Vireä Kuusaa-Jokelan kylä - kylätoiminnan edellä kävijä
Poliittisesti sitoutumaton satunnaisest i ilmestyvä kylälehti. Syksy nro 3 /2017

Heikin tervehdys

Ootellessa

TAPAHTUMAKALANTERI SYKSYLLE
2017

Kessää ootethin, mutta syksy tuli. Ootettavissa on vähäluminen, mutta
kova pakkas talvi. Ainaki jos pihlajaan on uskominen, marjoja on paljon, kaikenlaiset marjat antoivat runsaan sadon.

Pohjois-Pohjanmaan kyläjuhla Eurolassa la 23.9.2017 teemalla ”Suomi 100
vuotta ja Haapajärven kaupunki 40
vuotta.

Mie ennustan, että la 23.9 on Eurolassa Maakunnallinen kyläjuhla. Kyläjuhlaan valmistama 100 annosta lihapottuja, tulkaapa porukalla
syöhmään, ettei jää kovin paljon tähteeksi, ruoka on ilmanen kaikkile,
niin ja kaupunki tarjoaa täykkäri kahvit, no jo passaa tervetuloa.
Viimisessä Maaselän Exrassa oli mainos kattoppa sieltä niin tai
www.kuusaa.com

Eurolla ruokailu Eurolassa su
29.10.2017 klo 11-15, ja Kehittyvä
Kuusaa -hankkeiden tiedotustilaisuus

Sitten tärkeää asiaa. Eurolhaan on nyt asennettu agregaatti.

Kuusaan-Jokelan kylän joulun avaus
Eurolassa, marraskuun lopussa

Jos tullee pitempi sähkökatkos, niin Eurolhaan saahan sähköt agregaatilla, siellä voi valmistaa ruokaa, keitellä kahveet, latata akkuja ja niin edelleen. Tämösissä tilanteissa Eurola toimii väestön
suojana ja kyläläisten turvana ”kyläturvallisuus-suunnitelman”
mukaisesti. Kylätaloa ollaan valjastamassa muutenki enempi semmoiseksi monipalvelutaloksi.

Tarkoitus on, että talo palvelee teitä kaikkia viranomaisasioissa ja muissa asioissa. Tästä tulee
kysely niin vastatkaa ja palauttakaa kysely.
Kansalaisopiston kurssit alkavat. Ilmottaudu johonki meän kylän kurssiin, mieki ilmottauduin kutomapiiriin, se ole poka
mikhään jos muutaman maton kutasee talven aikana. Se kuulkaa loppuu se paastoaminen su 29.10, silloin syöhään
eurola. Panhaan heti kalenterhiin merkintä ruokailusta. Tervetuloa. Marraskuun lopussa on Joulunavaus, silloin saahan
taasen hyvvää riisipuuroa.

Ja tässä jossaki välissä saahan oikein makosat kattotalkoot. Laitethaan ulkorakennukseen uusi peltikate,
sitte ku viljat on laarissa, kattohommassa tarvitaan kärryjä tiilenajoon. Se joku valmentaja sano joukkueestaan, että
”näilä mennään”. Mie aattelen, että ”kylä kelpaa” esitellä meän touhuja muilekkin kylile.

Mahtavaa, tulkaa syöhmään!

Heikki
Tämän lehden toimittaja Teija Nurmenniemi puh. 044 240 2220, 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

J ok u s e t k y l ä y hd i s t y s r y K e h i t t y v ä K u u s a a - ha n k k e e t

HANKETIEDOTE
Jokuset kyläyhdistys ry, Kehittyvä Kuusaa -hankkeet, Harjuntie 5, 85730 Tulppo,
puh. 044 2402220, kehittyva.kuusaa@gmail.com

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke tähän
mennessä tehdyt toimet

Juhla- ja tapahtumatoiminnan kehittämistä jatke-

Kesä on lopuillaan ja syksy on saapunut. Kesä on ollut

taan, ja seuraavina kehittämistavoitteina olisi:

kiireinen, hankkeissa on saatu tehtyä pääpiireittäin
asiat mitkä oli aikataulutettu kesälle 2017.

