Vireä Kuusaa-Jokelan kylä - kylätoiminnan edellä kävijä

Poliittisesti sitoutumaton satunnaisesti ilmestyvä kylälehti. Kevät nro 1/2018

Heikin ys
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Ennustin viime tiedotteessa, että tulee vähäluminen ja kylmä talvi, pihlaja ei kahta kuormaa kanna. Ei osannut pihlajakaan
ennustaa, joutaa kaataa pihlajat saunapuiksi. Syntipukki on nyt pihlaja.
Talvisydän on mennyt Eurolassa rakennustouhuissa ja fiksatessa Eurolan sisätiloja. Äänentoisto on valmis, vanhat
loisteputket on poistettu ja vaihdettu ledivaloiksi, tuomaritorni on lähes valmis.
Investointihanke on siis edennyt aivan aikataulun mukaisesti ja hanke alkaakin kääntyä loppu suoralle. Lumien
sulaessa on viimeistelytyöt tehtävä ja kesän kuluessa annettava loppusilaus koko hommalle, hanke loppuu syksyllä.
Nyt tässä on sopivasti väliä tehdä halot, tulevien talvipakkasten varalta. Nyt tässä on myös aikaa miettiä kuluvan vuoden
ohjelmaa.
Olemme aloittaneet uudessa "Rajaton hanke" -hankkeessa digitaalisuuden hyödyntämisen. Tavoitteemme on
digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen valmennus- ja neuvontapalveluissa. Tavoitteemme on korkealla, mutta
toivotaan, että Eurolassa pystytään auttamaan ja neuvomaan kyläläisiä tietotekniikan hyödyntämisessä verkkoasiointi
palveluissa.Rajaton hanke kestää heinäkuulle 2019 asti.

Tulevat tapahtumat












Vuosikokous on su 25.2 klo 19 alkaen, tulukeepa sinne puhutaan kahvikupposen äärellä.

Parit tanssit pietään kevään kuluessa.
Pääsiäislauantaina 31.3 on perinteiset kokkoiltapilkkikilpailut ja pääsiäiskokko sytytetään klo 20.
Toukokuulla siivotaan tienvarret roskista
LiuLau-Baari aloittaa toiminnan kesäksi, kaikki halukkaat pääsevät tienaamaan rahaaaaa.
Kesäkuulla on uuden tuulipuiston avajaiset, ehkä la 9.6, järjestämisvastuu meille tulossa.
Su 10.6 on Avoimet ovet Eurolassa. Silloin esitellään uudet toiminnot ja otetaan laavu käyttöön ja muuta.
Eurola on varattu juhannushäitä varten.
7.7 viikonloppuna on vilskettä, Haapajärvellä on geokatkeilijöiden tapahtuma, olemme mukana tapahtumassa.
Nuorten pesistapahtuma on myös heinäkuulla, siinäkin olemme mukana
4.8.2018 on MARATON, syksyn ohjelmaan palaamme kesällä

On myös toivottu varttuneemman väen bingoa ja ehkä muutakin toimintaa, kun vain vetäjä löytyy, niin voidaan

toki järjestää vaikka mitä. Toiveita otetaan vastaan puh. 0400 281680 tai sähköpostilla
kuusaanheikki@gmail.com laittakaahan terveisiä.
Latu- ja patikkareitistä on alustava suunnitelma, että mihin päin se tulisi. Minulla on myös maanomistajista
luettelo, joten kierrän kevään aikana jututtamassa manttaalin omistajia ja kuuntelen ehotuksia reitin linjauksista.
Nykyisellään latupohja menee Paskon ympärille ja Halmeen suuntaan, tavoitteena on kuitenkin pysyvämpi,
tietty reitti, jonka lähtöpaikka on Eurola. Nyt latu poikkeaa järveä kiertävästä urasta Jarmon punaisen hallin
kohdalta tien yli ja jatkuu paskolle kun hiihtää vastaan tulevasta risteyksestä vasenta latua. Takaisin tullaan
samaa reittiä, reitit on n. 6-8 km. Latuja pitää auki Koistilan Hannu.
Eurolassa on töissä nyt kaksi emäntää, voitte tilata pullaa, kakkuja, leipää ja muita ”hunajaisen” hyviä
leivonnaisia juhliinne tai arkeen, makunne mukaan. Tilaukset 0400 281680, tuette näin kylätoimintaa.
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Eurolan keittiö/H Kumpula

