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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

YLEISTÄ
Kyläyhdistyksen toiminta on ollut kertomusvuonna perin aktiivista. Kyläyhdistys on järjestänyt 
kyläläisten iloksi ja aktivoimiseksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin osanotto on ollut 
vilkasta. Haasteellista on ollut vapaa-ajanasukkaiden mukaan saaminen sekä uusien vakituisten 
asukkaiden houkutteleminen mukaan kylätoimintaan.

JOHTOKUNTA
Kyläyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana on ollut kertomusvuonna Kyösti Aalto, sihteerinä 
Anita Leppälahti ja jäseninä Valto Taipale, Matti Tienari, Pekka Uotila, Minna Sarvijärvi ja Tapani 
Tienari. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa.

KESÄJUHLAT
Parkkuun perinteiset kesäjuhlat järjestettiin heinäkuun puolivälissä kauniin sään vallitessa. Päivä 
alkoi kesätorilla, jossa oli sekä myyjiä että varsinkin torikansaa aivan tungokseen asti. Päivän 
ohjelmassa oli toritapahtuman lisäksi perinteinen haastejalkapallo-ottelu kesäparkuslaiset vastaan 
Urheiluseura Parkkuun Leijonat, jonka viimeksi mainittu niukasti voitti. Lapsille tarkoitettu 
ongintakilpailu kiinnosti kovin nuoria, sen sijaan Jakaman viestiin kaivataan lisää joukkueita. Nyt 
osallistuneita riitti neljään joukkueeseen. Ennen iltamia oli vielä ämpärinheittokilpailukin.
Iltamissa tupa oli täynnä. Ohjelma koostui musiikkiesityksistä, kesäparkuslaisen puheesta, 
arpajaisista, palkintojen jaosta ja tietysti oman kylän voimin esitetystä näytelmästä. Lopuksi 
tanssittiin Kurun Pelimannien tahdittamana.

LIIKUNTA –JA SIIVOUSPÄIVÄ
Toukokuussa kyläyhdistys toteutti talkoilla Parkkuun Seuratalon ja sen ympäristön siivouksen. 
Tilaisuus oli samalla koko perheen liikuntapäivä.

PUISTOSHAKKI
Seuratalon pihapiiriin rakennettiin keväällä talkoovoimin puistoshakkiruudukko ja kunnan 
osittaisella avustuksella tilattiin moottorisahataiteilija Mikko Pirttijoelta nappulat. Peli vihittiin 
käyttöönsä liikuntapäivänä.

KYLÄILLAT
Kyläiltoja on järjestetty eri teemoilla vuoden aikana kolme kertaa. Pirkanmaan kylien kyläluuta 
Marja Vehnämaa kävi kertomassa omasta toiminnastaan. Yhteisöllisyyttä kehitettiin Suomen 
kylätoiminnan oppien mukaisesti. Vuosikokouksessa mietittiin toimenpiteitä oman kylän 
kehittämiseksi. Kylästämme Ylöjärven kaupunginvaltuustoon  valituiksi tulleita Minna Sarvijärveä 
ja Tapani Tienaria muistettiin kylän lahjoittamilla kirveillä ja kunniakirjoilla.



KURUFEST
Elokuussa järjestetty KuruFest oli kyläyhdistyksen kannalta menestyksekäs. Festivaali koostui 
kolmen konsertin sarjasta, joista ensimmäinen konsertti järjestettiin Kurun kirkossa ja kaksi muuta 
Parkkuun Seuratalolla. Yleisöä oli kaikissa tilaisuuksissa tyydyttävästi, mutta 
ennakkomarkkinointiin ja mahdolliseen pääsylippujen ennakkomyyntiin tulee kiinnittää jatkossa 
enemmän huomiota, jotta esiintyjät voisivat soittaa täydelle salille. 
Taiteilijoita oli yhteensä 16 henkeä ja konserttien monimuotoisuus sai kaikilta läsnäolijoilta kiitosta. 
Taiteellinen taso oli asiantuntijoidenkin mukaan hämmästyttävän korkea, joten rima on nostettu 
tuleville vuosille korkealle. Yleisradio ilmaisi kiinnostuksensa tapahtuman taltiointiin ja 
neuvotteluja jatketaan siten, että vuonna 2010 tv-taltiointi toteutunee YLE Teeman toimesta.
Taloudellisesti KuruFest ei tuottanut kyläyhdistykselle voittoa eikä tappiota. Kurun kunta tuki 
tapahtumaa 400 eurolla.

YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTOYHTEISTYÖ
Ylöjärven työväenopiston kanssa käynnistettiin yhteistyö kurssitoiminnan kehittämiseksi kyläläisiä 
kiinnostavaan suuntaan. Keskustelutilaisuuksien lisäksi laadittiin aivoriihen tuloksena 
kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan vuoden 2009 aikana.

JOULUJUHLA
Kyläyhdistys tarjosi koulun perinteisessä kuusijuhlassa kaikille kyläläisille joulupuuron ja lahjoitti 
oppilaille pienen joululahjan.

UUDET KYLÄLÄISET
Kylään syntyneiden lasten vanhempia ja perheitä muistettiin kivitaiteilija Jarmo Liesiveden 
tekemällä kellolla. Kylään muuttaneet uudet asukkaat toivotetaan kyläyhdistyksen johtokunnan 
toimesta tervetulleiksi.

RAIVAUSTALKOOT
Seuratalon ympäristöä raivattiin Jakamalle päin.

YHTEISTYÖ LEIJONIEN KANSSA
Parkkuun Leijonat ry:n kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä varsinkin kyläjuhlien aikaan, jolloin 
Leijonat osallistuu omalla väellään järjestelytehtäviin.

PARKKUUN KOULU
Parkkuun koulu on ollut edelleen kylätoiminnan kannalta tärkeä yksikkö. Niinpä kyläyhdistyksen 
nimissä on esitetty Ylöjärven kaupungin virka- ja luottamusmiehistölle uusia näkökohtia 
koulutoiminnan säilyttämiseksi Parkkuussa. Keskusteluyhteys on luotu sekä kaupungin- ja 
sivistystoimen johtoon, kaupunginhallitukseen että soveltuvin osin luottamusmiehistöön. 
Keskustelu jatkuu ja yhteydenpitoa lisätään.

JAKAMAN LENKKI
Kyläyhdistys on ylläpitänyt ulkoilureittiä nimeltään Jakaman lenkki. Reitin pituus on n. 12 km ja 
sen voi kävellä, juosta tai ajaa maastopyörällä.

HILJAISET MIEHET
Tiistai-iltaisin koululle on kokoontunut hiljaisia miehiä otsat vastakkain toteuttamaan shakkipelin 
hienouksia.



OMPELUSEURA
Kesäkauden ulkopuolella maanantaisin koululla on kokoontunut ompeluseura, johon on osallistunut 
kymmenkunta aktiivineulojaa.

INTERNET-SIVUT
Kyläyhdistyksen sivustot ovat graafisen suunnittelijan Ulrika Juseliuksen tekemät. Sivut ovat 
kaiken kattavat ja ovat hyvä väline tiedonvälittämiseen kylällä. Sivuilta löytää Parkkuun asioiden 
lisäksi vanhan Kurun historiaa ja Ylöjärven kaupungin palveluista lähtien.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
Kyläyhdistyksen nimissä pyrittiin vaikuttamaan eri tahoille myös yhteiskunnallisesti. 
Kuntaliitoksen myötä kyläyhdistyksen kaltaisen kolmannen sektorin toimijan rooli tulee 
korostumaan. Erilaisia julkisia kannanottoja tehtiin ja tullaan tekemään varsinkin kouluasioissa, 
tietoliikennettä ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevissa asioissa. Parkkuun Seudun 
kyläyhdistys on nyt ja tulevaisuudessa voimakas kotiseutuaatteen ja maaseudun asuttamisena 
pitämisen puolestapuhuja.

Kyösti Aalto
Puheenjohtaja 
Parkkuun Seudun kyläyhdistys ry

Puh. 050-5566747
kyosti.aalto@aallontie.fi
www.parkkuu.fi

http://www.parkkuu.fi/
mailto:kyosti.aalto@aallontie.fi
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