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1 TAUSTALLA YHTEISTOIMINNAN TARVE
Kylävoimaa-hankkeen ohjausryhmä on pitänyt tarpeellisena, että Keuruun kylille perustetaan
kylien yhteinen yhteistyöfoorumi, kyläparlamentti. Yhteistyöelimen tarkoitus on sujuvoittaa
kylien välistä yhteistoimintaa sekä parantaa keskusteluyhteyttä ja kylien yhteistä
vaikuttamismahdollisuutta kaupungin suuntaan. Ohjausryhmän kyliä edustavat EteläKeuruu, Haapamäki, Jukojärvi, Karimo, Koillis-Keuruun HAKA, Liesjärvi ja Riiho.
Kyläparlamentin työvälineenä toimii Kylävoimaa-hankkeen (2012-2014) aikana laadittu
Keuruun kylien kehittämisohjelma, jonka toteutumista parlamentin jäsenet valvovat ja
vievät eteenpäin. Ohjelmaan kirjatut toimenpiteet tukevat Keuruun 2017 Kunta- ja
palvelustrategiaan sekä Keuruun Maaseudun kehittämisohjelmaan 2020 kirjattuja
maaseutuun, haja-asutus alueisiin ja kyliin kohdistuvaa kehitystyötä.
2 KYLÄPARLAMENTIN TOIMINTA-AJATUS
Kyläparlamentti-toiminnan tavoitteena on turvata Keuruun kylien nykyisten ja uusien
asukkaiden mahdollisuus elää, asua ja toimia yrittäjinä maaseudulla; edistää tiedonkulkua
kylien ja kunnan välillä, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja ja ideoida kylien elinvoimaisuuden
hyväksi.
3 KYLÄPARLAMENTIN JÄSENET
Kyläparlamentin jäseniksi on päätetty kutsua kyläyhdistysten edustajia ja kyläaktiiveja eri
puolilta Keuruuta. Myös luottamushenkilöedustajat nimetään. Kaupungin viranhaltijat
toimivat kyläparlamentin asiantuntijajäseninä käsittelyssä olevan aihepiirin niin vaatiessa.
4 KYLÄPARLAMENTIN TEHTÄVÄT
Kyläparlamentin tehtävänä on seurata, toteuttaa ja päivittää Keuruun kylien
kehittämisohjelmaa, ottaa kantaa kyliä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin sekä toimia
kylien hyvien toimintamallien ja kuulumisten välittäjänä. Parlamentti voi järjestää
tarvittaessa yhteisiä koulutuksia, tietoiskuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisen aiheen
ympärille. Tehtävänä on myös toteuttaa yhteismarkkinointia sekä kyselyitä vakituisille ja
vapaa-ajan asukkaille. Aktiivinen viestintä eri kanavista eri suuntiin ja aloitteellinen toiminta
ovat osa tehtäväkenttää.
Kyläparlamentin tehtävänä on lisäksi valmistella kylätoiminnan yhteiset kehittämishankkeet.

