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Kyllä se nyt taitaa kuivatella viimekesän satheita. Mieki sain venheen tervattua, ei tarvinu kuivumista 
kauvaa ootella melkhein perästä kuivasi. No kahteen kerthaan tervasin ja enempiki olis imeny muttako 
piti saaha vene vesille ettei ravistu. 
 
Se alkaa Eurolan laavuki olheen jo harjakaisia vaila. Piethään semmoset laavun avajaiset ja harjakaiset su 
10.6. Testathaan uusi nuotio pohja ja paistethaan tikun nokassa makkarat, tietenki kylähulluki tullee 
paikale ja tarjoaa pulla kahvit. Kehittyvä kuusaa-hankheen piikhiin saahan syä hernekeitto, että tul-
kaapa sitten. 
 
Kylätoimikunta on tänä kesänä järjestämässä vaikka mitä, että talkoo voimaa tarvitaan nyt tavallista 
enempi. Se on semmosta viimeistely työtä, pihan laittoa, järjestelyä, peltikattoa, paljun asennusta, vik-
saamista vähän sielä ja täälä, sanothaan että jokaselle jotaki.  
 

Piämä nyt to-iltana 31.5.2018 talkooilta, ota naapuriki matkhaan ja tule vaikka kattomhaan ko toi-
set tekkee, on siinä sullekki vaikka kahvin keittoa. Tervetuloa. 
 
Mie itte en ennää ennustele ko se pihlajakaan ei pitänyt kutiaan, mutta itämaan tietäjät tietää että kui-
vaa jatkuu, saetta saahan vasta heinäkuun lopulla. Katothaan nyt onko ne parempia ennustajia. 
 

Sitten vielä että la 9.6 on tuulivoimapuiston avajaiset ja kyläyhistys on saanu urakan valmistaa 
keittoa 400 henkilölle ja kahvitus ja pullatus myös. Tarkottaa että tarvitaan silloin väkeä jaka-
maan sämpylää ja muuta, sekä valmistelemaan teltat ja muut paikalle. Pe 8.6 valmistelutal-
koot. 
 
Olishan tuota vaikka mitä asiaa, mutta pittää lähteä soutelheen vasta tervatulla venheellä. Uinukki olen 
jo aikaa sitten, että eiku järvelle. 

Se on MOI!  Heikki 
 

 

 

 
 

Tämän lehden toimittaja Teija Nurmenniemi puh. 044 240 2220,  kehittyva.kuusaa@gmail.com. Hanketie-
dottaja.    

Kyläyhdistyksen tapahtumatiedot on saatu ja niistä kaikista kyläyhdistyksen tapahtumista ja asioista antaa 
lisätietoja Heikki Kumpula, kuusaanheikki@gmail.com,  puh. 0400 281 680 
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Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 
 
Hanke on loppusuoralla, päättyy 31.8.2018 
Hankkeesta on saatu yksi maksatus hyväksytysti ajalta 1.1.-31.12.2017.  
 
Hankkeen tavoitteena oli pyrkiä kehittämään ja lisäämään Kuusaa-Jokelan kylien ja Kylätalo Eurolan kaikkien ikäryh-
mien harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä kylätalon vuokraus-, tapahtuma-, ja kylämatkailutoimintaa. Hankkeen 
aikana selvitetään ja suunnitellaan luontopolku/latuverkosto, moottorikelkkareitin pistoreitti kylätalolle ja Hirsinevan 
natura-alueen ja Nuijunjärven kosteikkoalueen käyttömahdollisuuksia lintuharrastajien käyntikohteena. 

 
Tarkemmat tehtävät 
Kylätalon vuokraustoiminnan, juhlapalvelutoiminnan ym. tapahtumatoiminnan kehittäminen.  
Miksi, että saadaan kylätalon ylläpitokustannuksia katettua, tällä toiminnalla ja ylläpidettyä nykyiset talon harrastus-
toimintamahdollisuudet kyläläisille, sekä lisättyä niitä sekä saataisiin lisää työpaikkoja kylälle. Näin lisätään kylän 
elinvoimaisuutta ja houkuteltua mahdollisia uusia asukkaita.  
Miten onnistuttu, vuokraus ja juhlien järjestäminen kylätalolla on lisääntynyt, sekä sitä kautta on saatu työmahdolli-
suuksia lisää.  Toiminta ja markkinointi on vasta alussa, joten tässä vaiheessa on vaikea tietää minkä verran toiminta 
laajenee tulevaisuudessa.  Juhlapalvelutoiminnassa on kehitetty ruokalistoja eri juhlatilaisuuksiin ja valmiita tuotepa-
ketteja, käy tutustumassa www.kuusaa.com/juhlapalvelut. Kaikissa tuotepaketeissa on laskettu vuokra hintaan paket-
tihintaan.  Kuusaa-Jokelan kyläläisiltä vuokraa ei peritä, joten kysy aika tarjous.  
 
