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Lempeätä syksyä hyvä kylän väki 

Lehden toimituksessa pitäny tulivalo kiirettä. Viimeisestä julkaisusta kulunu luvattoman 

pitkä aika. 

Muuten syksy ollu kohtuulisen sievää aikaa. Ainakin puolukoita tuli runsaasti ja perunoita, 

käytiin Tyrnävän perunamarkkinoilla ja pari pottusäkkiä lähti kyytiin. 

Maraton järjestettiin jälleen onnistuneesti, erikoiskiitos Martti Liuskalle kun annoit parkki 

aluetta käyttöön. Tästä on hyvä ponnistaa jälleen eteenpäin ja kyllä kylä on ottamassa taas 

askeleen uuteen aikaan. Saadaan valokuituverkko käyttöön vielä tämän vuoden aikana ja 

olemme valmistelleet sen innoittamana uutta investointi- ja kehittämishanketta. 

Nurmenniemen Teija on hankevalmistelijana rakentanut meille hanketta. Kirjoitettu teksti 

alkaa olla valmis, viilataan kustannusarvio kohilleen ja sitten paperit rahoittajalle, jes, se on 

siinä. Toivotaan myönteistä päätöstä. 

Hanke sisältää sen kauan kaivatun nuotiopaikan rakentamisen, laavu rakennetaan kentän 

päähän. Agregaatti. Ulkorakennuksen katon uusiminen ja samalla rakennusta jatketaan 10 m, 

tarvitaan kylmää varastotilaa. Rakennetaan halkotarha eli halkojen kuivatus katos. Marato-

niin liittyen tuomaritorni rakennetaan, jota voi muuna aikana käyttää muuhun tarkoitukseen, 

vaikka linja-auton odotustilana. Hulevesi järjestelmä laitetaan kuntoon ja vielä äänentoistoa 

on tarkoitus parantaa sekä sisällä että ulkona. Koska kokonaisuus on Eurolassa hyvä ja moni-

puolinen, parannetaan käyttöastetta aloittamalla matkaparkki-toiminta.  

Kehittämisosiossa selvitetään luonto-, hiihto- ja patikointireitin saatavuutta Eurolan ja Pas-

konlammen maastoon sekä lintutornin rakentamista joko Nuijun kosteikkoon tai Natura-alu-

een laitaan Hir-

sinevalle. Sa-

malla selvenne-

tään ja tuotteis-

tetaan kylänta-

lon Eurolan si-

säisiä toimintoja 

ja mahdollisuuk-

sia. 

Tämä kaikki tie-

tää lisää talkoo-

työtä mutta se-

hän me osataan.  

 

Poliittisesti 

sitoutumaton 

satunnaisesti 

ilmestyvä ky-

lälehti 

LEVIKKI: 

Kuusaa-Jokelan 

kylät 

VIREÄ KUUSAA-JOKELA KYLÄTOIMINNAN EDELLÄ KÄVIJÄ 
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Ruokailu on kyläläisille  

euron tai vapaa kannatus- 

maksu. Ruokailu klo 11-13. Kaarlo Kärkkäinen ja Jorma Aakko ovat olleet kylältämme tu-

tustumassa Unkarissa olevaan ystävyyskyläämme. Kalle ja Jorma esittävät ruokailun päät-

teeksi reissusta kuvia ja kertovat kokemuksia klo 13.00- alkaen. 

KYLÄNRETKI KARJALAAN 

Hankerahoitukseen on varattu yksi kylänretki. On suunniteltu kohteita Karjalasta tai jostain 

sieltäpäin. Retki olisi keväällä, linja-autolla kaksi päivää ja yksi yö. Retki on kyläläisille il-

mainen. Voiko enää halvemmaksi tulla matkustaa, ihailla Karjalan kauniita maisemia, naut-

tia hyvästä ja tutusta seurasta, syödä hyvin ja nukkua kahden lakanan välissä. 

  JOULUN AVAUS 

Perjantaina 2.12 klo 18.30 alkaen. Ohjelma tarkentuu, mutta soitin tutulle miehelle Korva-

tunturille ja Hän aiko tulla tuomaan karkkia ja jotain lahjojakin. 

  KYLÄLUUTA 

Haapajärvellä tarkemmin Eurolassa pidetään ensi syksynä Maakunnallinen kyläpäivä. 

Olemme ottaneet Oulaisissa vastaan kyläluudan tilaisuuden merkiksi. Tilaisuus järjestetään 

teemalla ”Suomi 100 v Haapajärven kaupunki 40 v”. 

  AVOIMET KYLÄT 

Ensi keväänä, kesäkuussa pidettävään ”avoimet kylät”-tapahtumaan pyydetään kaikilta kylä-

läisiltä taidetta tapahtumaan. Jokainen teistä voi tuoda jonkun taidetta esittävän esineen tai 

taulun näyttelyyn. Taide-esineeseen tai tauluun voi halutessa liittää tarinan. Avoimet kylät 

päivää vietetään teemalla  

  LOPUKSI 

Kylätoimintamme on laajentunut. Sen lisäksi, että meillä on Eurolassa joka ikinen ilta joku 

tilaisuus on meillä myös päivisin toimintaa. Meillä on palkkalistoilla kuusi (6) henkilöä. 2 

henkilöä on metsurityössä, 2 henkilöä talonmies tehtävissä, yksi keittiöllä ja hankevalmiste-

lija. ”Paletti” on jo niin iso, ettei pelkkä talkootyö enää riitä pyörittämään toimintojamme. 

 

Pilkkikilpailun 

mitalisteja, seuraava kisa 

lankalauantaina 2017. 

 

oikealla muusintekoa 

Eurolan keittiössä 

x 

http://www.kuusaa./