•

Eurolan siivouksen organisointi juhlia/tapahtumia ennen ja jälkeen

Juhla/tapahtumasuunnittelu

•

Kehittämistoimina on suunniteltu Eurolaan juhlatoimintaa, ja sinne on saatu kaksi yhteistyökumppania pi-

päkakut ym. leivonnaiset)
•

topalvelupuolelle, joiden kanssa kehittämistä jatketaan, ja lisääkin yhteistyökumppaneita otetaan mu-

Löytää leivonnaisille tekijä (täytekakut, voileiRuokamenuja kehitetään vielä erilaisiin
juhla/tapahtumatilaisuuksiin

•

Ohjelmien esittäjiä tarvitaan

kaan, jos olet kiinnostunut asiasta ole yhteydessä hanketoimistoon.
Muutama tapahtuma on takana tähän mennessä tehtyjen toimintojen jälkeen. Suurimpana tapahtuma oli
lähes 100 hengen hääjuhla, jossa käytettiin suunniteltuja ruokamenuja sekä uudelleen järjestellyt ja sisustetut tilat olivat käytössä. Hääjuhla meni asiakkaan anta-

Mikäli olet kiinnostunut em. asioista, ota yhteyttä hanketoimistoon Teijaan puh. 044 24
02220. Tehtäviä voi tehdä palkallisena tai
kyläyhdistykselle talkootyönä, jolloin siitä
tuleva hyöty jää kyläyhdistykselle Eurolan
toiminnan ylläpitämiseen.

man palautteen mukaan hyvin. Omaa toimintaa hääjuhlan jälkeen tarkastellessa tuli esille, että meidän pitää vielä paremmin organisoida keittiötilojen käyttö,
sekä saada töihin tapahtuman ajaksi useampi ihminen, sekä hankkia lisää astioita ja juhlaliinoja, koska
niiden vuokraaminen tuo kustannuksia sekä astioiden
hakeminen ja vienti vie paljon aikaa.

Seuraava ajatuksena on suunnitella pikkujoulupaketti Eurolaan, mutta, jos haluamme
sen toteuttaa, niin tarvitaan tekijöitä mm.
ruokailuihin, leivontaan, siivoukseen, ohjelman esittäjiä, ainakin joulupukki (Heikki on
luvannut olla joulupukkina, mutta hänelle
pitää olla tarvittaessa sijainen) Mukana olevat voivat tehdä sen palkkatyönä tai talkoilla, talkoilla tehdessä hyöty jää kyläyhdistykselle.

Kyläyhdistys on päättänyt Eurolan
vuokrahinnat
Koko talon vuokrat (sis. Kohtaamon, Meiningin, Eurosalin, keittiötilat, astiat n. 60 hengelle, av-välineet) 150
€/2 vrk, 100 €/1 vrk, 50 €/12 tuntia. Lyhyempi aikainen
vuokraus ja osa talosta, hinnat löytyvät kuusaa.com sivuilta. Kuusaan-Jokelan kyläläisille ja järjestöille ja yhteisöille, jotka järjestävät kyläläisille ilmaistapahtumia,
lyhyt aikainen tilojen käyttö on ilmaista. Tarkemmat
hinnat löytyvät www.kuusaa.com sivuilta.

Patikka/hiihto/moottorikelkkareitit
Patikka/hiihtoreitit:
Reittien suunnittelu on edennyt, edellisessä tiedotteessa ollutta reittisuunnitelmaa on hiukan muutettu.
Jatkosuunnittelussa on ollut asiantuntija mukana Maaselän Latu ry:n edustajat. Patikkareitti on muutettu
niin, ettei se enää kulkisi Haapajärvi-Kärsämäen tiellä,
koska tie on vilkas liikenteinen.
Reittien varrelta on kartoitettu maanomistajat ja viime
ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että Kumpulan
Heikki on yhteydessä maanomistajiin ja kartoittaa
maanomistajien suhtautumisen reitteihin, jonka jälkeen tehdään lopulliset päätökset reitin linjauksesta ja
reitin tekemisestä. Samalla kun Heikki kartoittaa
maanomistajien suhtautumista ulkoilureitteihin, sa-

Rakentaminen
•
•
•

malla selvitetään moottorikelkkauravaihtoehdot.
Lintukohteet
Hirsinevan alueelta selvitetään syyskuun aikana, mitkä
mahdollisuudet sinne olisi rakentaa lintutorni ja tehdä
alueesta lintumatkailukohde.
Kylätalo Monipalvelukeskuksena
Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeen aikana tehdään
selvitys kylällä monipalvelukeskuksen tarpeellisuudesta, kysely on tämän tiedotteen liitteenä.

