
Vireä Kuusaa-Jokelan kylä - kylätoiminnan edellä kävijä  

Poliittisesti sitoutumaton satunnaisest i i lmestyvä kylälehti . Syksy nro 3/2018 

 
 
  
 
 
 

     
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
  
         
 
 
 
 
 
 
Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 
 

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 

Kamarikonsertti  
Kylätalo Eurolassa  

su 21.10.18 klo 14.00 

Muusikkoina nähdään ja kuullaan Marjukka Eskeli-
nen (piano), Maija Anttila (klarinetti) ja Lotta Harju 
(viulu).  

Ohjelmassa: 
G. C. Menotti: Trio viululle, klarinetille ja pianolle  
Esa-Pekka Salonen: Nachtlieder (1978) klarinetille ja 
pianolle 
J. Sibelius: Danses Champêtres 
Aram Hatšaturjan: Trio klarinetille, viululle ja pianolle 

Istumapaikan hinta on 10€ ja lapset sekä opiskelijat 
pääsevät konserttiin ilmaiseksi. Voit varata itselle kave-
rillesi paikat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jo-
kamusiikki@gmail.com. 

Konsertin aikana kahvitarjoilu!  Tervetuloa! 

 

 

 
Juhlaruokailu ja Kehittyvä Kuusaa  

-hankkeiden päätöstilaisuus 

Kylätalo Eurolassa  

4.11.2018 klo 12-14 
Tilaisuus on juhlapalvelujen testitilaisuus,   

 avoin tapahtuma kaikille ja maksuton 

 

Tervetuloa! 

Jokuset Kyläyhdistys ry 

Kehittyvä Kuusaa- kehittämishanke 

  

 

 

 

 

Tervetuloa! 
Jokuset kyläyhdistys ry 

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke

 

Perinteinen Joulun 
avaus Eurolassa 
pe 30.11. klo 18.30 
Puuroa, soppaa,  pipareita, jou-

lupukin vierailu 

Tervetuloa! 

 
 
 
 
 
Mikä vuodenaika on syksyn ja talven välissä? Oisko se kuuranaika? Mene ja 
tiedä, mutta Eurolassa on saatu talven polttopuut sisälle liiteriin ja piha-
alue siivottua, joten talvikin voi tulla. Nyt kun talven puut on liiterissä, 
odotetaan jo uutta pöllikuormaa halottavaksi. Halkojen tekoa hidastaa 
huomattavasti siirtokoneen puute, niinpä kyläyhdistys on perään kuulutta-
nut vanhaa traktoria tai avolava autoa, millä puita voisi ”kelkkoa” pai-
kasta toiseen. Trattori tai lava-auto voi olla viallinenkin eikä tarvitse olla 
rekisterissä, otamme sen vastaan lahjoituksena. Vinkkipuhelin päivystää 
0400-281680 kiitos. 
 
Su 21.10 klo 14 on konsertti Eurolassa. Konsertoimaan saapuu maailman-
kuulu trio, esiintyvät edellispäivänä Haapavedellä. Lipun (10 €) voi varata 

etukäteen sähköpostilla   jokamusiikki@gmail.com 
 
Sitten tutumpaa asiaa eli syönti. Syöhään eurola -tapahtuma on jälleen su 
4.11 klo 12-14. Kuttuma näin kaikki kyläläiset syöhmään vähän paremmat 
evhäät. Ruokailu on ilmanen ei maksa mithään, että eiku syöhmään. 
 
Marraskuun viiminen päivä eli 30,11 on joulunavaus. Se on perjantai-iltana 
sen takia, ko Joulupukila oli silloin muutaki asiaa Korvatunturilta tänne-
päin, niin se Joulupukki poikkeaa silloin Eurolassa, tule sieki. 
 
Su 2.12 on Eurolassa askartelupäivä. Askarrellaan joulutonttuja, koruja, 
maahisia ja mitä vaan, tule mukaan. Askarteluun on ennakkoilmoittautu-
minen koska ohjaaja tuo tarvikkeet mukanaan, voit ilmoittautua minulle 
p. 0400 281680/Heikki 
 
Kauneimmat joululaulut on joulukuussa, päivä on vielä avoin. 
 
