
Kuusaa-Jokelan
KYLÄT

Tunnetuin ja perinteisin tapahtuma Kuusaalla 
on ollut jo vuosien ajan heinä-elokuun 
vaihteessa järjestettävä Kuusaan Maraton. 
Maraton-tapahtuma kerää kylälle vuosittain 
yli 100 juoksun ystävää. Kuusaan Maraton 
on saanut tunnustusta juoksun ystävien 
keskuudessa. Juoksija-lehden kyselyn mukaan 
se on ollut parhaiten järjestettyjen maratonien 
joukossa. Tapahtuma toteutetaan talkootyönä.

Juoksumatkoja ovat maraton, puolikas, vartti 
sekä Keskipisteen kierros (”kympin” hölkkä, 
sauvakävely tai retki).

Tapahtumapaikka on Kylätalo Eurola,  
Harjuntie 5, Tulppo

Muita tapahtumia
• Kokkopilkkitapahtuma pääsiäislauantaina

• Avoimet Kylät -tapahtuma eri teemoilla 
kesäkuun alussa

• Kesätanssit Eurolassa heinäkuussa

• Kylän joulunavaus, marras-joulukuussa

• Lisäksi kylällä järjestetään eri tapahtumia 
eri teemoilla ajankohtaisista aiheista.

Hyvä asua, mukava vierailla
Kuusaa-Jokelan kylä tunnetaan Haapajärvellä aktiivisena ja elinvoimaisena 
kylänä. Kylällä asuu vajaa 300 asukasta, runsaasti myös nuorta väkeä.

Kylän keskuksena toimii Kylätalo Eurola, jonka kyläyhdistys hankki omistuk-
seensa vuonna 2007. Siitä lähtien kyläyhdistys on talkoilla ylläpitänyt taloa ja 
kehittänyt sen toimintaa.

Kuusaan-Jokelan kylä perusti oman yhteisen kyläyhdistyksen vuonna 1998, 
nimeksi tuli Jokuset Kyläyhdistys ry. Kyläyhdistys osallistuu aktiivisesti paikka-
kunnalla järjestettäviin tapahtumiin sekä järjestää kylätalolla ympäri vuoden 
omia tapahtumia ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille. Vuosina 2017–2018 
hankerahoituksella kehitettiin kylätalon toimintaa ja investoinneilla parannet-
tiin palveluvarustusta. Asukkaista huolehditaan hyvin, kylällä toimii kyläpartio-
toiminta ja kylälle on tehty myös turvallisuussuunnitelma.

Kylä on saanut useita tunnustuksia toiminnastaan. Kuusaa-Jokelan 
kylätoimikunta on perinteisesti ollut aktiivinen ja maakunnassakin 
”kuulu” aikaansaavana kylänä. Kylä on valittu mm. Pohjois- 
Pohjanmaan vuoden kyläksi 2012 ja saanut kunniamaininnan  
valtakunnallisessa Vuoden kylät -valinnassa vuonna 2013.  
Valtakunnan XII viralliseksi kylähulluksi on valittu vuonna  
2013 kuusaalainen Heikki Kumpula.

Uusia ideoita kylän kehittämiseksi sekä asukkaiden 
viihtyvyyden lisäämiseksi ja arjen helpottamiseksi 
mietitään aktiivisesti. Kuusaa-Jokelan kylä on muka-
na Rajaton verkosto -hankkeessa, jossa mietitään 
digimedian hyödyntämistä kylän palveluissa. Toisella 
hankkeella selvitetään ulkoilureittien rakentamismah-
dollisuutta kylälle.

Tapahtumat

WWW.KUUSAA.COM
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Kuusaa-Jokelan kylät
AKTIIVINEN JA ELINVOIMAINEN MAASEUTUKYLÄ  
HAAPAJÄRVELLÄ POHJOIS-POHJANMAALLA.

Kuusaa-Jokelan kylät ovat rakentuneet vesistöjen varrelle. Kuusaan kylä keskittyy 
Kuusaanjärven ympärille, kun taas Jokelan kylä Kuusaanjärvestä laskevan Karijoen 
uoman varteen ja Haapajärvi–Kärsämäki tien läheisyyteen. Kylämaisema on perin-
teistä maalaismaisemaa, missä vuorottelevat laajat viljapellot ja laidunmaat, maa-
laistalot vesistöt ja metsäalueet. Kylä sijaitsee keskellä kauneinta Suomea, Kuusaan 
kylällä on Suomen aluemerikeskipiste (maa-alueet + merialueet).

Kuusaan kylä on ollut Haapajärven toiseksi suurin kylä 1600-luvulla. Nykyisin Kuu-
saa-Jokelan kylissä asuu lähes 300 asukasta ja alue tunnetaan Haapajärvellä aktiivise-
na ja elinvoimaisena kylänä.

