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Muistojen Parkkuu
Sanat ja sävel Veikko Mäkinen, sovitus Aki Alakoski.

Talvi-iltoina telkkariin tuijottelen,
muistikuvina aatoksein käy Parkkuuseen.
Kosken kuohut jo pakkanen vanginnut on,
virta uomassaan liikkumaton.
Mutta kevät kun kohisten saapuvi taas,
lumet haihtuen sulaa, on pälviä maas’.
Laskee laineet ne koskesta kuohuten
Jakamasta Näsijärveen.

Pallo maan pyörii ihmiset mukana sen,
vauhti hiljainen usein on kiireellinen.
Kosken kuohuja sillalta katsellessaan
mielen hetkeks’ saa rentoutumaan.
Mökki pienoinen kutsuu, ja perunamaa,
kesän tullessa odottaa se muokkaajaa.
Viikonloppuisin riennän mä kiirehtien
mielin iloisin Parkkuuseen.

Kesäiltana kuulaana kun katselen,
peilityynenä on pinta veen sinisen.
Varisnokan nään, muistan kun Luhtaalta sain
ison hauen mä verkostain.
Kesä jatkuu ja lomaani näin viettää saan,
lähden iltaisin uistinta soutelemaan.
Syksy saapuu, on aika taas arkisen työn,
muistan Parkkuun, sen kesäisen yön.
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PARKKUUN KYLÄSUUNNITELMA
VUONNA 2006

MISTÄ ON HYVÄ KYLÄ TEHTY? HYVISTÄ IHMISISTÄ, TALKOISTA,
PERINTEISTÄ JA PITKÄSTÄ HISTORIASTA, KULTTUURISTA, LUMOA-
VASTA LUONNOSTA, YHDESSÄ TEKEMISEN ILOSTA. PARKKUUN

KYLÄ ON HYVÄ KYLÄ!

PARKKUUSSA KYLÄTOIMINNALLA ON PITKÄT PERINTEET.
ENSI ASKELEET KYLÄTOIMINNASSA OTETTIIN JO VUONNA 1978.
SIITÄ LÄHTIEN OLEMME TOIMINEET OMAN KYLÄMME PUOLESTA.
TÄRKEIMPIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA OVAT OLLEET KULTTUURIPE-
RINTEEN SÄILYTTÄMINEN JA ASUKASHANKINTA.

Johdanto

Kyläsuunnitelman tarkoitus ja tarve

Kyläsuunnitelman laatiminen on ollut jo useamman vuoden ajan esillä,
kunnes se vuoden 2005 keväällä jälleen pulpahti esiin asukashankin-
nan myötä. Kädessäsi on Kurun kuntaan kuuluvan Parkkuun kylän ky-
läsuunnitelma, joka on osa Luonnollisesti Parkkuu –hanketta.

     Kyläsuunnitelma toimii kylän kehittämisen apuna. Se on jatku-
vasti elävä kirjanen, jonka avulla täsmennetään kylän kehittämisen koh-
teita. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan vuosittain kyläkokouksissa,
ja pohditaan mitä asioita suunnitelmasta on saatu aikaan ja mitkä ote-
taan seuraavaksi käsittelyyn, mitä uutta kehitettävää on tullut ja mitkä
ovat osoittautuneet tarpeettomiksi.

     Kyläsuunnitelmasta on hyötyä myös silloin kun haetaan
hankerahoituksia mm. EU-ohjelmista ja eri rahastoista. Rahoittajat pys-
tyvät näkemään, että kylän esittämä hanke tukee kylän pitkän ajan ke-
hitystä ja että hankkeen takana on kyläläisten yhteinen tahto.

     Maakunnassa käytävät keskustelut palvelurakenneuudistuksesta
ja kuntaliitoksista vaikuttavat myös Parkkuun kylän toimintaan. Ovatko
ne uhka vai mahdollisuus? Se nähdään tulevaisuudessa.

     Kyläsuunnitelmassa on käytetty hyväksi vuoden 2000 kylä-
kyselyä, jota on käsitelty myöhemmin kyläkokouksissa ja yritetty pitää
sitä ohjenuorana kyläsuunnitelman tekemiselle ja kyläläisten yhteisen
tahdon kiteyttämiselle.
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Nelikenttäanalyysi

SWOT-analyysi
Strengths – vahvuudet
Weaknesses – heikkoudet
Opportunities – mahdollisuudet
Threats – uhat

Vahvuudet
Harrastusten monipuolisuus
Kylällä asuu paljon nuoria perheitä
Kylän asukkaat
Liikuntapaikat ja -reitti
Luonto
Pirkan Taival -reitistön läheisyys

Heikkoudet
Asiointitaksin puute kesäisin
Julkiset kulkuyhteydet huonot koulujen loma-
aikaan
Pitkät välimatkat

Mahdollisuudet
Asutuskeskusten läheisyys
Kalastus ja metsästys
Kuntauudistus
Kylän maankäyttösuunnitelma
Monipuolinen kulttuuri
Monipuoliset virkistysmahdollisuudet
Nopeat laajakaistayhteydet
Näsijärven läheisyys
Tampereen läheisyys
Tonttitarjonta

Uhat
Kulttuuriympäristön katoaminen
Myllyn lahoaminen
Kuntauudistus
Kyläkoulun loppuminen
Nuorten tekijöiden puute yhteisissä riennoissa
Rajoitukset maankäyttösuunnitelmiin

Parkkuun kylä
Parkkuun kylä sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, pohjoisella Pirkanmaalla, Kurun kunnassa,
Näsijärven rannalla noin 50 kilometriä pohjoiseen Tampereelta. Kylässä on noin 125 taloutta
ja noin 250 asukasta, joka määrä moninkertaistuu kesäisin.

Parkkuun kylän keskeinen maisema ja tunnusmerkki on Jakamajärvestä Näsijärveen
laskeva Parkkuunkoski, jonka putouskorkeus on kahdeksan metriä. Siinä yhtyvät Juhtimäestä
alkava Sikkilän reitti ja Ikaalisten puolelta tuleva Parkusjärven kautta kulkeva Makkarajoen
reitti.

Tänä päivänä Parkkuun seudun vanhat kylät – Olkitaipale, Riihikoski, Ristaniemi, Sikkilä ja
Vaakaniemi – ovat aktiivisia ja idyllisiä kyläyhteisöjä, jotka vetävät rauhallisuudellaan, mutta
samalla Tampereen läheisyydellään puoleensa niin vakituisia kuin kesäasukkaitakin.

Parkkuussa on

16 toimivaa tilaa, maito-, vilja-, lihakarja- ja
sikatiloja
moni käy työssä Tampereella tai muissa
lähikunnissa
palveluammatin harjoittajia
eläkeläisiä, nuoria ja lapsia
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Parkkuun kylän historiaa

Turkis- ja riistamaille

Koko Kurun alueella on merkkejä liikkuvista pyyntikulttuureista
jo noin 7000 vuoden takaa, ja Parkkuun seudun vetovoima ha-
vaittiin 1500-luvun puolivälissä, kun ensimmäiset paikallaan py-
syvät uudisasukkaat vaelsivat Näsijärven länsirannoille.

Olkitaipaleeseen saapui vuonna 1553 Jaakko Ilmarinen Pirk-
kalan Ilmarin kylästä – nykyiseltä Ylöjärveltä – samasta paikas-
ta jo edellisenä vuonna Parkkujärvelle saapuneen Erkki Laurin-

pojan perässä. Vuonna 1552 Parkkujärvelle saapuivat myös Erkki

Yrjänänpoika Toikkolan kylästä Kangasalta ja Tuomas Jaakon-

poika Teiskosta. Erkki Toikko – myös Kangasalan Toikkolan ky-
lästä – asettui Vaakaniemeen kymmenen vuotta myöhemmin,
ja kaksi vuotta sen jälkeen Matti Parkkoinen Hämeenkyrön
Heinijärveltä.

Parkkuun jakokuntaan kuuluva Vaakaniemen kylä on
eteläisintä Parkkuuta, vuoden 1589 eräluettelon mukaan Pirk-
kalan Ylöjärven kylän Erkin erämaita. Erkki lienee ollut Erkki Ollin-

poika. Jo vuonna 1564 Vaakaniemessä asusti Matti Parkkuu,
joka lienee sama kuin em. Matti Parkkoinen. Hän oli sittemmin
useana vuotena lautamiehenä niin, että lisänimenä vuorottele-
vat Toikko ja Parkkuu.

