Vireä Kuusaa-Jokelan kylä - kylätoiminnan edellä kävijä
Poliittisesti sitoutumaton satunnaisesti ilmestyvä kylälehti. Maaliskuu nro 1/2017

Aurinkoinen kevättervehdys hyvät Kuusaa-Jokelan kyläläiset!
Kuten jo edellisessä lehdessä kerrottiin, tulevalle kesälle on tulossa Kuusaa-Jokelan kylälle paljon erilaista
toimintaa. Kehittyvä Kuusaa -hanketoiminta on alkanut ja lisäksi kyläyhdistys järjestää muita erilaisia tapahtumia. Tulevaisuudessa pyrimme lisäämään tiedotusta kyläyhdistyksen asioista. Ajankohtaisia asioita kyläyhdistyksen niin kuin hankkeen tapahtumista ja asioista voit seurata kotisivulta www.kuusaa.com, ja facebook sivuilta ja lisäksi julkaisemme useammin tätä lehteä ja tiedotteita Kehittyvä Kuusaa -hankkeista.

Kyläyhdistyksen tapahtumat
15.4.2017 Lankalauantain kokkoiltapilkki Eurolassa
10.6.2017 Avoimet kylät -tapahtuma. Teemalla; Suomi 100 v Kuusaa-Jokelassa
Pyydetään kyläläisiltä taide-esineitä näyttelyyn (tauluja tai muita esineitä) taide-esineisiin voi halutessaan
liittää tarinan. Liu Lau-Baari avoinna
29.7.2017 klo 13.00 XXIII Kusaa Maraton, puolikas, vartti sekä keskipisteen kierros
1.-3.9.2017 Valtakunnalliset kyläpäivät Leppävirralla, Maaseutuparlamentti, valitaan XIV kylähullu.
Lähdetään joukolla Leppävirralle, ota yhteyttä Heikkiin.

Lisätiedot: Heikki puh. 0400 281 680,
kuusaanheikki@gmail.com

Tämän lehden päätoimittaja Teija Nurmenniemi puh. 044 2402220, 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.

Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankeen

TIEDOTE
Projektipäällikkö Teija Nurmenniemen tervehdys
Olen aloittanut Kehittyvä Kuusaa -kehittämis- ja investointihankkeissa osa-aikaisena projektipäällikkönä
1.3.2017 ja työsuhteeni kestää 31.8.2018 saakka. Kehittämishankkeet ovat saaneet myönteisen päätöksen
Keskipisteen Leader hallitukselta. Tehtäväni on toimia
hankkeiden vetäjänä. Tehtäviini kuuluu hoitaa hankkeiden hallintoasiat, asiakirjahallinnon, hankkeen aikataulun suunnittelun ja seurannan, kilpailutukset, tarvikehankinnat ja hankkeesta tiedottamisen. Lisäksi kehittämisosuudessa markkinointimateriaalin, kotisivujen alkusuunnittelu ja osittain toteuttamisen, hankkeessa mainittujen reittien suunnittelun ja maanomistajasopimuksen hankkiminen yhdessä kyläyhdistyksen
kanssa sekä kylätalo Eurolan toimintojen kehittäminen, mihin kuuluu juhla- ja tapahtumatoiminnan kehittäminen, kylätalo Monipalvelukeskuksena ja kioskitoiminnan selvittäminen. Hankkeissa projektipäällikkö ei
yksin pysty saamaan hankkeessa paljoakaan aikaan,
vain siihen tarvitaan paljon kyläläisten myötävaikutusta, ja toivonkin, että mahdollisimman moni kyläläinen osallistuu hankkeen toteuttamiseen ja tehdään
Kuusaa-Jokelan kylistä yhdessä kaikkia kyläläisiä paremmin palveleva kyläyhteisö.
Hankkeessa on paljon erilaisia osioita, mihin kyläiset
voivat vaikuttaa ja osallistua, tietysti talkoita on paljon
investointihankkeessa, joihin tarvitaan talkoolaisia,
mutta tämän lisäksi mm. etsimme erilaisia juhlapalvelujen tuottajia mm. pitopalveluihmisiä/yrittäjiä, leiritoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä/vetäjiä, kesäkioskitoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Hiihto/retkeilyreittien sekä lintumatkailukohteen suunnitteluun ja
kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Markkinointiin tarvitsemme mainoskuvia. Eurolan sisätiloja sisustetaan ja toimintoja muutetaan jonkin
verran juhlatilaksi sopivammaksi, sisustusideoita ja toimintojen parantamisideoita otan mielelläni vastaan,
koska te kyläläiset tulette siellä toimimaan jatkossakin.

