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 Heikin tervehdys! 
Joku sanoi ilmoista että ”tämä viikko on täm-

möstä, ensiviikolla kylmenee”. Kevät on tosi-

aan ollut kylmä. Olkoon, mulla on loma elokuussa lähden 

hiihtämään Lappiin, jos ei vain ole liian lämmintä silloin 

hiihtokeleiksi. 

Viime syksynä toin veneen Lapista ja nyt piti sitten alkaa ka-

lastajaksi. Yhtään kalaa en ole saanut, en sintin sinttiä. Täy-

tynee laittaa leipään puolet petäjäistä, kunnes oppii laske-

maan verkot oikein. Ostin oikein merkkipoijut, että kalat 

osaa tulla verkolle, mutta paskat… 

Tuossa on vähän päivyriä tapahtumista. On tulossa leivon-

tapäivää ym. Kokkiakin tarvitaan (lämmin ruoka), kun kai-

vinkone tulee Eurolaan ja kärryllisiä traktoreita. On tulossa 

myös tanssit ja samalla saa laulaa luikasta ihmisille.  

Eurolassa on päivittäin tohinaa ja huisketta, käykää puhut-

telemassa työntekijöitä ja talkoolaisia, näette mestarillista 

hirsityön tekoa. Parhaassa tapauksessa vieraalle tarjotaan 
kahvit ja annetaan rautakanki käteen ☺. 

Pietään Kuusaa-Jokelan lippu korkealla ja ollaan kyläläisinä 

ylpeitä kylästämme. 

Terveisin Kylähullu nro XII   

 
Kesäkioskiin tarvitaan lisää myyjiä, ota yhteyttä 
Heikkiin p. 0400281680. Tämä on oiva tilaisuus myös 
eläkeläisille, saa tavata ihmisiä ja on vähän askaretta. 
 
HUOM! Kyläyhdistys tekee halutessanne ”näkymä-
raivauksia” tiluksillanne. Pellon pientareita, ran-
tanäkymiä, pihan reunuksia sekä muita risukoita, 
omakustannushintaan eli bensiini- ja työkalukorvaus. 
Ehtona on, että pihalta tai maantieltä on jonkinlainen 
näkymä kohteeseen. Tilaa raivausmies puh. 
0400281680/Heikki 
 
Tämän lehden päätoimittaja Teija Nurmenniemi puh. 044 

2402220, kehittyva.kuusaa@gmail.com. Hanketiedottaja. 

Kyläyhdistyksen tapahtumatiedot on saatu ja niistä kaikista 

kyläyhdistyksen tapahtumista ja asioista  antaa lisätietoja 

Heikki Kumpula, kuusaanheikki@gmail.com,  puh. 0400 

281 680.  

TAPAHTUMAKALANTERI KESÄLLE 

Leivontapäivä Eurolassa 
Ke 7.6 klo 13.00 alkaen Eurolassa leivotaan, Eurola potee emän-

nän puutetta ja pakastin on tyhjä. Kyläyhdistys järjestää yhteisen 

leivontapäivän jolloin leivotaan pullaa, rieskaa, täytekakun poh-

jia, mettäkakkoja sekä sitä sun tätä, pakasteeseen. Eurolassa on 

silloin kolme erillistä paistouunia käytettävissä. Tervetuloa talkoi-

lemaan talkoolaisille murkinaa. 

 

Avoimet kylät 
La 10.6.2017 klo 11-18 Avoimet kylät –tapahtuma Eurolassa. 

Teemalla ”Suomi 100 v Kuusaa-Jokelassa”. Pyydetään (ja hae-

taan) kyläläisiltä taide-esineitä näyttelyyn (tauluja tai muita esi-

neitä) Taide-esineisiin voi halutessaan liittää tarinan. Liu Lau-

Baari avoinna kokonäyttelyn ajan. 

 

Traktori talkoopäivä 
Ma 12.6 Eurolaan tulee kaivinkone. Maanajoon tarvitaan kippi-

kärryllisiä traktoreita. Tontin nurkalla olevaa mäkeä tasoitetaan 

sekä kaivetaan perustat/pilarit ulkorakennuksen jatkeelle ja 

asennetaan hulevesijärjestelmä.  Mikäli tarvitset täyttömaata 

soita Heikille 0400281680. Maanantaille tarvitaan kokki ruuan-

laittoon. 

Tarvitaan  Eurolan siivoustalkoisiin väkeä 
Kesäkuu alussa, mm. ikkunoiden ja ovien pesua. Eurolassa on 

lista siivouksista mitä pitäisi tehdä ennen tapahtumakauden al-

kua, voit käydä tekemässä milloin sinulle itselle parhaiden sopii.  

Teepiknik Haapajärvellä Pe 7.7.2017 klo 14.00 - 22.00 Kylä-

yhdistys vie tapahtumaan LiuLau- baarin. 