Vuoden 1589 maantarkastuskirjan mukaan koko Kurun vanhimmat
vakituisesti asutut talot olivat Lasse Erkinpojan ja Pietari Paavalinpojan

talot Vaakaniemessä vuonna 1555 ja Parkkuun mylly oli mukana koko
maan ensimmäisessä myllyveroluettelossa vuonna 1585.

Jo Turun Mustankirjan erämaaluettelo 1440-luvulta tuntee Sikoisten
kylän Kaupin – ulkomaalaisen kauppiaan, hansan, kestin – omistaman
miehenmetsän, joka tarkoittanee Kurun Parkkujärveä eli nykyistä
Parkusjärveä. Miehenmetsä oli yhden miehen yksityinen erämaa-alue,
jonka mies saattoi päivässä kulkea tai jonne asetetut pyydykset ehti päi-
vän aikana kokea.

Nämä Näsijärven kaikkien rantojen maisemat siis ovat olleet
pirkkalalaisten erämaatalonpoikien historiallisia turkis- ja riistamaita, 'ul-
komaita', ja Kurun kunnan alkuperäinen keskusta. Vaakaniemen Toikon
tilasta muodostuikin 1800-luvulla Kurun seudun kaupan, postin ja hallin-
non keskus, ja itsenäisen Kurun kunnan ensimmäisiin lukeutuvan val-
tuuston 24 jäsenestä oli 2.10.1871 peräti seitsemän parkkuulaisia.

Lähteet
Kankaanpää, Matti J. et al., Vanhan
Ruoveden talonhaltijat, matrikkeli 1552- 1809
Erkki Laitinen, Kurun historia 1867-1918,
Kurun kunta, 1988
Erkki Laitinen, Kurun historia 1919-1985,
Kurun kunta, 1992
Niilo Söyrinki et al., Vanhan-Ruoveden
historia osa I, Vanhan-Ruoveden
Historiatoimikunta, 1959

Kasvun paikka

Kurun kauppa-olot olivat 1880-luvun puolivälissä vielä kehittymättömät,
kunnes maakauppias Antti Toikkonen alkoi pitää kauppaa Vaakaniemen
kylässä vuokrattuaan ensin Idman-suvun omistaman Ylä-Toikon tilan
vuonna 1854 ja naituaan Riihikosken talon tyttären Fredriikan. Parkkuusta
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tuli näin edelläkävijä maakaupan kehittäjäksi, ei pelkästään Ku-
rua, vaan koko laajaa ympäristöä varten. Toikon kaupan yhtey-
dessä aloitti toimintansa 1.1.1883 myös Kurun ensimmäinen
postitoimisto, joka siirtyi myöhemmin Toikolta Olkitaipaleen kou-
lun lähelle. Puhelinkin tuli Parkkuuseen jo vuonna 1906.

Parkkuu tunnettiin myös käsityöläisistä, joita oli 32 vuonna
1868. Parkkuu oli tunnettu myös lukuisista sepistään, isommissa
taloissa oli myös omat pienet pajansa.

Ristaniemen mailla Jakaman rannassa aloitti toimintansa
ensimmäinen koulu vuonna 1904, ja Olkitaipaleen koulu pääsi
alkuun vuonna 1914. Ensimmäinen opettaja, Jalmari Mantere,

perusti myös pitäjän ensimmäisen sanomalehden, Kurun Sano-

mat, vuonna 1933.

Sähköt Parkkuun kylä sai vuonna 1921. Linjat vedettiin
Ylämyllyltä ja valoa saatiin pimeinä aikoina sähkölamppuihin il-
taisin ja aamuisin, koska kosken vesitilanne vaikutti jakeluaikoihin.
Sähkön toimittajaksi kylään tuli vuonna 1951 Kurun kunnan säh-
kölaitos, jolta toiminta on sittemmin siirtynyt suurille sähköyhtiöille.

Parkkuunkosken kulttuurimaisema

Kurun pitäjän 24 luetteloidusta kulttuurihistoriallisesta kohteesta seitsemän on
Parkkuun alueella. Näistä Parkkuunkosken kulttuurimaisema on kylän sydän ja
Olkitaipaleen koulun piha ja rakennukset maiseman kiistaton keskus, jonka
ympärillä kylän elämä sykkii. Maisemaa rajaavat maalaistalot peltoaukeineen
kuuluvat kulttuurimaisemaan.

Parkkuun seudun kyläyhdistys ry

perustettiin Parkkuun kylätoimikuntana vuonna 1978 ja rekisteröitiin yhdistyk-
seksi vuonna 1997. Yhdistys toimii aktiivisti monella saralla keskittyen maaseu-
dun kehittämishankkeisiin ja kyläläisten viihtyvyyden ja toimintamahdollisuuksi-
en parantamiseen. Kyläyhdistys on myös jatkanut iltamaperinnettä edistäen näin
paikallisten asukkaiden ja kesäkurulaisten tutustumista toisiinsa.

Parkkuun nimi

Parkkuun nimen kaukaisimpana esikuvana pidetään Parkusjärveä ja parkka-
sanaa, joka tunnetaan myös pienenä kosken mutkassa vettä kokoavana ja oh-
jaavana suisteena eli risu- tai hirsiseinämänä. Samaa sanaa käyttivät metsä-
miehet myöhemmin uittotukkien ohjaamisessa.

Myös parkitsemiseen liittyviä sanoja voidaan pitää esikuvana, mutta ne
liittynevät myöhempään aikaan. Vanhoissa isojakokartoissa vuodelta 1791 Park-
kuu on ollut kirjoitettuna muodossa Parku.



9

Paikka
verraton,
alla
auringon

Tärkeimmät
kehittämiskohteet ja
kuinka se käy

Ympäristö

Luonnonkaunis Parkkuun kylä sijaitsee pohjoisella Pirkanmaal-
la Kurun kunnassa Näsijärven länsirannalla vajaa 50 km pohjoi-
seen Tampereelta nopeiden liikenneyhteyksien päässä puhtaan
luonnon keskellä. Kesäasukkaiden saapuminen melkeinpä kak-
sinkertaistaa asukasmäärän kesäisin. Näsijärven kautta nähty-
nä Tampere on rajanaapuri, Kurun kunnan palvelut ja kaupat
ovat lähellä, kylässä on mm. oma koulu ja Seuratalo, on hiihto-
ladut ja uimarannat ja runsaasti erilaista harrastustoimintaa sekä
lapsille että aikuisille ympäri vuoden.

 Parkkuun seudun vetovoima havaittiin jo 1500-luvun puoli-
välissä, kun ensimmäiset paikallaan pysyvät uudisasukkaat vael-
sivat Näsijärven länsirannoille. Nämä Näsijärven rantojen mai-
semat ovat olleet alun perin pirkkalalaisten erämaatalonpoikien
historiallisia turkis- ja riistamaita, ‘ulkomaita’, ja Kurun kunnan
alkuperäinen keskusta. Ensimmäiset pysyvät asukkaat tulivat
Vaakaniemeen ja Olkitaipaleeseen 1500-luvun puolivälin tienoilla.
Esi-isien ajoista kylä on paljon muuttunut.

Rakentaminen

Parkkuun kylätoimikunta on ollut hyvin aktiivinen asukashankinnassa. 1980-lu-
vulla meillä markkinoitiin kylää hyvänä asuinpaikkana, ja Näsijärven läheisyy-
teen Enotaipaleen alueelle rakennettiin useita omakotitaloja.

Keväällä 2005 lähdimme mukaan Kylä Kyllä -hankkeeseen, joka oli
Pirkanmaanseutu ry:n hallinnoiman, Tampereen teknillisen yliopiston ja 18 ky-
län EU-rahoitteinen ylimaakunnallinen ALMA-hanke.

Parkkuun kylän maankäyttösuunnitelma, Parkkuu paikallaan, valmistui syys-
kuussa 2005. Suunnitelmaa tullaan käyttämään markkinoitaessa Parkkuuta
hyvänä ja rauhallisena asuinpaikkana, lähellä mutta kaukana. Tontteja on tarjol-
la kolmetoista erilaista vaihtoehtoa.