Kurssitoiminnan ja leiritoiminnan kehittäminen 
Miksi, että saataisiin kylän kaikille ikäryhmille enempi harrastustoimintaa kylälle sekä myös lisäksi lisättyä kylätalon 
vuokraustoimintaa ulkopuolisella kurssi- ja leiritoiminnalla.  
Miten onnistuttu, tässä asiassa ei ole päästy eteenpäin etenkään oman kylän harrastustoiminnan lisäämiseksi. Hank-
keen kirjoitusvaiheessa tehtiin varmaan se virhe, että asia laitettiin hankesuunnitelmaan, tietämättä, että kylän 
omalle harrastustoiminnan lisäämiselle ei ole tarvetta, koska ihmisiä ei ole saatu mukaan kehittämään toimintaa eikä 
siitä kukaan ole ollut kiinnostunut kylällä, että olisi ilmaissut toiveensa millaista harrastus- tai kurssitoimintaa halut-
taisiin. Hankevetäjä ei pysty yksin kehittämään toimintaa, eikä se ole edes tarkoituksen mukaista, jos toiminnalla ei 
ole jatkuvuutta hankkeen jälkeen, eikä kursseille- ja harrastuksiin ole osallistujia.  Ulkopuolinen kurssi- ja leiritoi-
minta varmaan lisääntyy, ainakin siinä vaiheessa, kun kohdetta saadaan markkinoinnilla tehtyä tunnetummaksi ja li-
sättyä aktiviteetteja lintumatkailukohteen ja ulkoilureittien valmistuttua.  
 
Leiritoimintamahdollisuuksista järjestetään kaikille avoin ja ilmainen testitilaisuus 10.6.2018 klo 13-16.  
Mukana tapahtumassa on Maaselän Latu ry ja esittelee toimintaansa.  
 
Markkinointi- ja tunnetuksi tekeminen 
Miksi, että saataisiin kylätalolle lisää vuokrakäyttöä, saataisiin kylälle uusia asukkaita, ja saataisiin kylälle työllisty-
mismahdollisuuksia 
Miten onnistuttu, hankkeen aikana on liitytty kylään.fi valtakunnalliseen markkinointiportaaliin, jossa ollaan mukana 
nettisivuilla kylään.fi, matkailukartassa ja esitteessä ilmoituksella. Käy tutustumassa www.kylään.fi 
Omat uudet päivitetyt kotisivut on julkaistu 19.5.2018, www.kuusaa.com 
Juhlapalveluista on tehty esite, niitä saa kylätalolta ja samat tiedot löytyvät www.kuusaa.com/juhlapalvelut sivuilta.  
Kesän aikana valmistuu kyläesite.  
 
Kylätalo Monipalvelukeskuksena 
Hankkeen aikana kartoitettiin kylältä, mitä palveluja kylälle haluttaisiin lisää, vastauksia tuli vähän, ja hankkeen 
osalta asia on toteutettu mitä piti tehdä, kyläyhdistys jatkaa asian eteenpäin vientiä mm. olemalla mukana Rajaton 
Verkko hankkeessa, sekä osallistumalla Suomen älykkäin kylä kilpailuun. 
 
Luontopolku/latuverkosto, moottorikelkkareitti, lintumatkailukohteet 
Miksi, reittien kehittämisellä osittain halutaan vaikuttaa kylätalon käytön lisäämiseen, mutta myös lisätä kyläläisten 
ja lähialueen liikunta- ja harrastustoimintamahdollisuuksia.  
Miten onnistuttu, luontopolku/latuverkoston osalta on tehty reittilinjaukset kesällä ja syksyllä 2017, mutta reittiä 
joudutaan jonkin verran muuttamaan maanomistajaolosuhteiden takia. Uusi reitti linjaus tehdään kesän 2018 aikana, 
niin, että hankkeen aikana tehdään maanomistajasopimuksen reitin osalta. Moottorikelkkareitin/uran osalta suunnit-
telusta luovuttiin tämän hankkeen aikana. Lintumatkailukohteen suunnittelu tehdään kesällä 2018, elokuun loppuun 
mennessä tehdään suunnitelmat mihin lintutorni rakennetaan.  
 
