
PARKKUUN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

YLEISTÄ
Kyläyhdistyksen toiminta jatkuu samoilla linjoilla kuin aikaisempinakin vuosina. Tärkeänä 
tavoitteena on huolehtia Parkkuun kylän yhteisöllisyydestä ja vastuullisena kolmannen sektorin 
toimijana.

KESÄJUHLA
Mikäli kesäjuhla järjestetään tänäkin vuonna, on sitä varten syytä perustaa erillinen toimikunta 
selkeine vastuualueineen. Nykyisellään järjestelyvastuu jää liian harvojen tekijöiden varaan. 

KURUFEST
KuruFest –konserttisarja järjestetään tällä kertaa peräti neljän konsertin sarjana 9.-13.6.2010 Kurun 
kirkossa ja Parkkuun Seuratalolla. Kyläyhdistys järjestää puitteet ja puffetin.

HIRVIPEIJAISET
Marraskuussa pidetään Seuratalolla Parkkuun Metsästysseuran toimesta kaikille kyläläisille avoimet 
hirvipeijaiset.

PARKKUUN KOULU
Koulutoiminta lakkaa Parkkuussa keväällä 2010. Koulurakennuksen kohtalosta ei ole mitään tietoa, 
toistaiseksi se jäänee kaupungin omistukseen. Kyläyhdistyksen nimissä tehdään koulun käytöstä 
suunnitelma, jonka toteuttajaksi pyritään saamaan kyläyhdistyksen lisäksi kaupungin kyläsihteeri. 
Asian tiimoilta otetaan mukaan Länsi-Teiskon ja Poikeluksen kyläläiset kouluineen.

MAISEMANHOITO
Vanhankylän järven alueelle Enotaipaleeseen on tulossa kesällä lampaita maisemanhoitotehtäviin. 
Mahdollista talkooapua tarvitaan ainakin aitauksen tekemisessä. Mahdollisen 
ympäristönhoitoavustuksen saamismahdollisuudet selvitetään.

TALKOOT
Talkoita pidetään tarvittaessa. Ainakin Seuratalo ja sen ympäristö siivotaan talkoilla toukokuussa. 
Jakaman reitin raivaus syytä hoitaa. Ensi talven latujen tekemisestä ja ylläpitämisestä päätettävä 
(kohdeavustus?), samoin kuin koulun jääkentän jäädyttämisestä ja auraamisesta.

KERHOT
Koululla pidetään säännöllisesti eri kerhojen iltoja. 4H-kerho, Hiljaiset miehet, käsityökerho ja 
jumppa. Yhteistyötä Leijonien kanssa urheilukentällä.

KYLÄILLAT
Järjestetään 2 -3  kyläiltaa vuoden aikana. Aiheina yhteisöllisyyden kehittäminen eri muodoissa ja 
Parkkuun koulun kohtalo.

TYÖVÄENOPISTO
Yhteistyössä Ylöjärven työväenopiston kanssa järjestetään kyläläisiä kiinnostavia kursseja.



SEURATALO JA URHEILUKENTTÄ
Yhteistyössä Parkkuun Leijonat ry:n ja Parkkuun Seuratalo Oy:n kanssa kehitetään seuratalon 
ympäristöä. Grillikatos on edelleen haaveissa.

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA
Kyläyhdistys toimii aktiivisesti edistääkseen maaseudun asuttamista. Tässä tarkoituksessa yhdistys 
hakee keskustelukumppaneita Ylöjärven kaupungin virka- ja luottamusmiehistöstä. Lisäksi yhdistys 
ilmaisee julkisesti mielipiteitään maaseudun elinolojen kehittämisestä, tietoliikenteestä, tiestöstä ja 
jätevesien käsittelystä. Tärkeää on myös pitää yllä keskustelua kyläkoulujen säilyttämisestä.
Kyläyhdistyksen edustaja on jäsenenä Kuru-neuvostossa ja voi sitä kautta viedä kylän ja kyläläisten 
näkökulmia eteenpäin.
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