PÖYTÄKIRJA nro 2/2016

13.4.2016

KEURUUN KYLÄPARLAMENTIN KOKOUS
AIKA

13.4.2016 klo 18.30-20.45

PAIKKA

Riihon leirikeskus, Riihijärventie 25, 42820 Riiho

LÄSNÄ

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), Eero Laskujärvi (Keuruun kaupunki), Kati Hiiliaho (Kotona Kylässä-hanke)

POISSA

Hietanen Esko (Haapamäki), Koskela Mauri (Haapamäki), Marika Simsiö (Haapamäki), Sari
Mäkinen-Hankamäki (Etelä-Keuruu)

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Matti Riihimäki avasi kokouksen ja toivotti kyläparlamentin jäsenet, sekä Eero Laskujärven ja Kati Hiiliahon tervetulleiksi kokoukseen. Matti Jokinen kertoi kokouksen aluksi Riihon kylän kuulumiset ja kertoi Himmaanmäen näkötornin suosiosta ja uusista ideoista alueen kehittämisessä.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista päätettiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Sihteerivuorossa tässä kokouksessa Hillevi Pänkäläinen Etelä-Keuruulta.
5. KOTONA KYLÄSSÄ
* Edellisessä kokouksessa valittu haastattelutyöryhmä on suorittanut tehtävänsä ja Kotona kylässähankkeen projektipäälliköksi on valittu Kati Hiiliaho Keuruulta. Hän esittäytyi kokoukselle ja hänet toivotettiin tervetulleeksi. Hanke alkaa 2.5.2016. Kerrattiin hankkeen päätavoitteet, jotka ilmenevät hankesuunnitelmasta. Päätettiin, että hyväksytty hankesuunnitelma painatetaan paperille ja jaetaan kyläparlamentin jäsenille paperiversiona.
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* Käytiin keskustelua, mitä hankkeelta toivotaan ja evästettiin uutta projektipäällikköä seuraavilla asioilla:
- edellisen hankkeen kokemusten pohjalta nousi useasti esille tiedottamisen ja verkostoitumisen tärkeys
eri kanavia käyttäen, sekä yhteistyö paikallislehden kanssa. Kylille saadaan julkisuutta ja Keuruun kylät
esille. Myös kylän yritykset ja elinkeinot tulee tuoda esille ja tiedottaa niistä. Keuruun kylät Facebooksivujen päivitys ja ylläpito ovat tärkeitä, kylien omat sivut tulee integroida yhteen Keuruun kylät sivustojen kanssa.
- Matti Peräkorpi kertoi, että Pihlajavedellä on alkamassa tietotekninen projekti Tiedetilalla, joka pyrkii
turvaamaan vanhusten asumisen turvallisuutta digitaalisten palveluiden avulla.
- Liisa Vesterinen kertoi Jyväskylän yliopiston hankkeesta ”Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku”, jossa Jyväskylän yliopisto ryhtyy aktivoimaan Keski-Suomen maaseudun yrityksiä digitaalisten
tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan uutta yritystoimintaa, lisätä kasvun mahdollisuuksia ja tehdä yrityksistä houkuttelevia nuoremman sukupolven silmissä.
Verkostoitumistilaisuus järjestetään huhtikuun lopulla.
- Edellisen hankkeen aikana bussilla toteutettuja kyläkierroksia on kaivattu usean tahon toiveissa.
- Keuruun kylät -sivuille Pihlajavesi tarvitsee käyttäjätunnukset, asia selvitetään Pelismolta.
* Keskusteltiin ohjausryhmän, projektiryhmien ja kyläparlamentin rooleista hankkeessa. Kyläparlamentti
totesi, että se on synnyttänyt Kotona kylässä –hankkeen, johon kyläparlamentilla ei ole enää roolia
hankkeen tultua hyväksytyksi, vaan hanke toimii itsenäisesti. Kyläparlamentti on perustettu yleisellä tasolla keskustelevaksi foorumiksi, joka linjaa suuntaviivoja ja pyrkii siihen, että yhteistyö Kotona kylässä –
hankkeen ja kyläparlamentin välillä on saumatonta. Kyläparlamentti tuo esille asioita, joita ei hankkeessa
ole, tosin on myös yhteisiä asioita kuten esim. kylien tunnettuus.
Kotona kylässä –hankkeen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat sitoumuksen antaneet henkilöt:
Jokinen Matti (Riiho), Kivinen Tuomo (Etelä-Keuruu), Lähteenmäki Sari (Liesjärvi), Pellinen Aimo (KoillisKeuruun Haka) , Siltanen Risto (Jukojärvi), Tamminen Marko (Karimo). Lisäksi Laskujärvi Eero (Keuruun
kaupunki), Janhunen Risto (K-S ely-keskus), ja Saarilahti-Kulju Raisa (Vesuri ry).
Jos joku henkilö ei voi osallistua hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn, tässä vaiheessa henkilöä projektiryhmään ei voi enää vaihtaa. Jos henkilö ei voi olla siinä mukana, on siitä ilmoitettava ja paikalle tulee
varahenkilö.
*Muina esilletulevina asioina todettiin tarpeelliseksi tiedotustapahtuman järjestäminen Kotona kylässä
-hankkeen alkamisesta. Projektipäällikkö Kati Hiiliaho ja uusi kaupunginjohtaja Hannu Mars tulevat kiertämään kylien tilaisuuksissa.
6. TULEVAT TAPAHTUMAT KYLILLÄ
Päivitettiin tietoja kylätapahtumista, kylämatkailuverkostoista jne. kyläparlamentin tiedottajalle Liisa
Vesteriselle. Ns. mökkiläispostituksen tilanne vielä avoin, menoinfo.fi -sivustolle kylät voivat laittaa itse
tapahtumia, kuten myös muille mahdollisille foorumeille.
7. KYLÄPARLAMENTTI
Päivitettiin kyläparlamentin kokouskäytännöt, jotka ovat tiivistetysti seuraavat:
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*
*
*
*
*
*