Ja näin se käy

Yhdessä maanomistajien kanssa järjestetään markkinointitilaisuuksia ja
pyritään siihen, että jokainen kyläläinen toimii kylän markkinoijana. Hae-
taan yhteistyökumppaneita markkinoimaan tontteja samanaikaisesti.
Kunnan kanssa yhteistyö on sujunut hyvin.
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Parkkuun koski ja myllyt

Parkkuun koski ja myllyt ovat historiallisesti merkittäviä kohteita. Koskien
olemassaolo on vaikuttanut asutuksen kasvuun, kun uudisasukkaat raken-
sivat myllyjä viljan jauhamiseen – käsikivillä jauhaminen oli erittäin hanka-
laa. Ensin rakennettiin alamylly ja myöhemmin ylämylly. Viljan jauhatuksen
lisäksi siirryttiin sahatoimintaan ja vuonna 1921 ja  vedettiin sähköt ylämyl-
lyltä koko kylälle. Parkkuun mylly oli mukana koko maan ensimmäisessä
myllyveroluettelossa vuonna 1585.

Seuratalo

Parkkuun Seuratalo on rakennettu vuonna 1936 juhlataloksi.
Hankkeen takana olivat Kurun Ryhti ry, Kurun Maamiesseura ry
ja joukko yksityishenkilöitä. Nykyisin Seurataloa käytetään eri-
laisiin perhejuhliin ja kokouksiin, ja mm. Parkkuun seudun kylä-
yhdistyksen järjestämä Kesäjuhla vetää Seuratalon ympäristöön
joka kesä noin 200 – 300 juhlijaa.

 Seuratalon tammikuussa 2006 valmistuvassa lisäraken-
nuksessa on mm. saunaosasto, WC ja tilava tupakeittiö.
Uudisrakennuksessa on mahdollisuus järjestää saunailtoja ja ko-
kouksia parinkymmenen hengen voimin.

Koulu

Koulu on erittäin tärkeä kylälle ja sen elinvoimaisuuden takaa-
minen yksi kylän keskeisiä painopistealueita. Kyläkyselyn vas-
taajista useat näkivät koulun tärkeimmäksi tulevaisuuteen vai-
kuttavista tekijöistä. Koulu on kylän kulttuurikeskus muillekin kuin
koululaisille.

Ja näin se käy

Pyritään yhteistyöhön kiinteistönomistajan kanssa kulttuurihistorial-
lisen myllyn kunnostamisesta jälkipolville. Kaiken kaikkiaan kylän
myllyjen vaiheet ovat moninaiset, ja myllyt tulee säilyttää hyvässä
kunnossa.

Ja näin se käy

Tehdään yhteistyötä Parkkuun Seuratalo Oy:n kanssa,
kehitetään talon toimintaa, markkinointia, talkootöitä yms.

Ja näin se käy

Lisää lapsia, kylä entistä houkuttelevammaksi lapsiper-
heille, tonttien tarjonta erilaisissa tapahtumissa ja kylän
markkinointia ja tiedotusta on lisättävä.
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Reitit

Parkkuun oma 10 kilometrin pituinen Jakaman lenkki valmistui
syksyllä 2005 talkoilla EU-rahoituksella ja sekä maanomistajien
että kylän asukkaiden suopealla suhtautumisella lenkin toteut-
tamiseen.

Toinen mittava reitti on Pirkan Taival, joka kiertää läheltä Park-
kuun kylää.

Uimaranta

Uimarannan saanti oli kylälle tärkeä saavutus 1980-luvun lopul-
la. Ranta sijaitsee kunnan maalla Enotaipaleessa Näsijärven ran-
tamaisemissa, sitä on kunnostettu talkoilla ja rakennettu puku-
kopit, nuotiopaikka ja laituri. Rannalla järjestetään vuosittain lap-
sille uimakouluja ja paikka on muutenkin perheiden suosima.

Veneranta

Kylän venelaituri ja -ranta sijaitsevat Enotaipaleessa, uimarannan läheisyydes-
sä. Laituri on kyläyhdistyksen rakentama, ja aluetta pidetään kunnossa talkoilla.

Ja näin se käy

Uimaranta koetaan edelleenkin tärkeäksi elementiksi
kylän kehittämisen kannalta. Rantaa pidetään kunnossa
talkoilla.

Ja näin se käy

Venevalkaman ruoppaus ja betonialustainen veneenlaskupaikka ovat
tulevaisuuden suunnitelmissa.
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Näytelmäharrastus Parkkuussa

Parkkuun taloissa, mm. Tienarilla ja Taipaleessa, on huvitilaisuuksia järjes-
tetty jo 1800-luvun loppupuolella, mutta Parkkuun, ja koko Kurun, huvielä-
mää virkisti tuntuvasti Parkkuun seurantalon valmistuminen 1934. Näytel-
mistä tuli suosittuja ohjelmanumeroita juhliin ja iltamiin. Näin kertoo Urho

Riihikoski toimittamassaan kirjassa Näytelmiä Kurusta, joka on kattava his-
toriikki huvielämän ja iltamaperinteen alkutaipaleelta ja kehityksestä Kurus-
sa.

Kylätoiminnan käynnistyttyä Parkkuussa 1970-luvun lopulla,
vakiintuneeksi toimintamuodoksi muodostui alusta lähtien – ei vähiten ta-
loudellisista syistä – perinteisten iltamien järjestäminen vuosittain. Koska
näytelmä kuuluu olennaisena osana iltamiin, virisi näytelmäharrastus kyläl-
lä uudelleen. Jo toiminnan alkuvuosina päätettiin, että näytelmä on aina
saatava aikaan kylän omin voimin. Taloista löytyi vanhoja juuri
seuranäyttämöille sopivia näytelmiä sisältäviä pienoisnäytelmävihkosia, joista
yleensä valittiin esitettävä näytelmä.

Vuonna 1993 oli Parkkuun kylätoiminnan 15-vuotisjuhla ja Kurun Sano-
mien 60-vuotisjuhla. Parkkuun näyttelijöiden osalta vuosi huipentui omissa
iltamissa esitettyyn Uolevi Nojosen juhlaa varten kirjoittamaan näytelmään
Parkkuun Sampo, jossa kylän entiset ja nykyiset isännät seikkailevat niin
maassa, pilvien päällä kuin vähän maan allakin.

Perinteet

Kesäjuhla ja kesänäyttelyt

Kesäjuhla on tärkeä perinnetapahtuma kylällä. Se kokoaa jo puo-
lilta päivin joka vuosi heinäkuun toisena lauantaina väkeä kau-
empaakin vauvasta vaariin viettämään suven kauneinta aikaa
ja tapaamaan tuttuja. Juhlapäivä aloitetaan kesätorilla, joka saa
vuosi vuodelta yhä enemmän kauppiaita ja ostajia liikkeelle.

Jakaman viestikisan juuret ovat 1920-luvulla jolloin urheilu
oli Parkkuussa huipussaan. Välillä oli tauko ja kylätoiminnan al-
kaessa 1970-luvun lopussa otettiin viestikisa uudelleen mukaan
ohjelmaan. Kesäjuhla huipentuu Seuratalolla vanhaan malliin
ohjelmallisiin iltamiin. Ohjelmistossa on mm. näytelmiä,
kesäparkkuulaisen puhe, tarjoilua ja tanssia.

Parkkuussa on aina ollut myös todella taitavia kädentaitajia.
Heidän töidensä esille tuomista ovat tukeneet kesänäyttelyt, joi-
ta on järjestetty Kuru-juhlien yhteydessä Parkkuun koululle, ja
joihin on vuosittain tutustunut lähes 1000 kävijää.

 Esimerkiksi vuonna 2003 Parkkuun koulun alasalissa oli
päänäyttelynä Uolevi Nojosen elämäntyö, Pallo sukassa, teks-
tejä ja maalauksia. Luokkahuoneissa  oli esillä eri tekijöiden
käsinmaalattuja pärekoppia, posliinia, silkkinauhakirjontaa,
tilkkutöitä ja nukkekoti, ja pihamaalla vieraita ja ohikulkijoita
viihdytti variksenpelättinäyttely. Kesäjuhlan kesätorilla taas on
ollut myynnissä monenlaista nukeista tiffany-koruihin.