Eurolan keittiö/H Kumpula

Eurolan Keittiö/H Kumpula

Venhäjauha, voi, sokeri, kananmuna, leivinjauho, vaniliasokeri,
kaakaojauhe, maito

Vehnäjauho, voi, kananmuna,
sokeri, leivinjauhe, vaniliasokeri,
kahvi, tomusokeri, kaakaojauhe,
korppujauho.

Vehnäjauho, sokeri, voi, neilikka,
inkivääri, sooda, piimä rusinat,
kardemumma, siirappi

Vehnäjauho, sokeri, hiiva, suola,
vesi, munkkirasta

Siinäpä pientä purtavaa, toki leivomme toiveesi mukaan. Valoa kohti mennään
ja kevät on kohta käsillä, ootethaan lämmintä kesää.
Terveisin Kylähullu

Tämän lehden toimittaja Teija Nurmenniemi, puh. 044 2402220, kehittyva.kuusaa@gmail.com, hanketiedottaja.
Kyläyhdistyksen tapahtumatiedot on saatu ja niistä kaikista kyläyhdistyksen tapahtumista ja asioista lisätiettoja saat
Heikki Kumpulalta puh. 0400 281 680, kuusaanheikki@gmail.com.

Jokuset kyläyhdistys ry
Kehittyvä Kuusaa -hankkeet

HANKETIEDOTE
Jokuset kyläyhdistys ry, Kehittyvä Kuusaa -hankkeet, Harjuntie 5, 85730 Tulppo,
puh. 044 2402220, kehittyva.kuusaa@gmail.com

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke

Hankkeesta tiedottaminen ja kylän markkinointi

Vuosi on vaihtunut ja hankeajasta vuosi mennyt.
Hankkeen kesto on yhteensä vuosi ja 8 kuukautta.

Hanketiedotteita on tehty 3 kpl, juttuja on ollut
Maaselkälehdessä ja Selänteessä. Hanketta on esitelty popikki.fi sivuilla, ja hankkeesta on pidettiin tiedotustilaisuus
29.10.2017 Eurolassa.

Kehittämishankkeessa v. 2017 tehdyt toimenpiteet.
Juhla/tapahtumasuunnittelu
Juhlapalveluista on julkaistu paketti- ja hintatietoja
muistotilaisuuksiin, merkkipäiville ja Eurolan
vuokra- ja muut palveluhinnastot www.kuusaa.com
sivuilla juhlapalveluista on esittely kansio
Eurolassa, kansiota täydennetään kevään 2018
aikana. Vuokrahinnoista olemme aikaisemmin
ilmoittaneet, että kyläläisiltä ei peritä vuokria eikä
tapahtuman järjestäjiltä peritä vuokraa, jos järjestää
kyläläisille ilmaistapahtumia. Julkaistuissa
hinnoissa on laskettu vuokrahinnat palveluihin,
joten Kuusaa-Jokelan kyläläiset, kysykää tarjous
ruoka- ja tarjoilupalveluista erikseen.
Lisää ruokamenuehdotuksia laitamme
www.kuusaa.com sivuille kun ehdimme tehdä
hinnoitteluja ja suunnittelua mm. hääjuhlista,
voileipä- ja täytekakkupöydästä, ryhmäruokailuista
ja -kahvituksista.
Patikka/hiihtoreitit:
Reittisuunnittelu on siinä vaiheessa, että
Kumpulan Heikki tulee olemaan yhteydessä
reitillä oleviin maanomistajiin kevään 2018 aikana.