Kesäillanvalssi-tanssit Eurolassa to 13.7 klo 20-23. 

Koistilan sukujuhla la 22.7 samalla istutetaan Suomi 100 v 

juhlakuusi n. klo 16, kaikki kyläläiset sukutapaaminen Eurolassa 

toivotetaan juhlapuun istutukseen. Aika tarkentuu katso lisää 

osoitteesta www.kuusaa.com 

 

Kuusaan Maraton la 29.7. merkatkaa päivä kalenteriinne, sil-

loin tarvitaan väkeä järjestelyihin 

 

Valtakunnalliset kyläpäivä Leppävirralla. Vuoden valta-

kunnallinen kyläjuhla. Lokaali, pidetään Maaseutuparlamentti 

yhteydessä Leppävirralla 1.-3.9-2017. Ohjelma löytyy täältä 

www.maaseutuparlamentti.fi 

 

Maakunnallinen Pohjois-Pohjanmaan kyläjuhla Euro-

lassa la 23.9.2017 teemalla ”Suomi 100 vuotta ja Haapajärven 

kaupunki 40 vuotta. 

mailto:kehittyva.kuusaa@gmail.com
mailto:kuusaanheikki@gmail.com
http://haapajarvi.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=FFD2E1EC237C1DE1771E23D612847571
http://www.maaseutuparlamentti.fi/


 

 

Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankeen 

TIEDOTE 

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 

Kehittämishanke on aloitettu 1.3.2017, ja tähän mennessä on tehty seuraavat toimenpiteet: 

 

Juhlatilojen ja palvelujen tuotteistaminen 
Juhlatilojen ja palvelujen tuotteistaminen on aloitettu. Tähän mennessä on tehty alustavasti Eurolan vuokrahinnoitte-
lua, mietitty ruokalistoja ja hinnoittelua, etsitty pitopalveluun yhteistyökumppaneita, työ jatkuu koko ajan.  
Eurolan sisätiloja voi vuokrata ja käyttää koko ajan, vaikka siellä tehdään pieniä sisustustoimia. 
 

 
 
 
 
 
Opintomatka  
Opintomatka tehtiin Pohjois-Karjalaan 22.-23.4.2017. Mukana oli 26 henkilöä, mukana oli useista kylistä Haapajär-
veltä. Matkan teemana oli tutustua kylämatkailukohteisiin ja kylätalojen käyttöön matkailu- ja juhlapaikkana ja Kyläta-
lon Monipalvelukeskus -hankkeeseen. Lisäksi tutustuttiin matkailu- ja käsityöalan pienyrittäjien toimintaan ja tapaan, 
miten kyliä kehitetään eri puolella Suomea ja miten erilainen elinympäristö ja kulttuuri vaikuttaa kyläyhteisön toimin-
taan. Matkailuraportin voi käydä lukemassa www.kuusaa.com/hankkeet, ja samalta sivulta löytyy Kylätalo Monipalve-
lukeskus -hankkeesta esitys. Mikäli olet kiinnostunut matkailuraportista tai Kylätalo Monipalvelukeskus -hankkeen esi-
tyksestä ja sinulla ei ole mahdollisuus käydä lukemassa niitä kotisivuilta niin soittele puh. 044 2402220, niin toimitan 
sinulle tulostetun version.  

 
Kotisivupäivitykset 
Hankkeen aikana tehdään uudet kotisivut Jokuset kyläyhdistykselle, sivujen muutos on ajankohtaista syksyllä 2017, 
siihen asti päivitetään nykyisiä sivuja. www.kuusaa.com sivuille on lisätty hankesivut, joihin on päivitetty hankehake-
mus ja päätökset, sivuille lisätään tietoja aina tarvittaessa, ja siellä tiedotetaan myös talkoista ja hankeen tapahtu-
mista.  
 
Ulkoilu/hiihtoreittien, moottorikelkkareitistön ja lintumatkailukohteen suunnittelu 
Hiihto- ulkoilu- ja moottorikelkkareittien alustavat reittilinjaukset on suunniteltu kartalle.  Seuraavaksi  
kartoitetaan maanomistajat reitiltä ja tehdään maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset.  
Projektisuunnitelmassa on kaksi vaihtoehtoa lintumatkailukohteelle Nuijunjärven kosteikkoalueen ja Hirsinevan alue. 
Reitistöt suunnitellaan kesän aikana tarkemmin maastoon.  Reitistöjen rakentamisesta maastoon tehdään syksyn ai-
kana  investointihankehakemus. Lisäksi ohjausryhmä lisäsi reittisuunnitteluun vesistöreitin Kuusaan järvelle.  

