
PARKKUUN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

YLEISTÄ
Kyläyhdistyksen toiminta on ollut kertomusvuonna jälleen melko 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.

KYLÄNRAITIN RAIVAUS
Helmi-maaliskuussa toteutettiin kyläyhdistyksen toimesta Parkkuussa kylänraitin raivausurakka, 
jossa raivattiin vesakkoa mm. Linkkilän mäessä, Riihtenperällä ja jätepisteellä. Työn toteuttivat 
kaksi yhdyskuntapalvelua suorittavaa henkilöä sekä kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Lisäksi Vilho 
Riihikoski osallistui työnjohtoon ja kuljetuksiin. Raivauksen lisäksi tehtiin samojen tekijöiden 
toimesta muutama klapiurakka kyläläisille.

KATISKANTEKOTALKOOT
Kauko Ojasen johdolla rakenneltiin kahteen otteeseen katiskoita. Innokkaita osallistujia oli kurssilla 
reilut parikymmentä ja tehdyillä Kake-mallisilla katiskoilla on saatu kalaakin.

LIIKUNTA –JA SIIVOUSPÄIVÄ
Vapunpäivänä järjestettiin katiskatalkoiden yhteydessä talkoilla Parkkuun Seuratalon ja sen 
ympäristön siivous. Tilaisuus oli samalla koko perheen liikuntapäivä.

KURUFEST
Tällä kertaa jo kesäkuussa järjestetty klassisen musiikin konserttisarja 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. 
Taloudellisestikin KuruFest oli kyläyhdistykselle Ylöjärven kaupungin antaman avustuksen myötä 
voitollinen.

MANTEREEN OPPILAIDEN TAPAAMINEN
Kesäkuun puolivälissä järjestettiin koululla Jalmari Mantereen entisten oppilaiden tapaaminen 
iloisten jälleennäkemisten merkeissä. Tilaisuuteen saapui n. 70 entistä oppilasta, ikähaitari oli n. 60 
– 85 välillä. Tapaamisessa muisteltiin menneitä, katseltiin vanhoja valokuvia, juotiin kahvit ja 
pidettiin arpajaiset. Samana päivänä laskettiin Mantereitten haudalle kyläyhdistyksen kukat.



KESÄNÄYTTELY
Heinäkuun puolivälissä pidettiin Parkkuun koululla perinteinen kesänäyttely. Tällä kertaa näytteillä 
oli vanhoja tuoleja kylän taloista, Inari Aallon grafiikkaa sekä Ulla Ylimannelan kirjontatöitä. 
Näyttelystä tiedottaminen oli vaikeaa koska Kurun Sanomia ei enää ollut, silti reilun viikon aikana 
kävi näyttelyvieraita nelisensataa.

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 
vakiasukkaat,  viimeksi mainittu niukasti voitti. Lapsille tarkoitettu ongintakilpailu kiinnosti kovin 
nuoria. Jakaman viestiin osallistui tällä kertaa joukkueita 8 kappaletta eli tasan puolet enemmän 
kuin edellisvuonna. Viestin yleisen sarjan voitti tällä kertaa Mosi-Team ja perhesarjan Simolat. 
Ennen iltamia oli vielä ämpärinheittokilpailukin.
Iltamissa tupa oli täynnä. Ohjelma koostui musiikkiesityksistä (Tatubanu Pöysti), kesäparkuslaisen 
puheesta, jonka piti Leena Savisalo (s. Kastari), arpajaisista, palkintojen jaosta ja tietysti oman 
kylän voimin esitetystä näytelmästä. Totiset Pojat esiintyivät ja lopuksi tanssittiin Kurun 
Pelimannien tahdittamana.

TURPAKÄRÄJÄT
Syksyllä järjestettiin kyläilta turpakäräjien merkeissä. Illan ohjelmassa oli makkaranpaistoa ja 
saunomista sekä vilkasta keskustelua kyläläisiä kiinnostavista aiheista. Tapani Tienari kertoi 
valtuustokuulumisia. Iltaan osallistui nelisenkymmentä henkeä.

JOULUJUHLA
Kyläyhdistys tarjosi koulun perinteisessä ja tällä tietoa viimeiseksi jääneessä kuusijuhlassa kaikille 
kyläläisille joulupuuron ja lahjoitti oppilaille pienen joululahjan.

UUDET KYLÄLÄISET
Kylään syntyneiden lasten vanhempia ja perheitä muistettiin kivitaiteilija Jarmo Liesiveden 
tekemällä kellolla.

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

PARKKUUN KOULU
Urho Riihikosken aloitteesta on aloitettu suunnittelu Parkkkuun koulun jatkokäytöstä 
koulutoiminnan lopettamisen jälkeen. Käytännön toteutukseen otetaan mukaan vastikään 
toimintansa aloittanut uusi kyläsihteeri Katri Halttunen.

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
Torstai-iltaisin koululle on kokoontunut hiljaisia miehiä otsat vastakkain toteuttamaan shakkipelin 
hienouksia.



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

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
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