Tulevat toimenpiteet 

• Avoimet ovet tapahtuma 10.6.2018 

• Kyläesitteen tekeminen ja valokuvien hankkiminen 

• Retkeily/hiihtoreittien ja lintumatkailukohteiden suunnittelu- ja maanomistajalupien hankkiminen 

• Loppumaksatus 
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Kehittyvä Kuusaa -investointihanke 
 
Hanke päättyy 31.8.2018 
Ensimmäinen maksatushakemus on lähtenyt, ei vielä käsitelty. 
 
Hankkeen tavoitteet (otettu suoraan hyväksytystä hankesuunnitelmasta) 
Jokusen kyläyhdistys ry on hankkinut Eurolan kylätalon vuonna 2007. Kylätalo on entinen Kuusaan koulu, joten kaikki 
rakennukset ovat vanhoja. Kyläyhdistys on korjannut jonkin verran rakennuksia, mutta alueen kunnossapidon ja toimi-
vuuden takia tarvitaan vielä lisäinvestointeja.  
Kyläyhdistys toiminnallaan pyrkii lisäämään kyläläisten harrastusmahdollisuuksia, jota varten hankitaan työkaluja. Ky-
lällä on turvallisuussuunnitelma, jossa on tullut esille aggrekaatin tarpeellisuus, joka hankittaisiin tällä hankkeella. 
Kylätalo Eurolan vuokraustoimintaa ja sen käyttöä matkailualueena halutaan lisätä, ja tätä varten halutaan tehdä 
matkailuparkki oheispalveluineen sekä pieniä tarvittavia lisäkorjauksia kylätaloon. Kuten parantaa äänentoistoa ja 
tehdä sisätiloista viihtyisämmät muuttamalla juhlatilan valaistus talon henkeen sopivammaksi ja tehdä sisustussuun-
nittelulla, tekstiileillä ja pintaremontilla Eurolan sisätiloja juhlatilaksi sopivammaksi.  Lisäksi halutaan laajentaa omaa 
tapahtumatoimintaa, mikä on osa kyläyhdistyksen varainhankintaa, millä ylläpidetään kylätaloa ja kyläyhdistyksen 
toimintaa ja kehitetään kylää. Investointitoimenpiteitä hankittaisiin markkinateltta, jota voidaan käyttää erilaisissa 
tapahtumissa sekä tanssilava, jolla lisättäisiin kylätalon ohjelmatoimintaa. Tanssilava oli siirrettävä, jota voitaisiin 
vuokrata ulkopuolisille.  
Hankkeen investointikustannusarviota on muutettu kaksi kertaa, ensimmäinen muutos koski valaisimien vaihtoa ja toi-
nen muutos Invawc:n rakentamista.  

 
Investoinnit, rakentaminen 
Hulevesijärjestelmä, varaston laajennus- ja varaston katteen muutos tiilikatteesta peltikatteeksi 
Miksi, että saadaan rakennusten käyttöikää pidennettyä ja saadaan lisä varastotilaa.  
Miten onnistuttu, hulevesijärjestelmä toimii hyvin, varaston laajennus on valmis, ja sinne on saatu jo varastoitua 
esim. maratonissa tarvittavia tarvikkeita ja rakennusaikana rakennustarvikkeita. Peltikatetta ei ole vielä muutettu, 
entinen tiilikate on purettu, tehdään loppuun kesällä 2018.  
 
Eurolan sisätilojen sisustusmuutokset ja valaisimien vaihto kaikkiin sisätiloihin, sekä InvaWC:n rakentaminen.  
Miksi, että saadaan tilasta viihtyvä toimiva kokonaisuus ajatellen eri tilaisuuksia, ja saadaan myös houkuteltua ulko-
puolista vuokraus- ja juhlatoimintaa viihtyisillä tiloilla, joka taas edesauttaa kylätalon ylläpitokustannusten kattami-
sessa ja lisää työllisyysmahdollisuuksia kylällä.   
 
