnalta, vaan että
määrätietoisella toiminnalla on tarkoitus edetä uskottavaksi ja varteenotettavaksi
kumppaniksi kyliä ja koko kuntaa tasapuolisesti koskevassa kehittämistyössä.
Kyläalueiden kyläyhdistysten parlamenttiin valitsemat edustajat ovat
Tuomo Kivinen, Etelä-Keuruu
Sari Mäkinen-Hankamäki, Etelä-Keuruu
Hillevi Pänkäläinen, Etelä-Keuruu
Liisa Vesterinen, Etelä-Keuruu
Marika Simsiö, Haapamäki
Esko Hietanen, Haapamäki
Mauri Koskela, Haapamäki
Matti Saarinen, Karimo
Raija Koskela-Drischenko, Karimo
Taina Ritala, Karimo
Kaarina Koski, Riiho
Matti Jokinen, Riiho
Paula Pusa, Liesjärvi
Sari Ulvinen, Liesjärvi
Matti Riihimäki, Jukojärvi
Risto Siltanen, Jukojärvi
Aimo Pellinen, Koillis-Keuruun HAKA
Seppo Jukola, Koillis-Keuruun HAKA
Parlamentin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan seuraavassa tapaamisessa edellä
mainitun edustajiston joukosta. Tehdyt esitykset käydään läpi keskustellen ja avoimesti;
puheenjohtajavalinnan ehtona on viime kädessä henkilön oma suostumus. Kylillä on kesä
aikaa pohtia omia ehdotuksiaan. Tarkoitus on, että varsinainen ja varapuheenjohtaja
edustavat eri kyläalueita.
Kyläparlamentin sihteeri valitaan myös kyläedustajien joukosta. Kylävoimaa-hankkeen ajan
(31.10.2014 saakka) tapaamisissa sihteerinä toimii projektinvetäjä.

KEURUUN KYLÄPARLAMENTTI
Kirsi Heiskanen/Kylävoimaa-hanke

MUISTIO
5.6.2014

3 PARLAMENTIN TOIMINTAPERIAATTEET
Niin sanottuun Sonkajärven-malliin perustuvaa parlamentin toimintaperiaatteiden pohjaa
räätälöitiin hieman Keuruulle sopivaksi.
Päätettiin tarkentaa kyläparlamentin jäsenyyttä koskevaa sääntöä seuraavasti:
Kyläparlamentin jäseniä ovat kyläyhdistysten valitsemat edustajat ja kyläparlamentin
toiminta on nimenomaisesti kyläyhdistysten yhteistoimintaa. Jatkossa jäseneksi
ottamisesta päätetään kyläparlamentin kokoontumisissa.
Kyläyhdistysten edustajat katsoivat, että ei ole syytä rajata parlamentissa kyläkohtaisen
edustajiston määrää kahteen, vaan tärkeintä on että kyläalueilta saadaan mahdollisimman
laajasti näkemystä alueen toiminnasta ja tilanteesta monesta kulmasta katsottuna. Ei ole
myöskään tarvetta nimetä erityisesti varsinaista ja varajäsentä, vaan tärkeämpää on, että
jokaiseen tapaamiseen pääsee joku/jotkut kylän edustajista.
Jos kyläparlamentissa joudutaan jostain syystä äänestämään, on kullakin kylällä yksi ääni.
Toisin sanoen, ennen kyläparlamentin äänestystä kylällä on ensin oltava yhtenäinen näkemys
asiasta.
Päätettiin, että parlamenttiin ei nimetä luottamushenkilöedustajia ja että kaupungin
viranhaltijat toimivat kyläparlamentin asiantuntijajäseninä kutsuttuna. Näin meneteltäessä
jäsenvalinnoilla ei sidota luottamushenkilöiden ratkaisu-/päätösvaltaa.
4 KESKUSTELUA KYLIEN KEHITTÄMISOHJELMAAN KIRJATUISTA TOIMENPITEISTÄ
Keskusteltiin lyhyesti kylien kehittämisohjelman kolmesta osa-alueesta ja niihin liittyvistä
toimenpiteistä. Ohjelman pääkohdat ovat:




Asumisen ja yrittämisen edellytykset ovat kunnossa
Kylät ja kyläläiset tunnetaan meillä ja muualla
Yhteistyö toimii monitahoisesti

Kyläparlamenttiin valitut kylien edustajat tutustuvat ohjelman sisältöön tarkemmin tulevien
kuukausien aikana ja toimenpiteisiin pureudutaan tarkemmin syksyllä.
Todettiin, että monia asioita voidaan tehdä ilman rahaa, vain muuttamalla totuttuja
toimintatapoja ja ottamalla käyttöön uusia.
5 MUITA ASIOITA
Kyläparlamentin toiminnasta kertovat sivut lisätään Keuruunkylat.fi-sivujen alle omaksi
alisivukseen. Sivulla kerrotaan Keuruun kyläparlamentin toiminta-ajatus, tehtävät ja miten
asioita tehdään. Sivulle lisätään myös kyläparlamentin jäsenten nimet yhteystietoineen ja
rohkaistaan kyläläisiä ottamaan yhteyttä kyliä koskevissa asioissa.

KEURUUN KYLÄPARLAMENTTI
Kirsi Heiskanen/Kylävoimaa-hanke

MUISTIO
5.6.2014

Päätettiin, että avoimuuden periaatteella kyläparlamentin tapaamisten muistiot lisätään
kotisivuille nähtäväksi.
6 SEURAAVA TAPAAMINEN
Seuraavan kerran kyläparlamenttiin nimetyt edustajat tapaavat:
Tiistaina 2.9.2014 klo 18:30 Haapamäen yhteiskoulun tiloissa, Riihontie 15.
Mikäli tilavaraus ei onnistu, toinen paikka ilmoitetaan. Haapamäen edustajat hoitavat asiaa.
Tapaamisen aiheena:
Kyläparlamentti järjestäytyy
Tehdään puheenjohtajavalinnat - avoimesti keskustellen
Keskustellaan kylien kehittämisohjelmasta ja kylien kehittämistoimintaa varten laaditusta
budjetista

TILAISUUDESSA OLIVAT LÄSNÄ
Tuomo Kivinen, Etelä-Keuruu
Sari Mäkinen-Hankamäki, Etelä-Keuruu
Erkki Laakso, Etelä-Keuruu,
Matti Riihimäki, Jukojärvi
Kaarina Koski, Riiho
Paula Pusa, Liesjärvi
Hilkka Lampinen, Liesjärvi
Seppo Jukola, Koillis-Keuruun HAKA
Raimo Korpinen, Etelä-Keuruu
Hillevi Pänkäläinen, Etelä-Keuruu
Marja-Leena Korpinen, Etelä-Keuruu
Liisa Vesterinen, Etelä-Keuruu
Sari Ulvinen, Liesjärvi
Marika Simsiö, Haapamäki
Esko Hietanen, Haapamäki
Matti Saarinen, Karimo
Raija Koskela-Dischenko, Karimo (tilaisuuden loppuajasta)
Ilari Kotimäki, Pihlajavesi (tilaisuuden loppuajasta)

