
       Luotu 26.05.14 10:36 päätoimittaja kumpu-heikki          toimituksen s-posti: heikki@kuusaa.com          

kylän internet sivut:     www.kuusaa.com  

       

 

 

 

TOUKOKUU 

2014
   

 

EIPÄ AIKAAKAAN... 
Paljon on tapahtunut viimeisestä kylälehdestä. Niin se aika vierii... Paljon on tehty, vii-

meiseksi maalattu eurosali/jumppasali ja tekemätöntä  työtä riittää aina vain kylätoimin-

nassakin. 

Uutena toimintana kylätoimintaan on tullut ystävyyskylä Unkarissa. Ompa kaukana joku 

ajattelee, eikö sitä lähempänäkin. Ei se Unkari silti maailman takana ole, Helsingistä on 

sama matka Utsjoelle kuin Unkariin. Autolla jos hopusti ajaa niin yksi yö välillä, lento-

koneella näppi parituntia.  

UNKARISTA... 
Unkari, mielenkiintoinen maa. Unkarissa on kylillä verotusoikeus. "Kyläpäällikkö" vali-

taan vaaleilla 4 v. välein. Unkarissa on n. 3500 kylää eikä yhtään kuntaa, vaan seuraava 

porras on lääni. Maalaiskylät ovat asukasluvultaan jopa alle sadan asukkaan kyliä. Silti 

niissäkin kylissä on oma hallinto ja verotusoikeus. Vaikka kylät ovat pieniä, ei Unkarissa 

olla liittämässä kyliä yhteen eikä varsinkaan pakkoliitoksista nähdä edes unta, (vert. 

Suomen kuntaliitokset). 

Rózsafa 
Meidän ystävyyskylä on Rózsafa, 

länsi-Ukrainassa 20 km:ä Kroatian 

rajalta. Rózsafa = ruusupuu suomek-

si. Rózsafassa asuu n. 300 henkilöä, 

saman verran kuin Kuusaa-Jokelassa, 

talouksia n. 100. Silti Rózsafassa on 

oma sosiaalitoimi, oma kirjasto, kou-

lu, kirkko, päiväkoti, palokunta ja 

kyläpäällikkö eli pormestari sekä 

viinikellareita "tuhoton määrä". Voin 

sanoa viinin olevan todella hyvää.  

VASTAVIERAILU 
Rózsafasta on tulossa elokuussa kolme henkilöä vastavierailulle (kts. www.kuusaa.com). 

Heidät on tarkoitus majoittaa 2-3 yötä perheisiin, oletko valmis majoittamaan? 

EUROLASSA AVOIMET OVET 
Avoimet kylät-päivää tehdään  kes 11.6 klo 14-18 Eurolassa. Valtakunnan XII virallinen 

kylähullu kertoo,,, no, kertoo mitä kertoo mutta siitä huolimatta kaikille kävijöille ilmai-

set pulla kahvit. Tervetuloa. 

Poliittisesti 

sitoutumaton 

satunnaisesti 

ilmestyvä ky-

lälehti 

LEVIKKI: 

Kuusaa-Jokelan 

kylät 

VIREÄ KUUSAA-JOKELA KYLÄTOIMINNAN EDELLÄ KÄVIJÄ 
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TAIDENÄYTTELY 
Eurolassa avoimet kylät-päivänä 11.6 taidenäyttely. Vaasalaisen taiteilija Tellervo Öljy-

mäen tauluja nähtävillä ja ostettavissa. Sisusta kotimaisella ("kuusaalaisella") taiteella. 

TRAKTORI 
Eurolan kentällä on melkoinen 

määrä koivuhalkoa halottavaksi.  

Pöllit on sahattuna metrin mittai-

siksi ja nyt on vuorossa halkomi-

nen. Maaselänkone antaa halko-

makoneen kesäksi käyttöömme. 

Enää puuttuu traktori. 

Haluatko sinä auttaa kylätoimi-

kuntaa ja lainata traktoria joksikin 

aikaa halkomalaitteen eteen?  

Mikäli haluat auttaa kylääsi ja 

päätit lainata traktoria, soita heti 

Heikille p. 0400281680 sovi-

taan "laina-aika". 

 

MUUTA TULEVAA 
 Kesäkioski toiminta on vaarassa loppua jos ei 

löydy tarpeellista määrää myyjiä. Jos joku on 

kiinnostunut kesätöistä ilmoita p. 0400281680. 

 Halkomistalkoot porukalla? 

 Maraton ajanottoon "hytti" rakennettava 

 Pesäpalloleirin aikaan heinäkuussa, kylätalo on 

varattu koko leirin ajaksi, majoitusta. 

 Koistilan sukujuhla Eurolassa 27.7. 

 Kuusaa maraton la 2.8. Entisin evän mennään eli 

merkkaa talkoopäiväksi kalenteriin. 

 Unkarin vieraat 13-15.8. Kolme henkilöä tulee. 

 Lasten maatalousnäyttely Pyhäjärvellä 6.9. Jos 

huolivat niin mennään myymään. 

 Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät Kärsämäellä Sy-

dänmaan kylällä 20-21.9.14 

 Syyshuutopäivä??? kehitteillä, ei vielä tietoa to-

teutuuko. 

 Joulunavaus marraskuun lopulla 

Olkkolan hautausmaa valaistaan 
Olkkolan hautausmaalle on tulossa uusi valaistus. Valoa lisätään etenkin hautuu-

maan uloimpiin alueisiin. 
SÄHKÖPOSTIOSOITTEET HUKASSA.  

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI NIIN PÄÄSET KUUSAA-JOKELAN POSTILISTALLE. 

LÄHETÄ OSOITTEESI HEIKILLE        hempula@kotinet.com 

SEURAA TAPAHTUMIA KOTISIVUILTA:     www.kuusaa.com ja tai 

https://www.facebook.com/kuusaajokelan.kyla 


