
Parkkuun kylätiedote
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry. 3/2001

Kyläkokous pidettiin koululla 21.3.2001 ja läsnä
oli 14 osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin

seuraavia asioita:

Vilho Riihikoski on selvittänyt, että lupien puolesta
kesäkioskin pitämiselle ei ole mitään esteitä, mutta näillä
nuorilla, jotka viime kesänä luopautuivat innokkaasti
kioskinpitäjiksi, on kuulemma isompi innostus laantunut.

Asiaa ei ole vielä haudattu, mutta kokouksessa todettiin, että
seuratalo on ehkä liian syrjäinen paikka. Yhdeksi
mahdollisuudeksi esitettiin koulua, mutta paikan suhteen asia
jäi vielä auki.

Kyläyhdistys saa taas huhtikuussa työllistettyjä
palkkalistoilleen. toimiiVilho Riihikoski 
projektivastaavana.

Hänelle annettiin valtuudet ostaa Kurun Pienkoneelta
raivaussaha ja kaksi moottorisahaa. Työllistetyt tekevät
jälleen maisemanhoitoraivauksia, puunpilkontaa,
pienimuotoisia rakennustöitä yms.

Tarkempia tietoja saa Vilho Riih ikoskelta  040 503
3135.

Kesäkuun 15. päivänä on päätetty pitää Parkkuun seuratalolla
Runon ja laulun ilta, joka pohjautuu Veikko Mäkisen
tuotantoon. Esiintyjät ovat pääosin kurulaisia.

Asiasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä
esiintymisajankohtaa.

On suunniteltu noin 4-5 km hiihtolatulenkin tekemistä lähtö- ja
tulopaikkana koulun tienoo.

Kokouksessa päätettiin valita pääsuunnittelijaksi Simo
Tienari Erkki Riihikoskija avuksi . He merkitsevät
nauhoilla maastoon reitin, ja työllistetyt raivaavat väylän auki
ja tekevät mahdolliset ojien ylitykset.

1. Kesäkioski

KioskiKioski

3. Runon ja laulun ilta

4. Hiihtolatupohjan
tekeminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Työllistämisprojekti



Pilkkikisoihin 7.4. toivotaan runsasta osanottoa.
Palkintoja voi vielä kerätä ja tuoda ,Matti Tienarille
Pekka Uot ilalle Veikko Ojaselletai .

Päätettiin vuokrata maataloustuottajilta teltta puffettia
varten. Puffettiin tarvitaan vielä talkooapua, joten
toivomme kyläläisiltä myötämielistä suhtautumista
asiaan.
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urinkoisia
lopputalven
päiviä!
Parkkuun seudun
kyläyhdistys ry.

Teivon raviradalla järjestetään jälleen Kylätori
28.-29.4.2001. Tori on auki molempina päivinä klo 10 -
15. Päätettiin, että Parkkuun kyläyhdistys varaa oman
osaston.

Jarmo Aila Liesivesi  ja ovat ainakin menossa
myymään omia tuotteitaan ja kyläyhdistys myy
myynnissä olevia julkaisujaan ja mainostaa muutenkin
kylää ja myytävänä olevia tontteja.

Jos jollakin on myytävää ja haluaa tulla mukaan, voi
ilmoittautua ja varata paikan.

Varauksia ottaa vastaan  473Kalevi Nieminen 
3321 tai  473 7819. Varaukset onMatti Tienari 
tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään ensi viikon
aikana. Hinnat ovat paikasta riippuen 50,00-70,00/m2.

Erkki Riihikoski on aiemmin tuonut esille ajatuksen
näkö- ja lintutornin rakentamisesta Parkkuu-Kuru
-tienvarren lähistölle. Siihen rakennettaisi myös laavu,
jossa voisi paistaa makkaraa ja kiehauttaa kahvit.

Asiaa pidettiin hyvänä ja siihen voisi saada EU-rahaa.
Annettiin tehtäväksi tutkia asiaaErkki Riihikoskelle 
tarkemmin.
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7. Näkötorni

Parkkuussa on toimiva perhepäivähoito. Jotta
tulevaisuudessakin turvattaisi tämä päivähoitopalvelu,
on tärkeätä, että käytetään oman kylän palvelua.
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