Näytelmiä Kurusta, kurulaisten kirjoitta-
jien oopperoita, näytelmiä ja sketsejä,
Urho Riihikoski (toim.), Kuru, Parkkuun
seudun kyläyhdistys ry, 1999.
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Näytelmien valinta ja roolijaot ovat olleet usein vaikeita. Kihelmöivänä
yksityiskohtana mainittakoon – kun näytelmävalintaa taas kerran eräänä
vuonna tuskaisena pähkäiltiin – Veikko Mäkisen esittämä ajatus, että jokai-
nen kyläläinen kirjoittaisi repliikin ja niistä koottaisiin näytelmä. Ajatus oli
hyvä, mutta rohkeutta toteutukseen ei silloin riittänyt.

Vähän vastaavaa kuitenkin toteutui vuonna 1998 Parkkuun koulun jou-
lujuhlassa, kun koulun oppilaat esittivät itse kirjoittamansa joulunäytelmän.

Veikko Mäkisen laulut, jotka myös ovat kuuluneet Parkkuun
iltamaperinteeseen, muodostavat aivan oman aihekokonaisuutensa. Hänen
laulujaan voi kuunnella hänen muistokonsertistaan vuonna 2000 taltioidulta
videonauhalta, Runon ja laulun ilta, ja niihin voi tutustua Tapio Mäkisen ko-
koamassa kirjassa Veikko Mäkisen lauluja, osa I.

Näytelmäperinne on kylällä jatkunut edelleen omin voimin. Mukaan ovat
tulleet mm. parkuslaisen Sisko Metson kirjoittamat sketsit ja nuorten panos
on lisääntynyt, sekä näyttelijöinä että kirjoittajinakin. Esimerkiksi kesällä 2003
esitettiin Maire Martikaisen ohjauksessa näytelmä Heinähattu ja Vilttitossu

Parkkuun Seuratalolla useita kertoja, ja kesällä 2005 iltamissa oli Parkkuun
koulun oppilaan kirjoittama pienoisnäytelmä.

Kurun Sanomien 60-vuotisjuhlassa Kurun seuratalolla
parkuslaiset esittivät niin ikään Uolevi Nojosen kirjoittaman näy-
telmän Uutisia Kurusta. Näytelmä kuvailee Kurun Sanomien his-
toriaa, joka liittyy suurelta osin Parkkuuseen.

Näyttelijät olivat aluksi vuodesta vuoteen kyläläisiä. 1980-
luvulla joukkoon liittyi lisää kurulaisia näytelmäharrastajia, jol-
loin heistä muodostui kiinteä näyttelijäryhmä. Näytelmät olivat
silloin useimmiten kurulaisten Reino Ohra-ahon ja Mauno Saa-

rijärven kirjoittamia ja niiden aiheet liittyivät yleensä paikalliseen
elämänmenoon. Parkkuun lisäksi niitä esitettiin myös muiden
kylien kesäjuhlissa ja usein myös Kuru-juhlilla.

Veikko Mäkisen lauluja I, Tapio Mäkinen
(toim.), Antti Nissilä (nuottien puhtaaksi-
kirjoitus), Kuru, Parkkuun seudun kylä-
yhdistys ry, 1999.

Veikko Mäkisen muistokonsertista 21.6.2000 nauhoitetun videon kansi.

Ja näin se käy

Näytelmäperinteen jatkaminen kyläläisten kulttuurin vaalimiseksi on
tärkeää, joten näytelmä on saatava kesäjuhliimme joka vuosi. On-
neksi meillä on innokkaita harrastajia ja nuorista on nousemassa
uusi näyttelijäsukupolvi. Näytteleminen ja näytelmien kirjoittaminen
kerää eri-ikäisiä tekemään yhdessä töitä, mikä on vuorovaikuttamis-
ta parhaimmillaan.
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Sahtiperinne

Parkkuussa on pohjoishämäläisen sahdin tekemisen pitkät perinteet. Sahtia tehtiin niin
häihin, hautajaisiin kuin jouluksikin. Sahti oli juhlajuomaa.

Kesäasukkaat

Parkkuu on ollut 1900-luvun alusta asti kesäasukkaiden suosima kylä. Aluksi lomalaiset
asuivat kesäisin täysihoidossa maalaistaloissa, kunnes huvila-asutus 1890-luvulta alkaen
alkoi hitaasti levitä Hämeen sydänmaille ja mökkien rakentaminen alkoi. Taidemaalari
Werner Holmbergin vietti kesiään näillä seuduilla jo 1800-luvun puolivälin jälkeen.

     Nykyisin Kurussa on yli 1700 mökkiä, joista liikenee osa myös Parkkuun kylälle.
Kylän monet järvet – Kuusjärvi, Jakamajärvi ja Näsijärvi – ovat mökkiläisten suosikkipaikkoja.
Kesäasukkaiden merkitys kylälle on suuri.

Toiminta

Parkkuun metsästysseura ry

Parkkuun kylässä toimiva Parkkuun metsästysseura ry on perustettu vuon-
na 1954 ja rekisteröity yhdistykseksi vuonna 1961. Jäseniä seurassa on
noin 60, mutta keski-ikä on aika korkea ja nuorista on huutava pula. Seuran
jäsenet ovat rakentaneet vuonna 1974 talkoilla oman metsästysmajan Hauk-
kalammen rannalle.

     Metsästyksen lisäksi toimintaan kuuluvat koirakokeiden ja
koiranäyttelyjen järjestäminen talvella ja riistan talviruokintapaikkojen
huoltaminen. Talvisiin harrastuksiin kuuluu myös pilkkikisojen organisoimi-
nen yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Kesäaikaan seuralla on ammunta-
kisoja ja mato-ongintakisailua yhdistyksen majalla.

     Hirviseurueeseen kuuluu noin 20 – 25 innokasta metsästäjää. Hirven-
metsästyskauden päätyttyä järjestetään joka toinen vuosi hirvipeijaiset jo-
hon koko kylän väki on tervetullut.

Ja näin se käy

Elvytetään sahdin tekemistä. Järjestetään sahdinvalmistuskursseja vanhojen tai-
tajien oppien mukaan. Järjestetään sahtiaiheisia iltamia, kisoja ja muita tapahtu-
mia. Perinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle on kulttuuria parhaimmillaan.

Ja näin se käy

Pyritään saamaan kesä- eli vapaa-ajan asukkaat mukaan kylän kehittämiseen ja
toimimaan yhdessä yhteisen kylän hyväksi.
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Parkkuun kalastuskunta / osakaskunta

Kihlakunnan oikeuden 9.9.1912 vahvistamassa vesipiirirajan-
käynnissä 17:7 on Parkkuun jakokunta saanut oman vesialu-
een. Parkkuun kalastuskunta on järjestäytynyt jakokunta, jonka
säännöt on vahvistettu Hämeen kalastuspiirissä 10.9.1986.

     Jakokunta on Näsijärven kalastusalueen suurin. Yhteis-
aluelain voimaantulon myötä 1.1.2001 Parkkuun kalastuskunta
muuttui Parkkuun osakaskunnaksi. Osakaskuntaan kuuluvat talot
ja tilat niille jaetun manttaaliluvun mukaan.

     Rahoitus toimintaan saadaan valtakunnallisesti makset-
tujen kalastusmaksujen palauteosasta ja osakaskunnan omas-
ta luvanmyynnistä. Vesijättömaiden lunastusrahat ovat myös
olleet merkittävät viimevuosina. Osakaskunnan päätökset teh-
dään vuosikokouksessa, jossa käsitellään mm. toimintasuunni-
telmat, talousarviot, tilit ja luottamusmiehet. Myös sääntömuu-
tokset kuuluvat vuosikokoukselle.

     Varsinainen toiminta keskittyy kalaistutuksiin, joihin saa-
dut varat käytetään pienimuotoisen kurssitoiminnan järjestämi-
seen. Istuta ja ongi -paikkana toiminut Parkkuun Junkkarin järvi
kuuluu myös osakaskunnan toiminta-alueeseen.

Shakkikerho eli Hiljaisten miesten kerho

Shakkikerholla on pitkät perinteet, jotka ulottuvat jo ennen sotia alkaneeseen
harrastukseen. Kerho oli aikanaan rekisteröity, puheenjohtajana toimi Vilho Ait-

tokoski ja muita jäseniä olivat Martti Rajala, Manu Unkila ja Heikki Hainari. Toi-
minta oli aiemmin hyvin aktiivista ja alan harrastajia oli runsaasti. Puheenjohtaja
Aittokosken muuttaessa Ruotsiin alkoi toiminta hiljalleen hiipua.