Mikäli on halukkuutta yhteiseen uudenvuoden ilotteluun niin pankaa san-
naa, järjestetään. Latureitti alkaa vihdoin hahmottumaan ja alustavat lu-
vat reitille on allekirjoitusta vaille valmiit. 
 
Eurolassa on palju otettu innolla käyttöön, varakkaa aika ja viettäkää 
mieliin painuva ilta laavulla-saunassa ja paljussa. Nyt on myös mahdollista 
karaoken laulaminen Kohtaamo-salissa Eurolassa. 
 
Toivotan kaikki tervetulleiksi tapahtumiin! 
 

Heikki 
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Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke 
 
Hanke on saanut jatkoajan ja jatkuu 31.12.2018 saakka.  
 
Hankkeesta on saatu yksi maksatus hyväksytysti ajalta 1.1.-31.12.2017.  
 
Hankeaikaan haettiin jatkoaikaa 1.9.-31.12.2018, koska osa hankkeen toimista on vielä kesken.  
 

Edellisen tiedotteen jälkeen toiminnat:  
 
Hanke on järjestänyt Avoimet ovet -tapahtuman Eurolassa 10.6.2018, jossa esiteltiin Eurolan juhla- ja leiritoimintaa ja 
mukana oli yhteistyökumppanina Maaselän Latu ry, tapahtumaan osallistui n. 200 henkeä.  
 

 

Markkinointi materiaalit 
Kuusaa.com kotisivut päivitettiin, päivitetyt sivut julkaistiin toukokuussa 
2018, sivuilta löydät mm. ajankohtaisista asioista tapahtumat ja kylä-
päällikön uutiset, Eurolasta linkistä löytyy talon esittely ja vuokrahinnat 
ja -ehdot, juhlapalveluista löytyy esimerkkki menulistoja ja valmiita pal-
velupaketteja (tässä tulee kyläläisten huomioida, ettei kyläläisiltä pe-
ritä vuokraa, joten kysykää aina erillinen tarjous juhlaruokailuista). Ma-
ratonin alta löytyy tietoja tapahtumasta. Toiminnan alta löytyy tietoja 
hankkeista, kyläpartiosta, kyläsanomat ym. Tietoa kylästä linkin alla on 
kylän esittely, tietoa kylähullusta ja kylätoiminnasta Kuusaa-Jokelan ky-
lällä. Yhteistiedoissa löytyy Eurolan ja johtokunnan yhteistiedot.  
 
Kuusaa-Jokelan kylät on myös mukana visithaapajarvi.fi sivuilla. 
ja kylään.fi sivuilta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Heinäkuussa 2018 ilmestyi Kuusaa-Jokelan kylien kylä-
esite. Juhlapalveluista on tehty oma esite, molempia 
esitteitä on jakelussa Eurolassa. Kylät on mukana il-
moituksella kylää.fi matkailukartassa ja esitteessä.  
Esitettä, kotisivuja ym. markkinointia varten on 
otettu valokuvia ja ilmakuvia kylästä ja Eurolasta.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ulkoilureitit ja lintukohteet 
Elo-syyskuun aikana on selvitetty vielä patikka/hiihtoreittien lin-
jauksia, ja tämä työ on vielä kesken. Reitti linjausta on muutettu 
niin, että reitti kulkisi suurimmalta osin Haapajärven kaupungin 
maalla, joiltakin maanomistajilta tarvitaan suostumus. Lisäreit-
tinä tehdään vielä Karsikkamäen maastoon pistoreitti Kruunuki-
velle, mikäli saadaan maanomistajilta lupa kulkea valmista polun 
pohjaa pitkin ja merkitä reitti maastoon. Kaikkien reittien inves-
tointisuunnitelmat tehdään Retkeilevä Haapajärvi -esiselvitys-
hankkeella, mikäli hanke saa rahoituksen. Esiselvityshankkeen 
jälkeen tehdään vasta rakennustyöt reiteille. Kehittyvä Kuusaa -
hankkeella tehdään vain reittien linjaukset ja selvitystyö, sekä 
kysytään maanomistajilta luvat reitin tekemiseksi maa-alueelle, 
reitin leveys maastossa on 1.5-2 m, ja pyritään käyttämään jos 
mahdollista vanhoja polkuja, metsäautoteitä ja  traktoriuria. 
Heikki tulee ottamaan yhteyttä niihin maanomistajiin, joiden  
maankautta reitti kulkee.  
 