Kylä on liittynyt kylään.fi markkinointiportaaliin, esittelyn
voit käydä katsomassa sivuilta kylään.fi ja kylään.fi kautta
olemme valtakunnallisessa kartastossa mukana, jota on jaettu
esim. Matka 2018 messuilla.
Kylätalo Monipalvelukeskuksena
Kysely tutkimus on tehty syys-lokakuulla 2017. Tosin
vastausprosentti jäin pieneksi. Kyläyhdistys päättää oman
aikataulunsa mukaan jatkosta. Joten hankkeen osalta
toimenpiteet on tehty.
KEVÄÄN 2018 TOIMENPITEITÄ
 juhlapalvelusuunnittelua jatketaan ja juhlapalvelujen







markkinointia tehdään
uudet ulkoasultaan päivitetyt kotisivut julkaistaan
järjestetään kaksi testitilaisuutta, toinen ruokapidoista
ja toinen leiritoimintaan liittyen
patikka/hiihtoreittien osalta selvitetään
maanomistajaluvat
lintukohteiden suunnittelua jatketaan
tehdään painettu kyläesite, kesällä 2018

Lintukohteet
Hirsinevan alueella on käyty tutustumiskäynnillä
lokakuussa 2017, ja tätä suunnittelua jatketaan
keväällä 2018 kun lumet sulavat.
Hirsinevan natura-alue

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke tähän mennessä
tehdyt toimenpiteet

Kaluston hankinnat

 Markkinateltat on hankittu (4x4 ja 4x8)
 Sisäkalustoa, festarisettejä 5 kpl pöytä ja kaksi penkkiä/setti,
sisäpöytiä 6 kpl.
 Vanhat pirttikalusteet on maalattu
 Aggregaatti on hankittu ja käytössä
 Juhlaliinat ja tarjoilupöytien liinat on om-meltu ja ovat käytössä
 Uudet verhot jokaiseen huoneeseen on tehty ja ovat laitettu
ikkunoihin
 Uusi äänentoistojärjestelmä laitettu
 Erilaisia käsityövälineitä hankittu

Rakentaminen
















Eurolan yhden käytävän lattia on uusittu
Hulevesijärjestelmä on asennettu
Laavu on harjakorkeudessa, vielä kesken, keväällä jatketaan kun
lumet sulavat, katonteko, lattianteko, penkkien laitto ja
tulipaikan laitto, avajaiset 9.6.2018. Talkoisiin tarvittaisiin väkeä
keväällä.
Varaston laajennus ja katonkorjaus on edistynyt, laajennusosa
on valmis. Vanhan osan katon vanhan purkaminen ja peltikaton
laitto jatkuu keväällä 2018, järjestetään isommat talkoot, joihin
kaikki halukkaan ovat tervetulleita, aika tiedotetaan
myöhemmin.
Tuomaritorni on melkein valmis
Siirettävän tanssilavan teko on aloitettu
Eurolan sisätilan kaikki valaisimet uusitaan Led-valoiksi, tätä
työtä parhaillaan tehdään
Matkaparkki on valmis
Saunan terassi ja kylpytynnyri. Kylpytynnyri on hankittu ja
terassitarvikkeet, tehdään lumien sulettua
Saunan wc-tilan ja suihkutilan saneeraus, on osittain tehty,
lämminvesivaraaja ja vesijohtoputket laitetaan huhti-toukokuulla
2018.
Kemiallisen Wc:n tyhjennyspiste, tehdään keväällä 2018
Kohtaamon lattia maalataan uudelleen ja Meiningin lattia
maalataan, tehdään kevättalvella 2018.

Etsintäkuullutetaan
Vanhoja pirttikalustoja. Mikäli sinulla
on käytöstä poistettuja pirttikalustoja
varastossa ja halua niintä luopua, niin
otamme mielellämme niitä Eurolaan,
ilmoittele Heikille puh. 0400 281 680.
kuusaanheikki@gmail.com

Valmiit rakennukset ja rakennelmat,
varaston laajennus, laavu ja tuomaritorni
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Varaston laajennusosan katto valmistuu
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