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TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 

TALOUS 

Toimintasuunnitemassa 2016 on mainittu kyläyhdistyksen talouden 
tasapainottaminen ja toimintojen mitoittaminen resursseja vastaavaksi. Tähän 

ei ole löydetty pysyvää ratkaisua, vaan tilapäistä helpotusta on saatu 
keskeyttämällä lainanlyhennykset. 

KYLÄTALO JA SEURAINTALO 

Kylätalon käyttöastetta on ollut tarkoitus nostaa edelleen etenkin ulkopuolisten 

kylätalon käyttäjien käyttöpäivien osalta ja myös kyläläisten/kyläyhdistyksen 

toimintaan liittyvän käytön osalta. 

Varauskalenterin mukaan kylätaloa vuokrattiin ulkopuolisille vuonna 2016 

kaikkiaan 11 kertaa. Lisäksi kylätaloa on käyttänyt jätevesiosuuskunta. 
Kylätalon toimintatilojen yleinen järjestys on pysynyt hyvällä tasolla ja 

tapahtumien jälkeen tilat on saatettu entiseen kuntoon. 

Seurantalolla on järjestetty ns. pikkujuhannus 18.6. ja iltamat 30.7. ja se on 

vuokrattu yhden kerran ulkopuolisille.  

TOIMINTA KYLÄLLÄ 

Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuuksien, yhteisten tapaamisten ja yhteisen 
toiminnan sekä harrastemahdollisuuksien pitäminen entisellä tasolla on 

onnistunut kohtuullisesti. Joihinkin tarjottuihin toimintoihin ei ole löytynyt 
osallistujia (tanssikurssi), kun taas uusiakin avauksia on tullut (perhekerho). 

Joissakin tapahtumissa oli nouseva suunta. Naisten jumpassa ja miesten 
kahvakuulassa kävijämäärät kasvoivat. Kahdeksannen kerran järjestetyllä 

Ärjän laturetkellä oli ennätysosanotto, laturetkelle osallistui 171 henkilöä.  

Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeita on soveltuvin osin otettu huomioon 
toimintaa kehitettäessä.  

Toimintasuunnitelmassa mainittu, kylän luontokohteita hyödyntävien 
lähiliikuntamahdollisuuksien ylläpito ja kehittäminen, on puolestaan ollut 

toimintavuonna 2016 kyläyhdistyksen kärkitoimenpiteitä. Retkeilyreitistön 
sitkeä kehittämistyö on tuonut kylälle paljon retkeilijöitä ja mediajulkisuuttakin. 

Kesäkioskin pitäjää kesälle 2016 ei löytynyt.  

KYLÄYHDISTYS 

Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuus, ajantasaisuus ja vastuunjaon selkeys on 
nostettu toimintasuunnitelmassa 2016 esille. Hallitusten kokousten lisääminen 

ei ole toteutunut. Talkoolaisten määrä on lisääntynyt entisestä, kun kyläläiset 
ovat yhdistäneet voimansa retkeilyreitin hyväksi, samoin seurantalolle on 

saatu koottua oma, vakiintunut talkooporukka.  

Toimintasuunnitelman toteutumisastetta ei ole tarkkaan seurattu, mutta se on 

toteutunut kohtuullisesti.  



Kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaaman tiedotuksen toimivuus ja 

ajantasaisuus on kärsinyt verkkosivualustan uusien ongelmien vuoksi, mutta 

on sekin toiminut kohtuullisesti käytettävissä olevien välineiden avulla. 
Verkkosivulta on löytynyt perustietoa, vaikkakaan sitä ei ole kyetty 

päivittämään, lisäksi ovat olleet käytössä Facebook ja paperitiedotteet. Vaikka 
nettisivuja ei ole voitu heinäkuusta alkaen päivittää, ovat nettisivuilla näkyneet 

facebookin uusimmat uutiset.  

TOIMENPITEET 

HANKKEET 

Ihan Pihalla 3 -hanketta on toteutettu nyt kahtena toimintavuonna, alkaen 
29.5.2015. Hankkeen mukaiset toimenpiteet on sisällytetty kyläyhdistyksen 

toimintasuunnitelmaan. Hankepäätöksen mukaisesti hanke jatkuu vuoden 
2017 loppuun saakka. 