     Shakkiharrastus heräsi uudelleen eloon 1980-luvulla ja pelipaikaksi tuli
Parkkuun koulu. Alkuperäisistä harrastajista on mukana edelleenkin Martti Rajala.
Ryhmä kokoontuu talvikautena kerran viikossa, osallistujia on 4 – 6 ja vierailijoi-
ta on käynyt naapurikuntien kerhoista, jopa Vammalasta asti. Silloin on peleissä
mukana tavanomaisuudesta poiketen oikeata turnauksen tuntua.

     Parkkuun koulun entinen opettaja Uolevi Nojonen ja Kurun silloinen
kunnanlääkäri Heikki Aho, joka on nykyisin Hatanpään sairaalan ortopedian yli-
lääkäri, ovat suunnilleen kerran talvikaudessa käyneet tapaamassa tuttuja pe-
laajia.

     Shakin pelaamisen tiedetään auttavan keskit-
tymisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuteen, suunnitelmallisuuteen, loo-
giseen ajatteluun, shakin peluu siirtää myös dementoitumista
muutamalla tunnilla eteenpäin. ”Tämän harrastuksen perinteet

näkyvät jo Parkkuun elämässä”, sanotaan.

     Nykyiset pelaajat ovat noin 50 – 90 -vuotiaita. Toi-
vommekin, että saisimme joukkoomme myös nuoria alan har-
rastajia. Nykyisenä, kiireisenä aikana on hyvä välillä unohtaa
maailman kiireet ja keskittyä rauhoittavan shakin saloihin.

     Pelikerho kokoontuu maanantaisin Parkkuun koululla
kello 18.00 alkaen. Talvikauden alkamisesta ilmoitetaan Kurun
Sanomissa.

Ja näin se käy

Näsijärvi kalastus- ja virkistysalueena pyritään pitämään kunnossa.

Ja näin se käy

Tiedottamista shakkikerhotoiminnasta lisättävä ja hou-
kuteltava uusia pelaajia mukaan.
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Parkkuun koulun harrastevuosi 2005 – 2006

Koululla tapahtuva harrastustoiminta ja ajankohdat päätetään
yleensä lukuvuosittain. Esimerkiksi työväenopiston opintopiirit
vaativat tietyn määrän osallistujia toteutuakseen. Samoin oh-
jaajien aktiivisuus vaikuttaa suurelta osin toimintojen toteutumi-
seen. Toimintatiloja Parkkuun koululla on runsaasti, joten sa-
maan aikaan voidaan harrastaa monia asioita.

Maanantaisin koululla kokoontuu käsityöpiiri, jossa ohjaaja-
na on Eine Sahari. Kukin etenee taitojensa tasolla ja sillä teknii-
kalla, mikä kulloinkin tuntuu mielekkäältä ja tarpeelliselta. Kirjonta
lienee kaikkein suosituin taiteenhaara monine eri muotoineen.

Samaan aikaan toisessa luokkatilassa kokoontuu
shakkikerho, jolla niin ikään on jo monivuotiset perinteet.
Shakkikerholaiset ovat innostaneet myös koululaisia harkitse-
van pelin pariin.

Tiistaisin heti koulupäivän jälkeen alkaa työväenopiston
piirinä pianonsoiton opetus. Ohjaajana on koulun yläluokan opet-
taja Minna Sarvijärvi. Piano-oppilaita otetaan vuosittain yhdek-
sän ja innokkaita harrastajia käy myös oman koulupiirin ulko-
puolelta.

Kurun kunnan vapaa-ajantoimiston järjestämä liikuntakerho
kokoontuu liikuntasalissa joka toinen tiistai. Kerhoa on tarkoitet-
tu 0 – 6 -luokkalaisille ja sitä pyörittää vapaa-ajanohjaaja Tanja

Härkönen.

Keskiviikkoisin iltapäivällä kokoontuu 4H-kerho, ja illalla työ-
väenopiston piiri, Aikuisten jumppa, jota ohjaa Vilho Juntunen.

Torstaisin esikoululaisten koulupäivän jälkeen alkaa seura-
kunnan päiväkerho, johon voivat osallistua 3 – 6 -vuotiaat. Päi-
väkerholaisia ohjaa Elina Kujanpää.

Parkkuun Leijonat

Jalkapalloa pelataan kesäisin kaksi kertaa viikossa Parkkuun
Seuratalon kentällä. Lisäksi osallistutaan erilaisiin turnauksiin,
kuten Kylpylä cupiin Ikaalisissa ja Kurussa järjestettäviin turna-
uksiin. Kesäisin on pelattu myös haasteotteluita: kesäparkkuu-
laiset vastaan Parkkuun Leijonat ja yli kolmekymppiset vastaan
alle kolmekymppiset.

Salibandyä pelataan keskikesää lukuun ottamatta koko vuosi.
Seuralla on salivuoro Kurun Urheilutalossa kerran viikossa lau-
antaisin klo 15.30 – 17.00, satunnaisesti on pelattu myös Park-
kuun Seuratalolla. Myös tässä lajissa osallistutaan eri sarjoihin
Kurussa, niiden lisäksi Leijonista on ollut pelaajia myös muissa
sarjoissa, kuten 5-divisioonassa (Sata-Häme) Kurtun joukkuees-
sa.

Jääkiekkoa pelataan suunnitelmallisesti yhdessä Kurtun
kanssa Parkanon harrastesarjassa ja Parkkuun koulun kentällä
sään salliessa.

Muu urheilutoiminta

Kerran kesässä on järjestetty yleisurheilukilpailut, naisten käve-
lytapahtuma Aarian lenkki, joka tunnettiin ennen nimellä Leon

lenkki, ja lentopalloa viikoittain Parkkuun Seuratalon lentopallo-
kentällä. Seuralla on salivuoro Kurun Urheilutalossa lauantaisin
myös klo 17.00 – 18.00 esimerkiksi sulkapallon pelaamista var-
ten.

Vuonna 2004 seura järjesti yhdessä Parkkuun kylä-
yhdistyksen kanssa jalkapallogolfturnauksen, jossa pelattiin golfia
jalkapallolla.

Ja näin se käy

Tavoitteena on saada vuosittain koululle eri-ikäisille monipuolista har-
rastustoimintaa yhteistyössä Työväenopiston, kunnan ja 4H-kerhon toi-
minnan kanssa.
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Lasten ehdotukset syksyllä 2005

Koonnut vastauksista Ulrika Juselius
http://www.phpoint.fi/ulrikaj/
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PARKKUUN KYLÄKYSELY
Yhteenveto vastauksista vuonna 2000

 Kysymys Lkm Vastaukset 

1 Perheeseemme kuuluu ___ aikuista (18 vuotta täyttäneitä) 116 Vastauksia oli yhteensä 51 jotka koskevat yhteensä 149 henkeä. 
 

  ___ nuorta (12-17 -vuotiaita) 22  

  ___ lasta (alle 12-vuotiaita) 11  

2 Millä alueella asutte? Olkitaipaleessa vakituisesti 15 Vastauksista kahdessa ei oltu ilmoitettu onko kysymyksessä vakituinen 
vai vapaa-ajan asuminen, mutta muista saman lomakkeen vastauksista 
päätellen toinen on tilastoitu vakituiseksi asumiseksi Olkitaipaleeseen. 
Yhdessä vastauksessa ei oltu ilmoitettu ruokakunnan kokoa, mutta 
lomakkeiden muista vastauksista päätellen se on tilastoitu Olkitaipaleessa 
vakituisesti asuvaksi kahdeksi aikuiseksi. 

  Olkitaipaleessa vapaa-aikana 21 Yhdessä vastauksessa Olkitaipaleessa vapaa-aikana asuttua paikkaa 
käyttävät lisäksi satunnaisesti myös ”isoisoäiti ja lapset (2) perheineen”, 
joita ei ole täsmällisten tietojen puuttuessa tilastoitu taulukkoon. 

  Ristaniemessä vakituisesti 3  

  Ristaniemessä vapaa-aikana 0 Ei yhtään vastausta. 

  Sikkilässä vakituisesti 1  

  Sikkilässä vapaa-aikana 0 Ei yhtään vastausta. 