Valaisimien vaihdolla loisteputkivalaisimista Led-valaisimiksi, saadaan huomattava sähkön säästö tulevaisuudessa. In-
vawc:n rakentaminen todettiin tarpeelliseksi asiakasmäärät lisääntymisen myötä, että pystytään huomioimaan kaik-
kien asiakkaiden tarpeet paremmin.  
Miten onnistuttu, on hankittu uudet verhot, maalattu lattioita, pirtinpöytiä ja penkkejä, kokonaisuuteen sopivaksi, 
hankittu juhlaliinoja, nyt on helppo järjestää isotkin juhlat, ei tarvitse vuokrata liinoja muualta, hankittu astioita, niin 
että tällä hetkellä on kahvi- ja ruoka-astiastot 100 hengelle, ja saatu jo muutama tilaisuus. Valaisimien vaihto näkyy 
jo nyt sähkön kulutuksessa.  Sisätilat ovat valmiit Invawc:tä lukuun ottamatta, joka tehdään lähiaikoina.  
 
Matkaparkki, isomman saunan saneeraus, niin, että sinne on tullut wc, ja toimivat suihkut, pienempään saunaan 
iso terassi ja siihen palju ja iso laavu tulipaikkoineen, tanssilava, tuomaritorni 
Miksi, näillä rakenteilla ja palvelujen lisäämisellä toivotaan olevan myönteistä vaikutusta kylätalon käytön lisäämi-
sessä niin kyläläisten kuin matkailukäytössäkin, ja investoinnit lisäisivät kyläyhdistyksen varainhankintaa, millä pide-
tään kylätaloa yllä sekä saadaan lisättyä kyläläisten työllistymis- ja harrastusmahdollisuuksia.  
Miten onnistuttu, tällä hetkellä kaikki nämä rakenteet ovat vielä hiukan kesken, valmistuvat kesän 2018 aikana.  
 

Investoinnit, kalusto 
Markkinateltat 4 x 4 ja 4 x 8, 5 x ulkopöytiä ja penkkejä, 6 x sisäpöytiä  aggregaatti, äänentoistojärjestelmä, eri-
laisia rakennustyökaluja (mm. pyörösaha, kääntösaha, pistosaha, työkalusarja, sähköhöylä, epäkeskohiomakone, 
kulmahiomakone). 
Miksi, markkinatelttoja  ja ulkokalusteita käytetään varaishankintatilaisuuksissa ja eri kyläyhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa, ja niitä myös vuokrataan, sisäpöytiä tarvitaan isompien juhlien järjestämisessä, äänentoistojärjestelmä 
kaipasi uudistusta, aggrekaatti kuuluu turvallisuussuunnitelmaan, ja mahdollistaa sähkön tuotannon Eurolassa sähkö-
katkosten aikana, rakennustyökalut, tarvitaan nyt rakentamisen aikana, ja jatkossa niitä käytetään erilaisilla harraste-
kursseilla.  
Miten onnistuttu, markkinateltat ja kalusteet on olleet käytössä keväästä 2017, ja ne on helppo kuljettaa ja siirtää.  
Äänentoistojärjestelmä on tehty tammikuussa 2018, sillä ei ole vielä kovinkaan paljon ollut käyttöä mutta toimivat  
hyvin. Aggregaatti on testattu ja toimii, mutta ei ole vielä tarvittu. Rakennustyökalut ovat olleet käytössä rakennusin-
vestoinneissa ja helpottaneet sitä, ettei kyläläisten tarvitse aina tuoda omia työkalujaan.  
 
 
 
 



Investointihankkeen tulevat  toimenpiteet 

• Varaston peltikatteen laitto 

• Saunan terassin rakentaminen ja paljun asennus 

• Invawc:n rakentaminen, isomman saunan saneerauksen loppuun vienti ja asennustyöt 

• Kemialisen wc:n tyhjennyspisteen tekeminen 

• Tanssilavan rakentaminen 

• Tuomaritornin paikalleen siirtäminen ja loppuun tekeminen 

• Pihatyöt, pihojen siistiminen 

• Loppumaksatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avoimet kylät 
Avoimet ovet Eurolassa -tapahtuma 

su 10.6.2018 klo 13-16 
 

 
• Eurolan juhla- ja kokoustilojen esittely 
• Uuden laavun avajaiset ja harjakaiset, uuden tulipaikan tes-

taus, makkaranpaistoa 
• Mukana tapahtumassa Maaselän Latu ry 
• Paikalla meidän Valtakunnallinen kylähullu Heikki, hän tar-

joaa pullakahvit 
• Kehittyvä Kuusaa -hanke tarjoaa hernekeittoa 
• Muutenkin mukavaa yhdessäoloa  

Tervetuloa läheltä ja kaukaa! 
 
Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 


