
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry

Kyläyhdistyksen tilin saldo 
29.12.6                  6 101,66 €

31.12.07 5 542,60 €

TOIMINTAKERTOMUS 2007

Parkkuun kyläyhdistys jatkoi entisellä puheenjohtajalla, johtokunnalla, 
tilintarkastajilla ja näiden varamiehillä. Kyläpäällikkönä toimi edelleen Anita 
Leppälahti ja sihteerinä Leila Riihikoski. 

Helmikuun alussa kyläyhdistys teki yhteisen teatterimatkan muiden Kurun 
kyläyhdistysten kanssa Poriin, katsomaan Tätini on toista maata -näytelmää. 
Matkat korvattiin Kurun kylien yhteiseltä tililtä (tilillä olevia varoja käytetään 
kylien asukkaiden kulttuuriin).

Maaliskuussa Lapinlahden kylien opintoretkeläiset vierailivat myös Parkkuussa 
Maaria Kokkosen johdolla.

Huhtikuussa Parkkuun seuratalo oli yhtenä kohteena Pirkanmaan 
taidesuunnistustapahtumassa. Seuratalolla läänintanssitaiteilija Jukka Virtala, 
Susanne Papinsaari ja Santtu Otsamo esiintyivät. Sooloteoksen Välimatka esitti 
tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen. Seurahuoneella kurulaista kädentaitoa 
puolestaan esittelivät: Anni Tienari, Seija Tienari, Minna Sarvijärvi, Virpi Färlin, 
Jarmo Liesivesi, Kirsti Kontteli ja Lea Juusenaho. Kahden päivän aikana 
tapahtumaan osallistui yli sata kävijää.

Ylöjärven kaupunginjohtaja osallistui Parkkuun seudun kyläyhdistyksen 
kyläkokoukseen 16.4.07.

Toukokuussa 9.5.07 pidettiin Enotaipaleen uimarannan siivoustalkoot. 
Kesäkuussa Missio-Possible -partiolaiset siivosivat rantaa Vilho Riihikosken 
johdolla ja aukaisivat Jakaman viestin reittiä Seuratalolla Janne Sarvijärven ja 
Seppo Tuomisen johdolla.

Kesäjuhlat 14.7.2007 keräsivät juhlaväkeä ennätysmäärän. Aamupäivän torilla 
oli ennätysmäärä myyjiä. Kävijöitä koko päivän aikana oli noin tuhat. 
Pirkanmaan kylätoimintapäivää juhlistettiin kyläjuhlassa ja vuoden kylä 2007 
tittelin sai Rämsöön kylä Vesilahdelta. Juhlapuheen kyläjuhlassa piti Kyösti 
Aalto. Kesänäytelmä oli jakoa edellisen kesän Juhlapuheelle ja nimeltään 
Rengin rakkaus Marjatta Riihikosken ohjaamana. Totiset pojat esiintyivät ja 
tanssimusiikista vastasi Kurun pelimannit. Kesäjuhlien yhteydessä pidettiin 
näyttely Parasta aikaa Parkkuun koululla. Näyttelyssä palkintojaan ja 
elämäntyötään esittelivät Eino Mäkinen ja Urho Riihikoski. Parkkuun käsityöpiiri 
ja Kurun kankurit olivat tuoneet esille liinojaan ja käsitöitään. 



Juhlasalissa oli koululaisten kuvataidetta esillä.
Hellin Mantereen tauluarpajaiset saivat hyvän suosion. Arpajaisista saaduilla 
tuloilla kyläyhdistys kustansi Parkkuun koulun oppilaiden tekemän retken 
linja-auton. Liikuntasalissa oli esillä kurulaisten polkupyöriä eri 
vuosikymmeniltä.
Pirkan Kylät ry hoiti Pirkanmaan kyläpäivien markkinoinnin, lehti-ilmoitukset, 
puffit, radiot ym.

Elokuun alussa järjestettiin ensimmäistä kertaa KuruFest 
-kamarimusiikkitapahtuma Parkkuun seuratalolla, festarit aloitettiin perjantaina 
Kurun kirkossa. Musiikista vastasi Lehdon perhe vieraineen.

Syyskuun lopussa kyläyhdistys järjesti Elojuhlat Parkkuun seuratalolla 
tanssittajina Mannerit Ruovedeltä. 

Käsityöpiiri kokoontui kerran viikossa Eine Saharin johdolla.

Parkkuun koululla kokoontui säännöllisesti myös hiljaisten miesten kerho.

Vuoden päätökseksi kyläyhdistys tarjosi perinteisen joulupuuron Parkkuun 
koulun joulujuhlassa ja perheen pienimmille herkkupussukan pukinkonttiin.
 
Asukashankinta on vuoden aikana jatkunut tienvarsimainonnalla ja 
internetsivujen kautta. 

Parasta aikaa –näyttelyn yhteydessä julkistettiin Urho Riihikosken kirjoittama 
ja julkaisema kirja Parkkuu muistoissain.

Kyläkokouksia oli vuoden aikana 5.

Vuosikokous pidettiin 7.3.2007 koululla.


