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PÖYTÄKIRJA 3/2016
20.6.2016
KEURUUN KYLÄPARLAMENTIN KOKOUS
AIKA

14.6.2016 klo 18.40-

PAIKKA

Rahikkalan tila, Ampialantie 479, 42520 Asunta

LÄSNÄ

Hietanen Esko (Haapamäki), Jokinen Matti (Riiho), Jukola Seppo (Koillis-Keuruun HAKA),
Kivinen Tuomo (Etelä-Keuruu), Koskela-Drischenko Raija (Karimo), Koski Kaarina (Riiho),
Lähteenmäki Sari (Liesjärvi), Pellinen Aimo (Koillis-Keuruun HAKA), Peräkorpi Matti
(Pihlajavesi), Pusa Paula (Liesjärvi), Pänkäläinen Hillevi (Etelä-Keuruu), Riihimäki Matti
(Jukojärvi), Ritala Taina (Karimo), Saarinen Matti (Karimo), Siltanen Risto (Jukojärvi),
Vesterinen Liisa (Etelä-Keuruu) sekä Laskujärvi Eero (Keuruun kaupunki) ja Hiiliaho Kati
(Kotona Kylässä -hanke)

POISSA

Mäkinen-Hankamäki Sari (Etelä-Keuruu)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Matti Riihimäki avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Seppo Jukola lausui
järjestävän kylän edustajana kaikki tervetulleiksi. Talon emäntä Eeva Lindqvist kertoi osanottajille talon ja
kylän historiasta ja tästä päivästä.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Keskusteltiin kylien edustajista ja tuotiin ilmi
epäselvyys Haapamäen tämänhetkisistä edustajista. Todettiin, että edustajien nimeäminen on kunkin kylä
oma asia. Päätettiin, että Haapamäki hakee seuraavaan kokoukseen mennessä uuden edustajan parlamentin
toiminnasta jättäytyneiden Koskelan, Simsiön ja Merosen sijalle.
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi. Sihteerinä toimii tällä kertaa EteläKeuruulta Liisa Vesterinen.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.
5. JÄRJESTÖJEN KESÄTAPAHTUMAPÄIVÄ 13.7.2016
Kaupunki pystyttää kaupunkina olon 30-vuotisjuhlia varten ison teltan Kamanan takapihalle 29.6., jonka
jälkeen se on paikalla muutaman viikon. Kati Hiiliaho kertoi varanneensa hankkeelle tilaa näyttelytelttaan
yhdistysten tapahtumapäivänä ke 13.7. klo 12-15. Sinne toivotaan kyliltä toiminnallisuutta 1,5 tunnin ajaksi:
esittelyjä ja varainkeruuta eri muodoissa poislukien kahviotoiminta ja makkaranpaisto. Noin klo 13.30 alkaa
ohjelmallinen osuus, jossa mm. kaupunginjohtajan tervehdyspuhe, kuorolaulua, pelimannit, KeuPan ja
KeuKiksen kuulumisia ja taitelijaseuran ohjelmaa. Päätettiin järjestää Tunnista kylä –kilpailu, johon kylät
lähettävät Katille ehdolle 2-3 valokuvaa 30.6. mennessä. Kati koostaa niistä edustavan ja monipuolisen
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otoksen sekä laminoi ne myös myöhempää käyttöä varten. Lisäksi toivotaan ulkoalueelle toimintaa.
Tapahtumasta jaetaan tietoa myös kylille, jotka eivät ole hankkeessa (Lavikko, Valkealahti, Kivijärvi, Lihjamo).
6. KEURUUN MARKKINAT 16.-17.7.2016
Kati Hiiliaho on varannut paikan hankkeen kautta kylille uimahalliin senioriliikuntasaliin, jossa on myös
kaupungin osasto. Päätettiin toteuttaa siellä sama kuvatunnistuskilpailu kuin teltassa aiemmin samalla
viikolla. Lisäksi toivotaan osastolle rekvisiittaa: tonkkia, paaleja jne. Jukojärvi ja Etelä-Keuruu esittelevät
tonttitarjontaansa ja Vesuri Leader-toimintaa. Ehdotettiin hankittavaksi kuvausseinäke markkinakävijöiden
käyttöön. Kati selvittää hankintaa. Päätettiin järjestää kylittäin päivystysvuorot osastolle. Ilmoittautumiset
Katille, joka toimittaa sisäänpääsyporteille työntekijälistat vapaata pääsyä varten. Työvuoro kartuttavat
hankkeen talkootunteja.
7. TURVALLISUUSPÄIVÄT
Kylähankkeen järjestää syksyllä kaksi teemapäivää turvallisuudesta ja keväällä toisen kerran. Aiheina on nyt
mm. alkusammutus, hätäensiapu, omaisuuden suojaaminen ja sammuttimien huolto. Päätettiin
tapahtumapaikoiksi tällä kierroksella Pihlajavesi ja Isohiekka ja ajankohdaksi syyskuu. Tilaisuuden aluksi on
esitelmä, jota pitämään pyydetään konstaapeli Jouni Rinnettä Saarijärveltä (Tuomo Kivinen kysyy).
8. MUUT ASIAT
Kyläparlamentti sai Matti Jokisen toimesta käyttöönsä puheenjohtajan nuijan, jonka on valmistanut
kesäasukas Martti Ronikonmäki Riihon Yltiältä. Nuija otettiin ihastuksella ja kiitollisuudella vastaan.
Paula Pusa kertoi, että Myllymäentien varressa kaivetaan paraikaa valokuitukaapelia Elisan mastoille ja toi
esiin huolen resurssien tuhlauksesta, kun se ei tee yhteistyötä laajakaistahankkeen kanssa. Eero Laskujärvi
tiesi kertoa, että tällaisille osuuksille ei ole enää saatavilla muuta laajakaistatukea. Päätettiin tehdä kirjelmä
liikenneministeri Bernerille, maakunnan kansanedustajille, Keski-Suomen Liitolle ja ELY-keskukselle sekä
Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle asiasta. Laatijoiksi valittiin Paula Pusa, Aimo Pellinen, Matti Riihimäki ja
Liisa Vesterinen.
Lopuksi kylien edustajat mainostivat kesän tapahtumiaan, joihin toivotaan runsasta osanottoa muilta kyliltä.
9. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin kokoustaa seuraavan kerran viikolla 37 (12.-18.9.) Valkealahdessa Keurusselän liikuntapuiston
Sompalassa.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia aktiivisesta keskustelusta.

Kokouksen puolesta:

Matti Riihimäki

Liisa Vesterinen

Matti Riihimäki
puheenjohtaja

Liisa Vesterinen
sihteeri