  Vaakaniemessä vakituisesti 6 Vastauksista kahdessa ei oltu ilmoitettu onko kysymyksessä vakituinen 
vai vapaa-ajan asuminen, mutta muista saman lomakkeen vastauksista 
päätellen toinen on tilastoitu vakituiseksi Vaakaniemeen. 
Yhdessä vastauksessa asuminen oli ilmoitettu sekä vakituiseksi että 
vapaa-ajan asumiseksi, mikä on tilastoitu vakituiseksi Vaakaniemeen. 

  Vaakaniemessä vapaa-aikana 5  

  Vast. 
kpl 

Annetuista vastauksista on poimittu aakkosjärjestykseen kaikki erilaiset 
vastaukset ja yhdistetty eri sanoin ilmoitetut samanlaiset vastaukset. Jos 
sen perässä ei ole numeroa, se tarkoittaa (1). 

3 Mitkä ovat Parkkuun kylän vahvuuksia Teidän mielestänne? 46 Aktiivisuus, asukkaat, ihmiset, iltamat, Jakamajärven rannat, Jakaman 
viesti hyvä ja omaperäinen, järvet, kalaisat ja puhtaat järvet, kauneus (3), 
kauniit maisemat (3), kaunis koulu, kaunis kylämiljöö Näsijärven rannalla, 
kaunis luonto (5), kesäasukkaat, komeat maisemat, koski, koski-saha -
miljöö, koulu (8), koulun näyttelyt, koulun opettajapariskunta, 
kulkuyhteydet ja -tiet, kulttuuri alkanut kehittyä - henkinen ja ruumiillinen, 
kylätiedote, kyläyhdistys (4), kyläyhteisö on yhtenäinen ja toimiva 
kokonaisuus, liikenneyhteydet, luonto (16), maaseutuisuus, maisemat (2), 
metsät, mukavat ihmiset (4), naapuruussuhteet, nuorten 
harrastusmahdollisuudet, Näsijärven rannat, Näsijärvi + muut järvet (3), 
palvelujen läheisyys ja saatavuus, perinnekulttuuri, puhdas luonto, 
rauhallinen kaunis maalaiskylä (2), rauhallinen mökkialue, rauhallisuus 
(8), riittävän mutta ei liian kaukana päätieltä ja keskustasta, Seuratalo (2), 
siisteys, sijainti (7), sijaitsee ison vesistön vieressä, sukulaisia, Tampere- 
ja Näsijärviläheisyys, Tampereen läheisyys, vakituisesti myös nuoria 
ihmisiä, vesistöt (2), vireys, vireä kyläyhdistys, vireä kyläyhteisö, 
yhteishenki (3), ystäviä, ystävälliset asukkaat, ystävälliset naapurit. 
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4 Oletteko tyytyväisiä nykyiseen asuinpaikkaanne? Miksi? 49 Kyllä (28), melko tyytyväinen, oikein tyytyväisiä, olen/olemme (9), 
ehdottoman tyytyväinen ei mitään valittamista, emme olisi täällä jos emme 
olisi tyytyväisiä, erittäin tyytyväinen. Ei (1 kpl): ”jätepiste täysin väärässä 
paikassa, tyhjennys pitäisi ainakin kesällä suorittaa useammin”. 
Ei jyrise katupora, ei kuulu liikenteen pauhu ..., ei ole häiriköintiä, 
etäisyydet lyhyitä, järvi/järvet (7), kaunis luonto (3), kaunista (2), 
kirkonkylän palvelut melko lähellä, kotoinen paikka, loma-asuntoalueena 
hyvä, luonnonläheinen, luonnonrauha, luonto ja maisema, luontoon 
liittyviin harrastuksiin mahdollisuus, mahdollisuus asua keskellä 
maaseutua ja työpaikat kohtuullisen matkan päässä, lyhyt matka 
Tampereelta kesämökille, marja- ja sienimaastot, mökit saavat olla 
varkailta rauhassa (ainakin toistaiseksi), kaupunkilaiselle tämä on 
välttämätön stressinpoistaja, naapureita, oma rauhallinen asuinympäristö 
(kesäasukkaat tekevät poikkeuksen, meteliä), palvelujen läheisyys, paras 
mahdollinen paikka jo monen sukupolven ajalta, puhdas ilma, puhdas 
luonto/vesi, rauha (12), riittävän kaukana ja lähellä Tampereesta, 
synnyinseutu (2), tie on parantunut Parkkuuseen ja Länsi-Teiskoon päin - 
ei kura roisku eikä pölyä, turvallisuus (2), tuttu ympäristö, vaihtelevat 
maastot, vakituisen asunnon ja kesäpaikan lyhyt välimatka, vehreys, 
vesistöt.  

5 Mitkä ovat Parkkuun heikkouksia (kaupan ja postin puuttumisen 
lisäksi) Teidän mielestänne?  

37 Alkon myymälä puuttuu, asukkaita pitäisi saada aktivoitua yhteisiin 
rientoihin ja toimintaan yhdessä (2), asuntojen puute, elintarvikekioskin 
puuttuminen (5), eripuraisuus, etäisyydet palveluksiin, hiihtolatujen puute, 
huonohko henki, huonot tiet, ilman autoa olevien vanhusten liikkuminen, 
jos ei nukkuva niin ainakin torkkuva kylä, jätehuolto (3 + 1), kateus, 
keväällä pitkään Aariantien kunto huono, kylällä tarvittaisi aktiivi vetäjä 
iäkkäidenkin urheilun ja liikunnan harrastusten aikaansaamiseksi, kylän 
keskustaan tulisi saada enemmän asutusta, kylätien käyttäminen autolla 
sekä moottoripyörällä kaahailuun, lasten päiväkerhon puute, liian tiheä 
rantakaava (Jakama), heikot liikenneyhteydet (10), nuorten aikuisten 
puute, Olkitaipaleen tie saisi olla kestopäällystetty kokonaan, 
päällystämätön tie, rantautumispaikkoja huonosti isommille veneille, Sexy 
Shop olisi myös mukava, tiedotus uusille kesäasukkaille kesän 
tapahtumista yms., tien kunto Tampereelle, tievaloja tulisi lisätä (2), 
työpaikkoja maatalouden lisäksi, työpaikkojen puute (2), uimapaikan 
puuttuminen koulun läheisyydestä, vuokra-asuntojen puute. 
Yksi irrallinen vastaus oli kirjoitettu kirjekuoreen: ”Jätemaksua kerätään, 
mutta jätepisteet ovat karmeat.” Mikään ei kerro, onko kysymyksessä 
kesä- vai vakituinen asukas ja miltä suunnalta. 

6a Omistatteko maata? Olisitteko halukkaita myymään maatanne 
tonteiksi?  

37 Ei omista tai omistaa vain omiin tarpeisiin (26), omistaa (11), halukkaita 
myymään (3, jotka kaikki Olkitaival vakituisesti), lisäksi 1 omistava ei 
ilmoita halukkuuttaan eikä haluttomuuttaan. 

6b Mitkä olisivat järkeviä ja otollisia paikkoja uusille tonteille?  25 En tiedä, entisten uusien yhdyskuntien lähelle, harva myy tontteja, kunnan 
tarjonta ainoa mahdollisuus, keskusta (2), keskustan läheltä, kun 
entisetkin rakennettaisiin, Kuru-Tampere -tien varsi (5), lähellä 
järvenrantoja tai rannasta sopivan matkan päässä veneoikeudella, 
maantietä lähellä olevat (4), metsäiset käyttämättömät saarekkeet, mitä 
on tarjolla, Olkitaipaleentien varret (2), rantatontit (4), Riihikosken tie välillä 
Hakala Vilma - Valto Taipale, Riihtenperän seutu, riittävät etäisyydet, 
Seuratalo, Sulku (2), Toikko (2), Työväentalo, Työväentalo-Kuruntie. 

6c Tiedättekö vuokrattavana tai myytävänä olevia taloja tai tiloja? 32 2 tietää (Olkitaival vakituisesti ja vapaa-aikana), 30 ei. 

7 Mitkä olisivat mielestänne hyviä kehittämishankkeita? 51  

  Saha-Mylly -museointi/entisöinti  Yhteensä (32), joista ehdottomasti (1), vain entisöinti (2), alleviivattu 
museointi (1). 