kyläparlamentti kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin
kokous on päätösvaltainen, kun kyläparlamentin jäsenistä vähintään puolet on paikalla
kokouksista tulee ilmoittaa vähintään 7 vrk ennen kokousta kyläparlamentin jäsenille
kokouksesta laaditaan pöytäkirja
yksimielisyyteen pyritään
kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Kyläparlamentti on perustettu kesällä 2014 ja ensimmäinen kokous oli 2.9.2014. Keskusteltiin siitä, milloin kyläparlamentin toimikausi vaihtuu ja päätettiin, että ensimmäisen kyläparlamentin toimikausi päättyy 31.12.2016 ja jatkossa toimikausi päättyy vuoden lopussa 31.12. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta,
puheenjohtaja valitaan 1 vuodeksi kerrallaan.
Valittavaa uutta kyläparlamenttia varten nimiehdotukset henkilöistä tuodaan vuoden viimeiseen kokoukseen. Seuraavan vuoden ensimmäinen kokous on uuden kyläparlamentin järjestäytymiskokous.
Kylät esittävät 2-3 henkilöä/per kylä (Etelä-Keuruu nyt 4 hlöä ) kyläparlamenttiin, heillä ei ole varahenkilöitä.
8. MUUT ASIAT
* KYT eli Keski-Suomen Yhteisöjen tuki järjesti Keuruulla järjestökahvitilaisuuden. Kokoukselle kerrottiin
KYT tapahtumista, mm. Wolmar-hankkeesta, jossa kartoitetaan seurantalojen kunto ja kootaan yhteen
seurantalojen tiedot markkinointia varten. Muita ovat mm. rollaattorimarssi ja Unelmien liikuntapäivä,
joiden järjestämiseen yhdistyksiä kaivataan mukaan.
* 11.6.2016 järjestetään valtakunnallinen Avoimet Kylät –tapahtuma, johon voivat kylät osallistua.
* Keuruun kaupunki/Virva Asp on esittänyt toiveen, että Suomi 100 v. teemalla toivotaan kylien järjestävän tapahtumia. Keuruulle voidaan saada asiaan hankerahaa (K-S liitto Raija Partanen).
* Todettiin, että kyläparlamentille 2015 esiteltyä dokumenttihanketta ”Minun Keuruu” ei toteuteta
hankkeen kalleuden vuoksi.
*päätettiin hankkia kyläparlamentille puheenjohtajan nuija paikalliselta tekijältä.
9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
Seuraavan kokous päätettiin pitää tiistaina 14.6.2016 klo 18.30 Koillis-Keuruun Hakan alueella myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Kokouksen puolesta

Matti Riihimäki

Hillevi Pänkäläinen

puheenjohtaja

sihteeri
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