Mikäli sinua hankkeissa tai hankkeiden sisällössä jokin
asia kiinnostaa/askaruttaa ja haluat lisätietoja, ota
rohkeasti yhteyttä puh. 044 2402220/Teija Nurmenniemi, kehittyva.kuusaa@gmail.com, tai sovi aika ja
tule käymään Eurolassa. Kerron hankkeesta ja niiden
sisällöstä ja toteuttamisesta mielelläni. Minulla ei ole
tarkkaa toimistoaikaa tai päivää, maaliskuun teen
töitä vielä kotona, huhtikuun alussa alkaen olen joinakin päivänä viikosta Eurolassa.
Ystävällisin terveisin
Teija Nurmenniemi

Kehittyvä Kuusaa -hankkeen tapahtumat
3.4.2017 klo 8.00 Kenttäsaha tulee sahaamaan puita
Eurolan piha-alueelle.
Kyläläiset voivat tuoda sahattavaksi myös omia puita.
Talkoolaisia tarvitaan. Talkoolaisille ruokatarjoilu. Sahaus kestää 2-3 päivää.
22.-23.4.2017 Opintomatka Pohjois-Karjalaan, tiedotteen lopussa esite opintomatkasta.
Kehittyvä Kuusaa -investointihankkeeseen etsimme
RAKENNUSTEKNISTEN ASIOIDEN ASIANTUNTIJAA
Rakennusmestari/-insinööri tai muu vastaavat tiedot ja
taidot hallitsevaa henkilöä. Työtehtävät ajoittuvat
pääasiassa 1.5.-30.9.17, palkkaus tehtyjen tuntien mukaan. Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut niin kerron lisää asiasta: puh. 0442402220/Teija tai kehittyva.kuusaa@gmail.com.

Hanketapahtumista tullaan tulevaisuudessa tiedottamaan www.kuusaa.com sivuilla ja facebookissa sekä talouksiin jaettavilla tiedotteilla ja jonkin verran myös
lehti-ilmoituksilla etupäässä Selänne Lehdessä

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke

Toimenpiteet: Kehittämishankkeen osana tulevalla investointihankkeella tehdään lisäkorjauksia kylätalolle
ja lisähankintoja kylätoiminnan toimintaedellytysten
parantamiseksi. Kehittämisosuudella kehitetään kylätalo Eurolan ja sen ympäristön toimintaa, pyritään lisäämään kylätalon käyttöä sekä etsimään uusia asiakkaita tuotteistamisella ja markkinoinnilla. Kehittämisosuuden aikana tehdään selvitys ja tuotteistaminen
kylän ja kylätalo Eurolan palveluista. Lisäksi tehdään
alustava selvitys kylätalo Monipalvelukeskuksena toiminnan tarpeellisuudesta.

Hankkeella halutaan saada aikaan toimiva ja kunnossa
oleva rakennusten kokonaisuus, missä on helppo järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä vuokrata
tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikä edesauttaa kylätalo Eurolan toimintojen kehittämisen ja ylläpitämisen
vuosiksi eteenpäin.

Hankkeen toimenpiteet
* Hiihto/patikka/moottorikelkkareittien suunnittelu,
kartoitus ja maanomistajasopimusten tekeminen.
* Nuijunjärven ja/tai Hirsinevan alueen selvitys lintumatkailukohteeksi ja maanomistajasopimusten tekeminen.
* Kylätalo Eurolan tilojen tuotteistaminen ja erilaisten
palvelukokonaisuuksien suunnittelu mm. perhejuhliin,
harrastusleireihin, tapahtuma- ja kokousasiakkaille.
Hankkeen aikana etsitään palvelujen tarjoajia kylätalolle mm. pitopalveluyrittäjiä/tekijöitä, yrityksiä/tekijöitä jotka voivat tarjota ns. valmiita palvelupaketteja
asiakkaille, jotka haluavat järjestää perhejuhliaan, erilaisia tapahtumia, harrasteleirejä kylätalolla.
* Hankkeen aikana päivitetään kyläyhdistyksen kotisivut, sekä tehdään printtiesite, liitytään Kylään.fi markkinointiporttaali, ja tehdään suoramarkkinointia mm.
lähialueen järjestöille.
* Selvitys kylätalo Monipalvelukeskuksena toiminnan
tarpeellisuudesta
* Selvitetään kesäkioskitoiminnan toimintamahdollisuuksia
* Opintomatka Pohjois-Karjalaan
Hankkeen kustannusarvio
Kokonaiskustannusarvio
Leader-rahoitus 90 %
Talkootyöt
Omarahoitus

