
Parkkuun kylätiedote
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry. 1/2001

Kyläkokous pidettiin koululla 17.1.2001 ja läsnä oli
19 kyläläistä. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia

asioita:

Puheenjohtaja Kalevi Nieminen palasi vielä viime vuonna järjestettyyn
kyläkyselyyn ja totesi että kyselyn anti jäi melko laihaksi siltä osin, mitä
hankkeita EU-rahan avulla voitaisi toteuttaa. Kyläläiset ovat melko tyytyväisiä
nykyiseen menoon.

Kalevi Nieminen totesi vielä, että kylälle pitäisi saada nuoria pareja ja kehoitti
miettimään ehdotuksia seuraavaan vuosikokoukseen. Tärkeätä on saada
kyläsuunnitelma oikealle pohjalle

Johtajaopettaja Tapio Mäkinen esitelmöi Etelä-Kurun
kouluasioista.

Kuntatarkastaja Jorma Kesä on ehdottanut Etelä-Kurusta ainakin
yhden, jopa kahdenkin, koulun lakkauttamista. Tapio Mäkisen
mielestä yhtään koulua ei tarvitsisi lakkauttaa. Ehkä jotakin
tapahtuu 2-3 vuoden aikana?

Parkkuu ei ole oppilasmäärältään uhanalaisena (Liian lähellä
kirkonkylää?), huonoin tilanne on Länsi-Teiskossa. Täytyisi saada
aikaan kylienvälistä yhteistoimintaa, uusia asukkaita ja halpaa
tonttimaata. Tapio Mäkisen mukaan Parkkuussa ei ole vielä
paniikkitilannetta.

Kyläyhdistyksenpuheenjohtaja Kalevi Nieminen avasi kokouksen ja
kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Projektivastaava Vilho Riihikoski esitelmöi
työllistämisprojektista, palkka- ja sivukuluista. Kurun
ulkopuoleltakin on käyty katsomassa mallia tästä projektista.
Kyläyhdistyksen tilien kautta kiertää rahaa hyvän matkaa
toista miljoonaa.

Viime vuonna kyläyhdistyksen leivissä oli keskimäärin 15
työllistettyä maisemanhoito-, raivaus-, puunhakkuu-,
seuratalon siivous- ja kunnostustehtävissä. He olivat työssä
ympäri Kurua.

Tämän vuoden työllistämispäätöksestä ei ole vielä tietoa,
mutta ylemmältä taholta on suullisesti luvattu, että projekti
jatkuu. Päiväraha työn teettäjälle nousee 10 markasta 15
markkaan. 3. Työllistämisprojekti

2. Koulu-asiaa
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Kyläkokouksessa päätettiin järjestää yhteiset
pilkkikisat Parkkuun metsästysseuran kanssa
huhtikuun 7. päivänä.

Kyläpäällikkö ehdotti että Hoilarit järjestäisivät
yhdessä kyläyhdistyksen kanssa pienimuotoisen
jatkon Veikko Mäkisen muistokonsertille kesäkuussa.

Asia jäi auki.

5. Muita tapahtumia kylällä
Granito-kuoro konsertoi Ystävänpäivänä 14.2. Parkkuun koululla.
Tästä tarkemmin Kurun Sanomissa. Kyläyhdistys päätti järjestää
tauolla kahvinmyynnin

Shakkipeliä koululla tiistaisin klo 18.00 alkaen.
Parkkuun Leijonat järjestää nuorten jääkiekkoa koululla keskiviikkoisin
klo 18.00.

Aikuisten jääkiekkoa koululla torstaisin klo 19.00

Asunto- ja tonttiasiat

Kurun elinkeinoasiamies on lähettänyt kirjeen kylätoimikunnille ja
-yhdistyksille. Se koskee kylillä olevien vapaiden ja myytäväksi tai
vuokrattavaksi kelpaavien asuntojen, tonttien ja vapaa-ajan
asuntojen ja tonttien kartoitusta. Myös kunta on halukas ostamaan
hyvältä paikalta tonttimaata.

Moottorikelkkareitti
Leppälahden Jussi kertoi, että Pohjois-Pirkanmaalle suunnitellaan
noin 700 km moottorikelkkareittiä, joka kulkisi myös Kurun, mutta
ei luultavasti Parkkuun kautta. Kurun osalta Lahelman Vesku on
vastaavana.

Suunnitelman toteutuessa Kurussakin tarvitaan moottorikelkoille
säilytystiloja. Siinä on lisätienestiä niille, joilla on vuokrattavana
vapaata säilytystilaa.

Parkkuun saha/mylly -miljöö
Kyläpäällikkö on laatinut mylly/saha -miljöön suojelua koskevan
�myllykirjeen�, joka on toimitettu liitteineen kunnanhallitukselle.
Liitteenä oleviin listoihin on kerätty noin 200 kyläläisen ja
kesäparkkuulaisen allekirjoitukset. Allekirjoittaneet haluavat että
myllyn ja sahan rakennukset suojellaan ja kunnostetaan .

4. Tämän vuoden tapahtumat

Parkkuun seudun
kyläyhdistys ry.

yvää alkanutta
vuotta ja talven
jatkoa!

Kesäjuhla päätettiin järjestää
14.7. Tiettävästi orkesteri on
jo tiedossa, Eine Sahari etsii
sopivaa näytelmää ja
yritetään saada siihen
porukkaa.

Kyläyhdistys on osanut viime vuonna
valmistuneen Kotiseutukirjan, joka
sisältää Kurun, Parkanon, Ikaalisten
ja Kihniön alueen. Kirjaa lainataan
kyläläisille ja sitä voi tiedustella
sihteeriltä,  473Matti Tienari 
7819.

Tapio Mäkinen ehdotti, että koulun
tuntumaan tehtäisi kunnon hiihtolatu.
Päätettiin, että keväällä katsotaan
reitti valmiiksi ja raivataan se
mahdollisesti talkoilla, tai työllistetyt
tekevät sen.

Lopuksi kokouksessa muistutettiin
koiranomistajia, että he pitäisivät
koiristaan huolta, etteivät ne menisi
toisten tonteille ja pihapiiriin
häiritsemään. Esimerkiksi
juoksuaikana saattaa jonkin talon
pihaan kertyä useitakin uroksia ja
haukunnallaan häiritä asukkaita.

6. Muita asioita