KEURUUN KYLÄPARLAMENTTI -esittely
Kirsi Heiskanen/Kylävoimaa-hanke

MUISTIO
14.5.2014

5 KYLÄPARLAMENTIN TOIMINNASTA YLEISESTI
Parlamentti kokoontuu kylissä ja myös ne kylät, jotka eivät ole mukana aktiivisesti
toiminnassa saavat tiedotteet ja kutsut. Kyläparlamentissa käsitellään kylien yhteisiä asioita,
annetaan tilaa mielipiteille ja uusille ideoille. Toiminta on tavoitteellista, vuorovaikutteita ja
joustavaa.
Parlamentti on alueellisesti tasapuolinen. Politiikka, aatteet, uskonto tai oman edun
tavoittelu eivät kuulu kyläparlamentin toimintaan.
Kyläparlamentti ei tule olemaan kaupungin toimielin, vaan kylien vapaaehtoinen
yhteistyöfoorumi. Toimintaa varten haetaan kaupungilta määrärahaa vuoden 2015
talousarvioon.
Kyläparlamentti ei ole rekisteröity toimija, joten kylätoiminnan yhteisiä kehittämishankkeita
hallinnoi kunta.
6 KYLÄPARLAMENTTIIN LÄHTEVÄT MUKAAN
Kyläparlamentti-ajatukseen esittelytilaisuudessa tutustuneet olivat sillä kannalla, että
yhteistoiminnasta on hyötyä kylille. Kyläparlamenttiin ovat lähdössä mukaan kyläyhdistykset:
Etelä-Keuruu kyläyhdistys ry, Haapamäen kyläyhdistys ry, Karimon kyläyhdistys ry, KoillisKeuruun HAKA ry, Kyläseura Jukojärven Veikot ry, Liesjärven kyläseura ry ja Riihon
kyläyhdistys ry.
Myös muut kyläyhdistykset ja -seurat ovat tervetulleita yhteistyöfoorumin jäseniksi.
7 SEURAAVA TAPAAMINEN
Seuraavan kerran tapaamme
TORSTAINA 5.6. KLO 18:30 NUORISOSEURANTALO MÄNNISTÖLLÄ
Heikkiläntie 42, Pohjoisjärvi
Tilaisuus on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi:
kirsi.heiskanen@keuruu.fi tai 040 717 5370.
Tapaamisen sisältö
-

-

nimetään kylien edustajat parlamenttiin
kukin kyläedustaja pitää lyhyen henkilöesittelyn (1-2 minuuttia);
o kuka olen
o miltä kylältä tulen
o mikä mielestäni yhteistoiminnassa on tärkeää
o ym.
käydään läpi yhteiset pelisäännöt/toimintaperiaatteet 14.5. jaetun materiaalin pohjalta
(toiminta-ajatus, jäsenet, mitä tehdään ja miten toimitaan, kokouskäytännöt)
käydään vapaamuotoista keskustelua kylien kehittämisohjelman sisällöstä (huomioita,
korjattavaa, palautetta)
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Parlamentin puheenjohtajavalinta suoritetaan vasta tämän 5.6. yhteistapaamisen jälkeen
seuraavassa tapaamisessa, sillä kaikki kylien edustajat eivät tunne toisiaan. Annetaan kaikille
mahdollisuus tutustua; keskustella ja kuunnella ensin ennen esityksiä, ja tehdään vasta sitten
valinta puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

TILAISUUDESSA OLIVAT LÄSNÄ:
Haapala Taina, Haapamäki
Jokela Päivi, Haapamäki
Kivinen Tuomo, Etelä-Keuruu/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Korpinen Marja-Leena, Etelä-Keuruu
Korpinen Raimo, Etelä-Keuruu
Koskela-Drischenko Raija, Karimo/Kylävoimaa-projektiryhmä
Koski Kaarina, Riiho/Kylävoimaa-projektiryhmä
Koski Seppo, Riiho, kyläyhdistyksen pj.
Kotimäki Ilari, Karimo/Pihlajavesi
Laakso Erkki, Vesuri/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Laskujärvi Eero, kaupunki maaseutuhallinto/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Mäkinen-Hankamäki Sari, Etelä-Keuruu, Liukko
Niemelä Matti, Liesjärvi/Kylävoimaa-projektiryhmä
Pellinen Aimo, Koillis-Keuruun HAKA/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Pohjonen Antero, kaupunki/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Pusa Paula, Liesjärvi/Kylävoimaa-ohjausryhmä
Riihimäki Matti, Jukojärvi/Kylävoimaa-projektiryhmä
Saarinen Matti, Karimo/Kylävoimaa-projektiryhmä
Saramäki Tarja, kaupunki maaseutuhallinto
Siltanen Risto, Jukojärvi, kyläyhdistyksen pj.
Simsiö Marika, Haapamäki
Vehmaskoski Kyösti, Etelä-Keuruu
Vesterinen Liisa, Etelä-Keuruu Häkkiskylä/Kylävoimaa-projektiryhmä