64 204,00 eur
57 783,00 eur
5 280,00 eur
1 140,00 eur

Hankkeen toimenpiteet
RAKENTAMINEN


Varastorakennuksen katonkorjaus ja varaston laajennus



Hulevesijärjestelmä



Saunarakennukset, Isomman saunan wc ja
suihkutilojen saneraus. Pienemmän saunan
terassin laajennus ja piha-alueelle tulee kylpytynnyri



Matkailuparkki ja kemiallisen wc:n tyhjennyspiste



Tulipaikka/iso laavu rakentaminen



Tuomaritorni



Tanssilava Eurolan piha-alueelle



Kylätalo Eurolan kylätalon valaistuksen parantaminen ja kylätalon sisätilojen sisustuksen
muuttaminen juhlatilaksi sopivammaksi

KONEET, LAITTEET JA TARVIKKEET


Käsityökaluja ja laitteita (jiirisaha, sirkkeli,
avaimia ym.)



Äänentoistolaitteiden lisähankinta kylätalo
Eurolaan



Aggregaatti



Toriteltat, kaasugrilli, pöydät ja tuolit

Hankkeen kustannusarvio
Kokonaiskustannusarvio
Leader-rahoitus
Talkootyöt
Omarahoitus

94 485,00 eur
61 485,00 eur
32 685,00 eur
422,75 eur

Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke järjestää

OPINTOMATKAN POHJOIS-KARJALAAN
la 22.- su 23.4.2017
Lähde tutustumaan Pohjois-Karjalan kyläyhdistystoimintaan. Opintomatkalla tutustutaan kylämatkailu-kohteisiin ja
kylätalojen käyttöön matkailu- ja juhlapaikkana ja Kylätalo Monipalvelukeskus -hankkeeseen. Lisäksi tutustutaan matkailu- ja käsityöalan pienyrittäjien toimintaan ja tapaan, miten kyliä kehitetään eri puolella Suomea ja miten erilainen
elinympäristö ja kulttuuri vaikuttaa kyläyhteisön toimintaan.
Opintomatkan ohjelma
La 22.4.2017
Klo 6.00

lähtö Kylätalo Eurolasta, Harjuntie 5



matkalla kahvitauko

klo 10.30

tutustuminen Joensuussa Taitokortteliin. Taitokorttelin esittelyn

klo 12.00
klo 13.00

aikana kerrontaa alueen ja talojen historiasta sekä alueen nykypäivästä ja korttelia emännöivän Taito Pohjois-Karjala ry:n toiminnasta,
esittelyn jälkeen vapaata tutustumista Taitokortteliin tai Joensuun
keskustaan
matka jatkuu Ilomantsiin
Maukkulan Mustikkamäki, Ilomantsi, lounas, talon esittely ja Monipalvelukeskus -hankkeen toiminnan esittely
(www.maukkulanmustikkamaki.fi, www.ilomantsi.fi)

klo 15.00
klo 15.30
klo 17.00
klo 19.00
klo 20.00
Su 23.4.2017
klo 8-9.30
klo 9.45

klo 11.00

Lähtö Möhköön
Mantan Majatalo, Möhkön matkailukylän esittely ja kahvit
(www.mohko.net)
Lähtö Vuonislahteen Lieksaan, matkalla kiertoajelu Ilomantsin keskustassa
majoittuminen Kestikievari Herranniemeen, ja iltapala
mahdollisuus saunoa savu- ja rantasaunassa

aamiainen
tutustuminen Vuonislahden kylätoimintakeskus Kukkoon, toiminnan esittely (osakeyhtiö), perustamisen idea, menettelytavat, nykyinen toiminta ja tulevat haasteet (www.vuonis.net)
lounas Kukossa, lounaan jälkeen lähtö kotimatkalle

Osallistumismaksu: 42 eur/hlö, sis. 2 x lounas, 1 x kahvit, 1 x iltapala
Muut opintomatkan kustannukset maksaa Jokuset kyläyhdistys ry ja Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke (majoituksen; 2 hh, 2-4 henk. huoneistoissa, joissa 2 erillistä
huonetta, lomamökissä, jossa on 2 x 2 hh) linja-autokuljetuksen, opastukset ja pääsymaksut opintomatkalla vierailtaviin kohteisiin) Ilmoittautuminen 23.3.2017 mennessä puh. 044 240 2220/Teija Nurmenniemi, kehittyva.kuusaa@gmail.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro myös erikoisruokavalioistasi.