Haapajärveltä tunnetaan lähes kolmekymmentä kivikautista asuinpaikkaa ja yksi niis-
tä on ollut Kuusaanjärven rannalla sijaitseva Kallion asuinpaikka. Haapajärven seutu 
autioitui kampakeraamisella ajalla, seuraavan kerran ihmisen liikkumisesta kertovia 
todisteita tavataan rautakaudelta. Kuusaanjoesta Kuusaanjärven läheltä on löytynyt 
rautakauden lasimassahelmi. Kuusaan kylän asutus eteni 1500-luvun alussa, jolloin 
sinne muutti ulkopuolisia uudisasukkaita. Silloinen kylä käsitti Kuusaanjärven, Setti-
järven ja Settijoen rannat ollen Haapajärven toiseksi suurin kylä. Samaa sukujuurta 
olevia ihmisiä asuu kylässä tänäkin päivänä.

Kuusaa-Jokelan kyläläiset ovat saaneet elantonsa vuosikymmenien ajan maa- ja met-
sätaloudesta. Kylällä on edelleen useita toimivia maatiloja, sen lisäksi hoitokoti, digi-
mediayritys ja leirikeskus. Osa käy töissä läheisissä kuntakeskuksissa ja on niitäkin 
jotka käyvät töissä kauempana, mutta haluavat asua kotikylällään. Kuusaa-Jokelan 
kyläläiset kertovat ylpeänä juuristaan. Asukkaat ovat kotiseuturakkaita, mutta eivät 
vieroksu muualta tulleitakaan. Alue on elinvoimainen ja hyvä paikka asua.

Kylän asukkaat ovat aktiivista porukkaa. Kylätoimintaa on ollut vuodesta 1989 alkaen. 
Asukkaille järjestetään monenlaista toimintaa, lisäksi alueella on hyvät mahdollisuu-
det nauttia luonnosta, metsästää, kalastaa, marjastaa tai muuten ulkoilla. Nuijunjär-
ven kosteikkoaluella ja Hirsinevan Natura-alueella onnistuu myös lintubongaus.

Kylätalo on entinen Kuusaan koulu, 
joka on rakennettu vuonna 1939. 
Kylätalona se on toiminut v. 2007 
lähtien. Eurola sijaitsee Haapajärvi– 
Kärsämäki tien varrella, kauniissa ja 
rauhallisessa maalaismaisemassa 
Kuusaanjärven lähdeisyydessä. Taloa 
ja sen ympäristöä on kehitetty ja 
kunnostettu vuosien varrella, pyrkien 
säilyttämään talon perinne ja henki.  
Eurola palvelee kylän asukkaita 
harrastus- ja kokoontumispaikkana, 
lisäksi talosta on kehitetty viihtyisä eri-
laisten tilaisuuksien järjestämispaikka 
myös ulkopuolisille.

Tervetuloa vieraaksemme!

Jokuset kyläyhdistys ry.
Kylätalo Eurola 

Harjuntie 5, 85730 Tulppo (Haapajärvi)

kuusaanheikki@gmail.com 
puh. 0400 281 680

www.kuusaa.com

Päivä Kuusaalla  
vastaa viikkoa Rivieralla!

Kylätalo Eurolan 
palvelut
Kylätalo tarjoaa viihtyisät ja monipuoliset ti-
lat järjestää elämän juhlahetkiä tai piipahtaa 
vaikka ryhmän kanssa kahvilla ja ruokai-
lemassa. Talo ja sen palvelut on käytössä 
ympäri vuoden tilauksesta.

Eurola tarjoaa kokoontumistilat n. 100 
hengelle. Talossa on kolme salitilaa, keittiö, 
kahvi- ja ruoka-astiastot 100 hengelle, 
av-välineet ja valokuituyhteys. Ulkoalueella 
on matkaparkki, iso laavu tulipaikkoineen 
sekä kaksi puulämmitteistä saunaa. Toisen 
saunan terassilla on palju.

Kylätalon voi vuokrata käyttöön ja hoitaa 
tilaisuuksien järjestämisen itse. Tarjolla on 
myös valmis palvelupaketti, johon yhdiste-
tään asiakkaan omat toiveet ja toteutetaan 
huolella viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Kuusaa-Jokelan
kylät

Esitteen toteutus: Jokuset Kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 2018.
Kuvat: Jokuset Kyläyhdistys ry, kuvaajat: Veijo Toivoniemi, Pirkko Finnilä, Heikki Kumpula, Teija Nurmenniemi.

Suunnittelu ja taitto: Entra Oy.

Kylätalo Eurola
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