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke tähän
mennessä tehdyt toimet
Kaluston hankinnat
•
•
•
•
•
•
•

Markkinateltat on hankittu (4x4 ja 4x8)
Sisäkalustoa, festarisettejä 5 kpl pöytä ja kaksi
penkkiä/setti, sisäpöytiä 6 kpl.
Vanhat pirttikalusteet on maalattu
Kohtaamon lamput on uusittu
Aggregaatti on hankittu
Juhlaliinat ja tarjoilupöytien liinat on ommeltu ja ovat käytössä
Uudet verhot jokaiseen huoneeseen on tehty

•

Eurolan yhden käytävän lattia on uusittu
Hulevesijärjestelmä on asennettu
Laavu on harjakorkeudessa, ja pitäisi valmistua tänä syksynä, katon laittoon tarvitaan talkoolaisia
Varaston laajennus ja katonkorjauksessa on
edistynyt, laajennusosasta runko ja seinät on
tehty, katon laitto tehdään syksyn aikana, tähän tarvitaan talkootyöntekijöitä ja traktoreita peräkärryineen

KYLÄTALO MONIPALVELUKESKUKSENA
Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeen hankesuunnitelmassa on, että hankkeen aikana selvitetään Kylätalo
Monipalvelukeskuksena palvelun tarpeellisuutta Kuusaan-Jokelan kylän alueella ja kyselyn jälkeen tehdään
sitten johtopäätökset ja mikäli kyläläiset katsovat tämän tyyppisen toiminnan tarpeelliseksi, lähtee Jokuset
Kyläyhdistys kehittämään toimintaa.
Liitteenä on kyselylomake, missä kysytään mitä palveluja haluatte kylätalolle.
Vaikka jotakin palveluja on jo kylällä, toivomme, että merkitsette nekin palvelut, mikäli ne teitä kiinnostavat.
Esimerkkejä palveluista
Harrastukset mm. liikunta, käsityöt, musiikki, kielten opiskelu, taide, erilaiset leirit, tarinapiirejä, atk-opetusta ym.
Kuntoutuspalvelut mm. hieronta, fysioterapia
Kauneushoito: kauneushoitoja, jalkahoitoja, parturi-kampaamopalveluja ym.
Viranomaispalvelut: Viranomaispalveluista ajatuksena olisi, että aina muutaman kerran kuukaudessa olisi
viranomaispalvelujen palvelupiste ja avustaja Eurolassa, jonka kanssa voisi hoitaa asioita mm. Kelan, Työvoimaviranomaisen, Haapajärven kaupungin mm. terveydenhoito ja vanhuspalveluja. Tulevaisuudessa yhä
enemmän palvelut hoidetaan sähköisesti.
Ruokapalvelut esim. lounaspalvelut, valmiin ruuan toimittaminen kotiin, ruokatavaroiden tuonti kotiin ym.
Kodinhoitopalvelut: mm. siivouspalvelut, pienet remonttipalvelut, lämmityspalvelut ym.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 kpl 30 euron ostokortteja Halpa-Halliiin, voit lomakkeen palauttaa myös nimettömänä, mutta silloin et ole mukana arvonnassa. Palautettujen lomakkeiden yksityiskohtaisia tietoja käsittelee vain projektipäällikkö. Kyselyn vastauksista tehdään kooste, jonka pohjalta kyläyhdistys
päättää jatkotoimenpiteistä. PYYDÄMME VASTAAMAAN KYSELYYN 30.9.2017 MENNESSÄ, lomakkeen
voit jättää postin kuljetettavaksi, vastaanottaja maksaa postimaksut (taita lomake niin että osoitetiedot
jää ulkopuolelle ja laita niitillä tai teipillä kiinni) ja toimita postiin tai voit jättää sen EUROLAAN postilaatikkoon tai käytävässä pöydällä olevaan palautuslaatikkoon.
Kaikki palaute on tärkeää ja tervetullutta kyliemme kehittämiseksi – näin voit vaikuttaa oman kyläympäristösi toimintaan, ja saada myös arkielämääsi helpottavia lähipalveluja.
Ystävällisin terveisin
Teija Nurmenniemi
projektipäällikkö
Jokuset Kyläyhdistys ry/
Kehittyvä Kuusaa -hankkeet
puh. 044 2402220
kehittyva.kuusaa@gmail.com

