
Uutiskirje:  

Suomen Kylät ry 

 

Kuusaa-Jokelan kylä Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla kehittyy aktiivisella toiminnallaan  

Kehittyvä Kuusaa -kehittämis- ja investointihanke 

on loppusuoralla, 1.1.2017 alkaneella hankkeella 

on saatu kehitettyä Kylätalo Eurolasta viihtyisä ja 

toimiva juhla- ja tapahtumapaikka, 

juhlapalvelutoimintaa, jolla on saatu jo 

työllistettyä ihmisiä, hankkeella on tehty 

ulkoilureitti suunnittelua, selvitettyä 

Monipalvelukeskuksen tarve, tehty 

kylämarkkinointia mm. päivitetty kotisivut ja tehty 

esite, sekä menty mukaan kylään.fi 

markkinointiin.  Investointihanke on tukenut 

kehittämishanketta, investointihankkeella on 

tehty rakennuksista ja kylätalon ympäristöstä 

viihtyisämpi ja lisätty palveluvarustusta mm. 

rakennettu iso laavu tulipaikkoineen, hankittu 

palju, tehty matkaparkki, korjattu saunoja, tehty 

Kylätalon sisätilan pieniä korjauksia ja 

sisustusmuutoksia sekä tehty esim. invawc. 

Muutenkin investointihankkeella on saatu 

korjattua rakennuksia, tehtyä varaston laajennus, 

tehty hulevesijärjestelmä, näillä toimilla on saatu 

lisättyä rakennusten käyttöikää. Lisäksi on saatu 

hankittua markkinateltat, pöytäkalustoa, 

aggregaatti, erilaisia käsityökaluja, auton 

peräkärry, juhlaliinoja. saatu täydennettyä 

astiastoa juhlatoimintaa varten.  

Hankeilla järjestettiin kaksi testitilaisuutta, 

ensimmäinen testitilaisuus oli 10.6.2018, Avoimet 

ovet tapahtuma, jossa esiteltiin kylätalon juhla-

palvelu- ja leiritoimintaa, kävijöitä tapahtumassa 

oli n. 200 henkeä. Toinen testitilaisuus järjestettiin 

4.11.2018 jolla testattiin Kylätalo Eurolan juhlapalveluja ja -ruokailua. Testitilaisuuden palautteen 

pohjalta saatiin hyviä kehittämisvinkkejä, jotka auttavat kehittämään juhlapalvelutoimintaamme 

entistä paremmaksi. Kokonaisuutena testitilaisuus oli tosi onnistunut, tilaisuuteen kutsuttiin 

Kuusaa-Jokelan kyläläiset kutsukortilla ja lisäksi tilaisuudessa oli kutsuttuna 4 ulkopuolista 

testaajaa, jotka paneutuivat asiaan vielä tarkemmin, tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton. 

Osallistujia tilaisuudessa oli n. 100 henkeä. Toivottiin, että jokainen osallistuja täyttää palaute 
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lomakkeen, jossa kysyttiin tilojen toimivuutta, 

viihtyisyyttä, henkilökunnan toimintaa, ja ruuista 

ruokakohtainen arvio, palaute oli erittäin 

myönteistä, joten voidaan todeta, että 

kehittämishankkeella tehty kehittämistyö on 

onnistunut.  

Kyläyhdistys jatkaa kylän kehittämistä, seuraavana 

on suunnitelmissa ulkoilureittien rakentaminen 

kylätalon ympäristöön,  kylä on mukana uudessa 

retkeilyhankkeessa 5 muun Haapajärvisen kylän 

kanssa, hanke alkaa vuoden 2019 alussa, mikäli se 

saa Leader-rahoituksen.  

Lisätietoja:  

Jokuset kyläyhdistys ry 

Kehittyvä Kuusaa -kehittämis- ja investointihanke 

projektipäällikkö Teija Nurmenniemi, puh. 044 240 2220, kehittyva.kuusaa@gmail.com 
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