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen aikana kehitetään leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Mikäli olet kiinnostunut asiasta, tule mukaan 

suunnittelemaan ja kehittämään. Nyt olisi hyvä mahdollisuus ottaa huomioon lasten ja nuorten toiveet luon-

tokohteiden ja -reittien suunnittelussa. Ota yhteyttä kehittyva.kuusaa@gmail.com tai puh. 044 2402220/Teija 

Juhlapalvelusuunnittelussa on tullut esille, että olisi kysyntää majoituksesta perhejuhlien aikana, mikäli 

olet kiinnostunut vuokraamaan esim. lomamökkisi, ole yhteydessä Teijaan tai Heikkiin, niin kehitetään 

yhdessä toimintaa.  

http://www.kuusaa.com/hankkeet
http://www.kuusaa.com/
mailto:kehittyva.kuusaa@gmail.com


 

 

 

ULKOILU/HIIHTO/VESISTÖ/MOOTTORIKELKKA REITISTÖJEN JA LINTUMATKAILUKOHTEIDEN 

SUUNNITTELU 

KEHITTYVÄ KUUSAA -KEHITTAMISHANKKEEN AIKANA TEHDÄÄN ESISELVITYSTYÖ EM. REITTIEN/LUONTOKOHTEIDEN  

OSALTA. KEHITTYVÄ KUUSAAN -KEHITTÄMISHANKKEEN HANKERAHOITUKSELLA EI RAKENNETA REITTEJÄ.  

RAKENTAMISTA VARTEN TEHDÄÄN UUSI HANKEHAKEMUS JA RAKENTAMINEN ALKAA AIKAISINTAAN KESÄLLÄ 2018, 

MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN, RIIPPUEN RAHOITUKSESTA.   MAANOMISTAJILTA JA MUILTA ASIASTA KIINNONEILTA 

HEKILÖILTÄ TOIVOMME SAAVAMME MIELIPITEEN  REITTILINJAUKSISTA JA LINTUMATKAILUKOHTEIDEN SUUNNITT 

LUSTA ENNEN KUN JATKAMME SUUNNITTELUA, KAIKKI KOMMENTIT PYYDÄN ANTAMAAN 20.6.2017 MENNESSÄ,  

PUH. 044 240220, KEHITTYVA.KUUSAA@GMAIL.COM.  PALAUTEENNE ON TOSI TÄRKEÄÄ, JOTTA PYSTYMME HUOMI 

MAAN KAIKKIEN OSAPUOLTEN TOVEET REITTEJÄ SUUNNITELLESSA.  

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Patikkareitti: punainen viiva 

Hiihtoreitti: sininen viiva 

Moottorikelkkareitin aloitus vihreällä 

Merkinnät eivät ole ihan tarkkoja, vain suuntaa 

antavia. 

 

mailto:kehittyva.kuusaa@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke. Keskipisteen Leaderin hallitus on hyväksynyt hankkeen tammi-

kuulla, hanke mennyt vireille Elyyn huhtikuun lopulla, Elyn päätös ilmoitettu alustavasti että saadaan 

28.6.2017. 

Tähän mennessä tehdyt toimenpiteet 

Kalustohankinnoista on tehty seuraavat hankinnat: 

• Markkinateltat, (4x4 ja 4x8), telttoja vuokrataan. 

• Telttakalusteet (5 kpl festarikalusteita, joissa pöytä ja penkit) 

• Pöytiä sisälle (taittojalkapöytiä hankittu 6 kpl) 

• Eurolan kohtaamon lamput vaihdettu 

Rakentaminen 

• Puiden sahaus tehty 

• Palkattu rakennusteknisistä asioista vastaaman rakennusmestariopiskelija Saija Ruotsalainen 

• Laavun hirsikehikkoa on tehty jo melko pitkälle 

• Eurolan sisätilojen sisustuksen muutostöitä on jonkin verran jo tehty, Kohtaamon katto- ja lattia on 
maalattu, sekä lamput vaihdettu kattoon 

• Seuraavaksi kunnostetaan pirttikalustot ja maalataan sekä verho- ja tarjoilupöytien juhlaliinakan-
kaat on valittu ja tilattu, seuraavaksi on ompelu-urakka, johon tarvitaan talkoolaisia, ja lisäksi tal-
koolaisia tarvittaisiin tilojen siivoukseen 

• Maanrakennustyöt aloitetaan 12.6.2017, jolloin tehdään hulevesijärjestelmä Eurolan ympärille, kai-
vetaan varaston laajennuksen pohja ja laavun pohja sekä laitetaan jonkin verran sähkökaapeleita 
maahan Matkaparkkia varten ja jätevesiputkistoja. Kaivutöiden jälkeen tehdään varaston laajen-
nusosa ja vesikaton korjaus sekä siirretään laavun hirsikehikko paikalleen ja tehdään siihen tarvitta-
vat lisärakenteet. 

Tässä kartassa on merkitty lintukohteet Hirsi-

neva ja Nuijunjärvi sekä vesistöreitti Kuusaan 

järvellä, edellisessä kartassa on reitit. Hirsi-

neva on sinisellä, Kuusaanjärvi keltaisella ja 

Nuijunjärvi unaisella 


