
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2000

TAPAHTUMIA

Perinteiset pilkkikisat järjestettiin huhtikuun ensimmäisenä lauantaina Kukkulanselällä yhdessä Parkkuun metsästysseuran kanssa. Sää oli 
mitä parhain ja kisaan saapuikin noin 150 osanottajaa. Veikko Mäkisen muistokonsertti järjestettiin juhannusviikolla 21.6. Parkkuun 
seuratalolla, jonka TV 2 myös kuvasi videolle. 

Arki-illasta huolimatta väkeä oli runsaasti eli salin täydeltä. Illan juontajat ja pääesiintyjät olivat teatterikorkeakoulun opiskelijat Tuukka  
Huttunen ja Jarkko Lehti. Muita esiintyjiä olivat Granito-kuoro, Hoilarit ja Orvokki ja Tapani Laurila. Veikko Mäkisen tuotantoa esitettiin 
laulaen ja lausuen. 

Teatteriretki Myllykolun kesäteatteriin järjestettiin 12.7. Siellä esitettiin Panu Rajalan kirjoittama näytelmä "Töllinmäen tohtori". Samalla 
reissulla käytiin myös tutustumassa Heiskan tilaan, jossa toimii Pirkan Kylät ry. 

Perinteinen kesäjuhla pidettiin yhteensattumien vuoksi vasta heinäkuun viimeisenä lauantaina 29.7. Tapahtuman aloitti päivällä järjestetty 
Kesätori. Uutena tapahtumana oli jalkapallon haasteottelu kesäparkkuulaiset vastaan Parkkuun Leijonat. Ohjelmassa oli lisäksi 
ongintakilpailu, Jakama-viesti ja Ämpärinheiton Kurun mestaruuskilpailu. Lopuksi seuratalolla oli kyläiltamat, joka veti väkeä yli 200 henkeä. 

Näytelmää ei oltu saatu aikaan, mutta muuten ohjelma oli monipuolista. 

Kesäparkkuulaisen puheen piti eläkkeellä oleva opettaja Eelis Uotila. Muun ohjelman lisäksi muistettiin myös kolmea kylälle syntynyttä 
pikkuvauvaa ja lopuksi tanssittiin Hannu Niemen orkesterin tahdissa. 

Turpakäräjät pidettiin 20.10. seuratalolla. Sinne saapui kolmisenkymmentä henkeä. Ohjelma oli vapaamuotoista. Ohjelmassa oli kahvia, 
makkaranpaistoa nuotiolla, pelejä ja Minnan järjestämä leikkimielinen tietokilpailu Bumbtsi-bum. Samassa yhteydessä pidettiin myös 
kyläkokous. Koulun joulujuhlassa kyläyhdistys tarjosi perinteiseen tapaan joulupuuron. 

KOKOUKSET

Vuonna 2000 pidettiin vuosikokouksen lisäksi 1 johtokunnan kokous ja 6 kyläkokousta. Kokouksiin osallistui keskimäärin 14 osanottajaa. 

KOULUTUS

Maaliskuussa puheenjohtaja ja sihteeri olivat Pohjaslahdella päivän kestäneellä kurssilla. Kurssin aiheena olivat maaseudun 
kehittämishankkeet ja EU-rahoituksen haku. Kurssin järjesti Poko ry. 

Huhtikuussa 4 henkilöä - Pekka Uotila, Matti Tienari, Olli Hartikainen ja Veikko Ojanen - osallistuivat Ruovedellä neljä iltaa kestäneelle 
järjestyksenvalvojan peruskurssille. Lisäksi Matti Tienari ja Veikko Ojanen osallistuivat toukokuussa järjestetylle lisäkurssille. 

Marraskuussa Poko ry. järjesti Parkkuun koululla esitelmä- ja keskustelutilaisuuden kehittämishankkeista ja rahoituksesta. Tilaisuuteen 
saapui parikymmentä osanottajaa eri puolilta Kurua. 

JULKAISUTOIMINTA

Julkaisutoiminta vuonna 2000 oli melko vilkasta. Yleensä kyläkokousilmoitus Kurun Sanomien muistilistan lisäksi painettiin erilliselle 
paperille, joka postin mukana jaettiin kylän talouksiin. 

Kylätiedotteet julkaistiin kokousten jälkeen. Tapahtumien mainostamisessa tolppailmoituksia käytettiin aiempaa enemmän. 



Maaliskuussa ostettiin myyntiin 30 kpl Uolevi Nojosen ja Marjatta Sadeahon kirjoittamaa kirjaa "Talonpojan poika ja suutarin tytär". 

Keväällä valmistui Tapio Mäkisen kokoama Veikko Mäkisen lauluja I osa. Siitä otettiin 200 kpl painos. 

Joulumyyntiin valmistui TV 2:n kuvaama Veikko Mäkisen muistokonserttivideo. Siitä otettiin 50 kpl painos, joka myytiin hetkessä loppuun. 

Kyläyhdistyksellä löytyy myytäväksi seuraavia teoksia: "Nafti on, mutta hyvin täyttää", "Näytelmiä Kurusta", "Antista Anttiin", "Talonpojan  
poika ja suutarin tytär", "Veikko Mäkisen lauluja I" ja "Kylän synty". 

TYÖLLISTÄMISPROJEKTI

Vuonna 2000 projektivastaava Vilho Riihikoski veti jälleen ansiokkaasti työllistämisprojektia. Aika oli huhtikuusta joulukuuhun. 
Parhaimmillaan kyläyhdistyksellä oli noin 30 työllistettyä ja keskimäärin 15. He olivat työssä eri puolilla Kurua tehden mm. 
maisemanhoitoraivauksia, seuratalon kunnostusta ja siivousta, polttopuiden pilkkomista ja atk-tehtäviä. 

Työllistämisprojektin rahaliikenne, joka on toista miljoonaa markkaa, on pidetty erillään yhdistyksen omasta tilistä. 

YHTEENVETO

Kaiken kaikkiaan vuosi 2000 on ollut vilkas ja tapahtumien järjestely on vaatinut paljon talkootyötä. Valitettavasti järjestelyt ovat useimmiten 
samojen ihmisten harteilla. Vaihtuvuutta ja talkoohenkeä saisi olla enemmän, jotta järjestelyt ja muut työt eivät kävisi kenellekään liian 
raskaiksi. Kyläsuunnitelman teko on ollut suvantovaiheessa, mutta kyllä se siitä etenee, kunhan saadaan pasmat selviksi. 


