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TALOUDEN JA TOIMINNAN YLEISTAVOITTEET 
 

 
● Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuuksien, yhteisten tapaamisten ja 

yhteisen toiminnan pitäminen nykytasolla. 
 

● Harrastusmahdollisuuksien ja harrastussisältöjen pitäminen nykytasolla. 
 

● Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeiden huomiointi toimintaa 
kehitettäessä. 

 
• Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuus, ajantasaisuus ja vastuunjaon 

selkeys siten, että suunnitelman mukaiset asiat toteutuisivat 
mahdollisimman hyvin ja suunnittelu vastaisi sekä taloudellisia että 

henkilöresursseja. 

 
• Kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaamaan tiedotuksen toimivuus ja 

ajantasaisuus eri kanavilla. 
 

• Kokoustahti ja osallistumisaktiivisuus; hallituksen kokouksia on 

suunniteltu pidettävän säännöllisesti ja koetettu houkutella kokouksiin 
myös uusia osallistujia. Käytössä olevalla henkilöresurssilla tähän ei ole 

pystytty. 
 

• Lisäksi haaveena on ollut lisätä talkoolaisten määrää, mutta tämäkin on 
havaittu haasteelliseksi. 

 
 

 
 



TOIMENPITEET 

 
 

Kylätalon ylläpito ja käyttö 

 
Jokavuotisena tavoitteena on ollut nostaa kylätalon käyttöastetta. 

Kyläläisten/kyläyhdistyksen toimintaan liittyvää käyttöä on ollut tavoitteena 
lisätä ja tarjota tiloja aktiivisesti yleishyödylliseen käyttöön. Tilat on tarjottu 

edelleen vesiosuuskunnan kokouksiin. 

Vuonna 2022 ulkoisia varauksia on ollut seuraavasti: 

23.1.2022   Vaalit 
18.2.2022  Koutaniemen metsästysseura 

26.3.2022  Rakastu retkeilyyn -opaskoulutus 
20.-21.5.2022 Yksityinen varaus 

3.-4.6.2022  Yksityinen varaus 
1.-3.7.2022  Yksityinen varaus 

12.-14.8.2022  Yksityinen varaus 

3.-4.9.2022  Yksityinen varaus 
4.11.2022  Hirvipeijaiset 

 
Kyläyhdistyksen oma toiminta kylätalolla on jatkunut pitkälti entisissä 

merkeissä. Säännöllisimmin kylätaloa on käytetty jumpassa, jota osan vuotta 
on toteutettu omatoimimallilla vetäjän lopetettua. Kävijöitä jumpassa on ollut 

viikoittain 6–10 henkeä. 
 

Toimintasuunnitelmaan kirjattu kylätalontalon energiankulutuksen tehostettu 
seurantaa sai täysin uuden merkityksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja 

sähkömarkkinoiden ajauduttua kriisiin. Kyläyhdistyksen sähköntoimittaja 
Karhuvoiman mentyä konkurssiin kyläyhdistys joutui siirtymään pörssisähkön 

käyttöön, millä oli kustannuksia radikaalisti nostava vaikutus. Suuria sähkön 
säästöön vaikuttavia toimenpiteitä ei kuitenkaan suuresta, vanhasta talosta 

löydetty, vaan jouduttiin turvautumaan lisärahoituksen hankintaan.  

 
Kyläyhdistyksen tapahtumat ja toimet: 

 
9.1.–29.5.  Kevätkauden jumppa sunnuntaisin, 18 kertaa 

22.1.2022  ”VILLIS” villasukkakävelytapahtuma 
19.4.2022  Vuosikokous 

6.8.2022  Koko perheen tapahtuma seurantalolla 
11.8.–24.11.  Syyskauden jumppa torstaisin 15 kertaa 

4.10.   Kyläyhdistyksen kokous sähkökriisiasiassa 
5.10   Kannatusjäsenkampanjan käynnistys 

19.11.  Kyläyhdistyksen tukikonsertti 
26.11.  Joulutori ja -myyjäiset 

8.12.   Kynttilätanssit 
 

  



LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET 

 
Vuonna 2022 on toteutettu Kouta-Vuores retkipolkujen normaalia ylläpitoa ja 

tiedottamista. Retkipolkujen vuotuinen käyttäjämäärä on laskenut 
koronavuosien huippulukemista vuonna 2022 noin 4 000 vuotuiseen kävijään. 

Käyntimäärien seurantaan tarkoitetut vihot on uusittu tarpeen mukaan. 

Kävijämäärän laskiessa myös vuotuinen huollon tarve on keventynyt. Kullekin 

kolmelle tulipaikalle on vuonna 2022 viety tarvittavat polttopuut. Vuoden 
kulutus on ollut yhteensä noin 20m3. Akkovaaralla kulutetaan puolet 

kokonaismäärästä. Poltetun puun määrä on pienentynyt vuositasolla noin 

30 %.  

Kesän kuluessa on jatkettu loppuun edellisenä vuonna aloitettu reitin 
maalimerkintöjen uusinta. Katkenneita pitkospuita on uusittu ja korjattu. 

Tulipaikkojen nuotiot on tyhjennetty  2–3 kertaa kullakin tulipaikalla. 
Laavualueen käymälä on tyhjennetty kaksi kertaa.  Heinisuon parkkipaikka 

pidettiin auki talvikäyttäjiä varten. Muuta talvihuoltoa ei pysäköintialueilla ole 

ollut.  

Retkeilyreitin talkootyöt olivat vuonna 2022 noin 140 tuntia. 

 
TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

 
Yhdistyksen tiedottamista on keskitetty ensisijaisesti kotisivuille ja Facebookiin. 

Näistä etenkin Facebookissa toiminta on ollut aktiivista. Kyläyhdistyksen FB-
sivuilla on 11.2.2023 tilanteen mukaan yhteensä 775 seuraajaa, alta näkee 

käyttäjäjakaumaa ja käyttäjiä asuinkunnittain (suurimmat ryhmät). Seuraajia 

on mukavasti myös Kajaanin ulkopuolelta.  

 
 

  
 

 