  Lisää katuvaloja, mihin?  Yhteensä (21), joista lisää katuvaloja (3), Enotaipaleen suuntaan, 
Enotaipaleeseen saakka, koko hiekkatie, nykyisistä jatkoa 
Enontaipaleeseen, Olkitaipale-Enotaipale, Parkkuun Risteys - Poikeluksen 
tielle, Parkkuuntien alkupäähän, Riihtenperältä uudelle tielle, Riitteenperä, 
Tampereentie, Seuratalolle asti (3), Sulku, Treen tie - Seuratalo, 
Olkitaipaleentie, Työväentalo (entinen) Seuratalo Leveelahti välille, 
Vaakaniemen alueelle mihin vain missä on asutusta 
Lisää katuvaloja on ehdotettu myös kohdissa 5, 8c ja 11, yhteensä (3). 

  Enontaipaleen uima- ja veneranta, 
mitä erityisesti? 

 Yhteensä (12), joista Enontaipaleen uima- ja veneranta (5), ruoppaus (3), 
laiturit, pukukopit (2), uimarantaan hiekkaa (liian kivinen). 
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  Seuratalon kenttä, erityisesti 
juoksurata, kuularinki, 
pituushyppypaikka, muuta, mitä? 

 Yhteensä (24), joista koko Seuratalo (1), Seuratalon kenttä (8), Seuratalon 
koko kenttä (2), juoksurata (6), kuularinki (3), pituushyppypaikka (4). 
Muuta yhteensä (12): lentopallopaikka (2), kuularinki ja heittopaikka, 
korkeushyppypaikka, tenniskenttä (2), sulkapallokenttä, 
pallopelivarustukset, kenttä pesä- ja jalkapalloa varten, ojitus ja 
kunnostus, nurmikenttä, urheilukuntoon. 

  Talviurheilulajien suorituspaikkoja 
hiihtolatu, jääpelit, muita, mitä? 

 Yhteensä (35), joista talviurheilulajien suorituspaikkoja (1), hiihtolatu (22), 
hiihtolatu Jakaman jäälle, jääkiekkokaukalo, jääpelit (9), luistinrata. 

  Muita kohteita?  Yhteensä (21), joista asukashankintaprojekti, luonto- ja patikointipolku (3), 
kevyen liikenteen väylä esim. Kuruun, komeiden koskien hyödyntäminen 
(virkistyskalastus?), koskeen valaistus, kotiseutumuseo, koulun kentän 
kunnossapito, kuntopolku joka menee muutaman kilometrin metsiä 
myöten, kyltti Parkkuuntien alkupäähän ”TERVETULOA PARKKUUSEEN” ja 
pieni kartta Parkkuun alueesta yrittäjätietoineen, kyläkauppa mahdollisesti 
yhteistoiminnassa Poikeluksen kyläyhteisön kanssa, kylämetsuri, kylän 
poikamiehille akat, matkailuryhmien majoitus koululle kesäaikaan, 
moottorikelkkareittejä, myllyn rantaan laivalaituri, perinnekulttuurin 
vaaliminen, toimintaa koulun säilyttämiseksi, vaellusreitit merkittyinä, 
Vanhankylän järven pinnan nosto. 

8a Mitä Teidän perheessänne harrastetaan? 47 Ammuntaa, hieman puusorvausta ym. pientä, hyötyliikuntaa kesäkodin 
tontilla, ikäihmisten olinteita, jalkapallo (2), joukkueurheilua, jumppaa, 
juoksua, järjestötoimintaa, jääkiekkoa (2), kaikenlaista kulttuuria, kaikkea, 
kaikki aika kuluu mökin töissä, kalastusta (15), kalastusta (pilkintää), 
kasvimaa, keilailua, kirjallisuutta, kodinhoitoa, kuntoilua, käsityöt (2), 
kävelyä (7), laulua, lenkkeilyä (3), liikkumista luonnossa, liikuntaa (5), 
liikuntaa (jääkiekko, hiihto ym.), liikuntaa (kävely, pyöräily), lukemista (6), 
luonnossa liikkuminen (2), luonnossa samoilu, luonto (2), marjastus (3), 
matkailua ja teatteria ja konsertteja, metsästystä (3), moottorikelkkailua, 
musiikin kuuntelua (nuoret), mökkeilyä, mökkeilyyn liittyvää puuhastelua = 
puutarhatöitä, partiota, pianonsoittoa, polkupyöräilyä, puusavottaa, 
puutarhan hoitoa (4), pyöräilyä, ravustusta, salibandya, saunomista (2), 
shakkia, sienet, soutelua (2), sukututkimusta, sählyä, tanssia, teatteria, 
tietokonepelit (nuoret), uintia (3), ulkoilua (3), urheilua (4), veneilyä (3), 
vietämme kesää ja pidämme mökin ja tontin kunnossa, ympäristön 
parantelua. 

8b Mitä harrastusmahdollisuuksia toivoisitte kylälle lisää? 24 Aerobic, hiihtoa ja hyvä latu (2), kansalaisopiston toiminta hyvä asia, 
kirjastonkäyttö Internet-palveluineen, kävelyretkiä, lapsille kerho 3-
vuotiaasta alkaen, lavatanssit joskus kesällä, liikuntaa ja kesäjumppaa (3), 
luonto- ja eläinasioita, luontoaiheisia retkiä, luontopolku jolla opas omasta 
kylästä, merkattuja reittejä ja polkuja, varrelle grillauspaikka, merkittyjä 
moottorikelkkareittejä, minigolf, nuorille kerhomuotoista toimintaa, 
musiikkiharrastusmahdollisuus, näytelmäpiiri, pyöräilyretkireittejä, 
ratsastusmahdollisuus, sulkapallo- tai tenniskenttä, yhteistä työn tekoa, 
äiti-lapsi -jumppa. 

8c Millä muilla keinoilla viihtyvyyttä voitaisiin vielä parantaa? 26 Aamulehden jakelupiste lähemmäksi, Ei ralliautoilua!, että kysyttäisi 
naapurien rakennussuunnitelmien hyväksyminen toiselta naapurilta, 
hoidetut tienvarret (2), yhteishengellä kylän kehittämisen hyväksi, 
järjestämällä koko kylän illanviettoja, jossa olisi itse tehtyä ohjelmaa ja 
johon olisi kaikilla vapaa pääsy, katuvaloja vähän lisää, kauppa kylälle, 
keskinäisellä kylässäkäynneillä, kesäkioski/grillikioski (2), nuorison 
sisäkokoontumispaikkoja, venevuokrausta, jätepisteen siivottomuus: jos 
jokainen omalta osaltaan noudattaisi sääntöjä niin siisteys säilyisi, 
mökkitonttien teiden aukipito myös talvella edullisesti, näköalatorni esim. 
Seuratalon mäkeen luontokuvaajille ja kiikaroijille, palveluiden 
ostomahdollisuus ja niistä tiedottaminen (esim. maatiloilta perunat, 
kasvikset yms. leivonnaiset, polttopuut), Parkkuusta karhuvapaa alue!, 
perustettaisi niittyjä vanhan mallin mukaan lehmien kera (”hakoja”), 
pikkujärvien rehevöitymisen estäminen, pitämällä maisemat siistinä, 
säilyttämällä kylän nykyinen ilme, ulkoilumahdollisuudet esille; esim, 
karttoja, vanhojen talojen/rakennusten kunnostus/purku, yhteishengen 
parantamisella, yhteisiä matkoja (esim. ostosmatka Tallinnaan, risteily, 
vierailu viinitiloilla jne, ), yhteistoimintaa kyläläisten ja kesäasukkaiden 
kanssa esim: lentopallo- tai jalkapallo-ottelu, ympäristön kunnostus on 
hyvä hanke. 

9 Onko perheessänne tai tuttavapiirissänne henkilöitä, jotka 
olisivat halukkaita vuokraamaan tilaa etätyöhön? Millaiset 
vaatimukset tilalle asetettaisiin? 

22 Ei (20), lämmin kuiva ja hyvin valaistu tila eikä vuokra kovin kallis, 
mahdollisesti, kaikki mahdolliset tietoliikenneyhteydet.  
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10
a 

Mitä kylän nuorille mielestänne pitäisi järjestää? Miten itse 
haluaisitte osallistua nuorille suunnattuun toimintaan? 