Syksyn aikana on selvitetty myös lintukohdetta ja lintutornin sijoi-
tuspaikkaa, vaihtoehtoina on ollut Nuijunjärven kosteikko alue ja 
Hirsineva. Nuijunjärven kosteikkoalueen käyttöä lintukohteena ei 
selvitetä enempää, siellä voi käydä tutustumassa jokamiehenoikeu-
della. Hirsinevaan natura-aluetta on selvitetty, mihin voitaisiin si-
joittaa lintutorni, alueesta on otettu ilmakuvat sekä tehty katsel-
mus. Katselmuksen jälkeen on päätetty tehdä lintutorni Tervakan-
kaan puolelle. Metsähallitukselle on tehty lupahakemus maa-alueen 
käytöstä. Muilta maanomistajilta selvitetään kautta kulkumahdolli-
suus syksyn 2018 aikana. Lintutornin ja lintutornille menevän reitin 
maanomistaja sopimukset tehdään tämän syksyn aikana, lopullinen 
investointisuunnitelma tehdään Retkeilevä Haapajärvi esiselvitys-
hankkeella ja rakentaminen esiselvityshankkeen jälkeen mahdollisesti 
tulevalla investointihankkeella.  

 
 
Tuleva toimenpiteet 
 

• Maanomistajasopimusten tekeminen retkeily/hiihtorei-

teille ja Hirsinevan lintukohteeseen 

• Järjestetään juhlapalveluista testitilaisuus 4.11.2018  klo 

12-14, jossa tarjotaan juhlaruoka, tilaisuus on kaikille 

avoin ja maksuton, ainut velvoite on, että antaa kirjalli-

sena palautteen tapahtumasta ja ruuasta sekä hankkeista, 

tilaisuus on samalla hankkeiden päätöstilaisuus.  

Ilmakuva Veijo Toivoniemi 



 

 
Kehittyvä Kuusaa -investointihanke 
 
Hanke on saanut jatkoajan, joten se päättyy 31.12.2018 
Ensimmäinen maksatushakemus on käsitelty ja saatu hyväksytysti. 
 

Edellisen tiedotteen jälkeen tehdyt toimet 
 

Investoinnit, rakentaminen 
• Varaston tiilikate purettu ja peltikate laitettu  

• Varaston saunaan tehty wc, ja saneerattu suihkutila 

• Ulkosauna käännetty, ja tehty terassi ja asennettu palju 

• Tuomaritorni, oli käytössä Maratonilla elokuun alussa 

• Rakennettu Invawc 

• Siirrettävä tanssilava rakennettu 

Investoinnit, kalusto 
 

• hankittu astioita niin, että kahvi- ja ruokailuastioita ja -väli-

neitä on 100 hengelle 

• hankittu auton peräkärry, joka on myös kyläläisten käytössä 

pientä kunnossapito korvausta vastaan.  

 

Investointihankkeen tulevat  toimenpiteet 
• Kemiallisen wc:n tyhjennyspisteen tekeminen, aloitettu 

• Piha-alueen siistiminen ja ruokamullan levittäminen 

• Varaston saunaan laitetaan lämpöpatterit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
KEHITTYVÄ KUUSAA -HANKKEIDEN ARVIOINTI 
 
Hankkeen toteutukseen kuuluu myös hankkeen arviointi, hankkeen toteutusta arvioidaan mo-
nesta näkökulmasta, ja yksi arvioija on kyläläiset. Toivonkin saavani palautetta kyläläisiltä hank-
keen toteutuksesta, sen vaikutuksista kylän kehittämiseen sekä hanketoimijoiden toimimisesta 
(toimijoita ovat projektipäällikkö Teija Nurmenniemi ja ohjausryhmä: (Maria Ruhala-Venetpalo, 
Taina Ruhala, Heikki Kumpula, Jarmo Koistila, Pertti Lampela, Markku Piiponniemi) arviointi ky-
läläisten näkökulmasta. Palautteen voitte antaa sähköpostilla, kehittyva.kuusaa@gmail.com.   
 
Kiitos!  
Kehittyvä Kuusaa -kehittämis- ja investointihanke 
 
Teija Nurmenniemi 
projektipäällikkö  
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