21 Diskoiltoja (2), peli-iltoja Parkkuun koululle (2) ja mahdollisuus tietokoneen 
käyttöön ja nettiyhteyteen, erilaisia kulttuuri- ja urheilukerhoja, lisää 
vanhempia urheiluun liittyvään toimintaan! kyyditys- ja kannustus- ym. 
merkeissä, nuorille osoitetun kyselyn mukaan, mitä he itse haluaisivat, 
näytelmien, lausunnan ja muun esittävän taiteen ohjelmaa, peleissä 
mukanaoloon, seuratoimintaa, sitä pitää kysyä nuorilta (2), tanssikurssi, 
tulisi järjestää kokoontumistiloja, uimakouluja, urheilua (5).  

10
b 

Miten kylän ikääntyvät ihmiset tulisi huomioida? 34 Aktivoida osallistumaan tapahtumiin, apua joka mahdollistaa 
mahdollisimman pitkään kotona asuminen, apua jokapäiväiseen elämään, 
apua polttopuiden pilkkomisessa, asuisivat taloissaan mahdollisimman 
pitkään, ”juttutupa”, jossa olisi kahvinostomahdollisuus ja saisi turista 
tuttujen kanssa, kokoontumistilat yhteisiltoihin, kotiavustusta (5), 
kulkuyhteyksien parantaminen asioiden hoitamista varten 
yhteiskuljetuksilla taksilla tai pikkubussilla (12), kutsuja ja kuljetusta juhliin, 
kyläavustajan palkkaus, mielekästä liikuntaa, esim. jalkapalloa, 
lentopalloa, urheilua, mitä he itse toivovat, palveluyksikkö 
hoivapalveluineen, pienimuotoista toimintaa, riittävästi palveluja ja 
viriketoimintaa kerhomuodossa, ruokapalvelu koululta ja siivous- ym. apu 
ostopalveluna omalta kylältä, ruuanlaittoa jos itse ei jaksa, taata 
peruspalvelut, turva ja huolenpito, vakituisille asukkaille normaalit sos.- ja 
terveyspalvelut, vanhemmat ihmiset olisivat varmaan mielissään jos joku 
kävisi juttusilla ja kävisi kaupassa tai tarjoaisi kyydin, yhteinen 
rupattelu+kahvi-ilta (myös kuljetus), yhteisiä tilaisuuksia (3). 

11 Miten käyttäisitte ja kohdentaisitte mahdolliset raha-avustukset, 
esimerkiksi EU-projekteista? 

33 ”Juttutupa”, jossa olisi tilaisuus tavata toisia ja jossa järjestettäisiin silloin 
tällöin ohjelmia, Enotaipaleen kunnostus (2), erilaiset työllistävät hankkeet, 
esim. asiointilinja ja kodin ”turvallisuusvarusteiden” parantaminen, hoidetut 
tienvarret, kalojen istutus, kevyen liikenteen väylät, kioski kesäajaksi 
kylään, kirjastotilat ajanmukaisiksi, kosken kunnostus (2), koulun 
säilyttäminen (2), kuntopolku, kyläavustajan palkkaamiseen, 
kyläyhdistyksen harkinnan mukaan, laituri isoille veneille Näsijärven 
rantaan (2), lisää katuvaloja, luontopolkua (2) ja kylän esilletuomista 
varten opastuksineen, maatalous- ym. ammattien tukeminen ja 
säilyttäminen, mahdollistaa vanhusten mahdollisimman pitkään jatkuva 
kotona asuminen, mm. palveluyksikön aikaansaamiseksi, niittyjen ja 
lehmihakojen onnistumisen mahdollistamiseksi, nuorten ja lasten urheilun 
hyväksi, parkkipaikkojen parantaminen Seuratalon läheisyydessä, 
perinnekulttuurin keräämiseen ja entisöintiin (museotilat?), projektien 
kesken tasan, Saha-Mylly -suojeluun (8), Seuratalon kentän kunnostus ja 
Seuratalon nykyaikaistaminen (6), teiden kunnossapito, tien 
päällystykseen, tukkirännin uusimiseen, valaistu hiihtolatu, vanhusten 
asuntojen korjaukseen, vanhusten huoltoon, vesistöjen kunnon 
ylläpitäminen, yhteisten toimintojen ja viihtyvyyden lisäämiseksi. 

12 Mihin perheestänne mieluimmin osallistuttaisiin?  42 

  Kesätapahtumajärjestelyihin  (19) 

  Pilkkikisajärjestelyihin  (9) 

  Siivoustalkoisiin  (8) 

  Työryhmiin, esim. Saha-Mylly- tai 
Urheilukenttäprojekteissa 

 (10) 

  Satunnaisiin tempauksiin  (25) 

  Päätöksentekoon  (6) 

  Muihin, mihin?  (4): ajan antaessa myöten vaikka mihin, liikuntaharrastuksiin, teatteri yms. 
yhteisiin matkoihin, Vesistöasioihin. 
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Top10 + 1
Saha-Mylly -museointi/entisöinti (40 kpl, 25 %)
hiihtolatu (27 kpl, 17 %)
lisää katuvaloja (24 kpl, 14 %)
kulkuyhteyksien parantaminen asioiden hoitamista varten
yhteiskuljetuksilla, taksilla tai pikkubussilla (12 kpl, 7 %)
Enontaipaleen uima- ja veneranta (12 kpl, 7 %)
liikennejärjestelyt (10 kpl, 6 %)
Seuratalon kenttä (10 kpl, 6 %)
jääpelit (9 kpl, 5 %)
luonto-, kunto-, patikointipolkuja (9 kpl, 5 %)
elintarvikekioski (7 kpl, 4 %)
jätehuolto (6 kpl, 4 %)

Ikäjakauma prosentteina. Top10+1.

Olkitaipaleella 
vakituisesti 

Olkitaipaleella 
vapaa-aikana 

Ristaniemessä 
vakituisesti 

Sikkilässä 
vakituisesti 

Vaakaniemessä 
vakituisesti 

Vaakaniemessä 
vapaa-aikana 

18 - 12-17 - 12 18 - 12-17 - 12 18 - 12-17 - 12 18 - 12-17 - 12 18 - 12-17 - 12 18 - 12-17 - 12 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 
2 0 0 5 0 2 4 2 0    2 0 0 3 1 0 
3 1 0 2 0 0 2 0 2    2 0 0 2 0 0 
3 2 0 2 0 0       1 0 0 2 0 1 
2 0 0 3 0 0       2 0 0 2 0 0 
2 2 0 2 2 0       2 1 1    
2 0 0 3 4 1             
2 0 1 2 0 0             
2 0 0 2 2 1             
2 0 0 2 0 0             
2 0 0 4 0 0             
2 1 0 2 0 0             
2 0 0 2 0 0             
2 0 0 2 0 0             
5 0 0 1 2 0             
1 0 0 2 0 0             

   2 1 0             
   2 0 2             
   4 0 0             
   2 0 0             
   2 0 0             

35 6 1 49 11 6 7 2 2 2 0 0 11 2 1 12 1 1 
                  
                  

 

Vastaajien ikäjakauma

Yhteensä 18 - 12-17 - 12    
        
  35 6 1    
  49 11 6    
  7 2 2    
  2 0 0    
  11 2 1    
  12 1 1    
  116 22 11  = 149 
        

Prosenttia 78 % 15 % 7 %  = 100 % 
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Paikka
verraton,
alla
auringon

Kehitysideoita kylälle

Koululle samanlaiset rekkitangot kuin on Keihäslahdessa.
Katulamppuja Koskelta Seuratalolle ja Lammasniemeen.
Tiet voisivat olla paremmassa kunnossa talvella.
Taipaleen mäelle Kivimäkeen tien suuhun kunnon varoituskyltti.
Koululle sermi tyttöjen pukutilaan.
Kauppa / kioski kylälle.
Koululle jälkiruokaa.
Koululle kunnon aita.
Enotaipaleen uimarannan pukukoppeihin kunnon ovet.
Koulussa enemmän pyöräretkiä ja liikuntaa,  erityisesti jalkapalloa.

Lasten ehdotukset syksyllä 2005

Parkkuussa hyvää
koulu lähellä
Parkkuussa on koulu lähikunnissa
paljon koko kylälle tarkoitettuja juhlia
pidetään talkoita
kaikki
Enotaipaleen uimaranta

Parkkuussa huonoa
hiekkatiet, ei asfalttia
kuopat tiessä
ei ole kauppaa
koululla ei ole talkkaria
koululla ei ole rekkitankoja



Paikka
verraton,
alla
auringon

Parkkuun seudun kyläyhdistys ry, 2006