 
Hankkeen kustannustoteuma on melko tarkalleen seurannut hankkeen 

kokonaiskustannusten tasajakoa sen kalenterikuukausille. Tietynlaista 
hankeväsymystä on ollut ilmassa, ja joitakin kyläyhdistyksen toiminta-

suunnitelmassa vuodelle 2016 suunniteltuja toimenpiteitä on siirtynyt vuodelle 
2017. Hankkeen kannalta tällä ei ole suurta merkitystä, kunhan viimeisten 

toimenpiteiden toteutus vuodelle 2017 suunnitellaan siten, että hanke toteutuu 
täysipainoisesti. 

KYLÄTALO 

Piha-alueen peruskunnossapito on toteutettu ja pieniä istutustöitä tehty. 

Jonkin verran toimenpiteitä on siirtynyt vuodelle 2017, muun muassa: 

• Etukuistin kunnostus  

• Pyörätuolirampin toteuttaminen 

• Verhojen ompelu ja ripustus 

• Pihan reuna-alueiden raivaus 

• Astianpesukoneen hankinta ja asennus Kylätalolle 

 

SEURAINTALO 

Koutaniemen seuraintalon kunnostustoimenpiteitä on jatkettu erillisen 

suunnitelman mukaisesti, vastuuhenkilönä Eero Schroderus. Seurantalon 
näyttämöä on korjattu ja sähkökaapeleita uusittu ja talo on maalattu, pihatöitä 

on aloitettu.  

  



LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET 

Retkeilyreitin toteutusta on jatkettu vuonna 2016 ja reitin raivaaminen ja 

merkitseminen on nyt valmista. Kaupungilta on saatu puutavaraa kesän 2016 
rakentamistoimenpiteisiin (nuotiopaikkojen puuvarastot). Kaksi nuotiopaikkaa 

istuinryhmineen ja puuvarastoineen on rakennettu. Kolmannen nuotiopaikan 
rakentaminen Pitkänsuon kupeelle on aloitettu. Puutavara rakentamiseen on 

laavua vaille valmiiksi varastoitu. 80 % reitin merkinnöistä on 
vahvistettu/uusittu. Reitin varrelle on lisätty penkkejä yhteensä 22 kappaletta. 

Tekstiviittoja ja nuoliviittoja on lisätty 18 kpl. Reitin alueella neljässä kohdassa 
tehtyjen metsätöiden jälkiraivaus on suoritettu. Pitkospuiden (300M) 

suunnittelu on aloitettu ja pitkospuiden runkotavara kuljetettu välivarastoihin 
metsätien varteen. 

Reitin opastustaulut kullekin lähtöpaikalle (yht.3 kpl) on toteutettu kesällä 
2016. Reitti on lisätty Kainuun ulkoilukarttaan https://www.infogis.fi/kainuu 

sekä Kainuun Liikunnan sivuille 
https://www.kainuunliikunta.fi/palvelut/retkeilyreitit/kesareitit_kunnittain/kaja

ani/. Tulentekopaikoille on tehty pelastusohjeet sekä nuotion käsittely ohjeet. 

Reitille on tehty ”Olet tässä” karttaopasteita keskeisiin risteyksiin (12 kpl). 

Lisäksi on suunniteltu opastettuja retkeilyreitti paketteja ja tehty niistä esitteet. 

Muutamille ryhmille on tehty omia paketteja, joihin on kuulunut ensin 
kylätalolla Kylätalon, kylän ja retkeilyreitistön esittely. Esittelyn jälkeen 

pakettiin on kuulunut opastettu vaellus retkeilyreitillä. Opastettuja retkiä 
toteutettiin kuuden ryhmän/yhteisön kanssa. 

Jalkapallokentän kunnostusta tai kylätalon pihan reuna-alueiden raivausta ei 
ole toteutettu toimintavuonna.  

Luistelukenttää ja latuja on pidetty yllä talkoovoimin sään salliessa, samoin 
uimaranta toimintakunnossa talkootyönä. Verkkosivuille latukarttoja ei 

teknisistä vaikeuksista johtuen ole voitu laittaa. Uimarannan peruskäyttökunto 
on hyvä. 

Piharakentamiseen ja reitin tarpeisiin on hankittu käytettyjä puhelinpylväitä 
kylätalolle tuotuna, mutta toimenpiteistä valtaosa kohdistuu kesäkaudelle 2017. 

KERHOT / TAPAHTUMAT 

• Ala-asteikäisten poikien ja tyttöjen sählykerho x 1/vko 

• Jumppa x 1/vko 

• Miesten kahvakuula x1/viikko 

• Ärjän Kierros laturetki 6.3. 

• Iltamat 30.7. seuraintalolla 

• Lokakuusta alkaen Kylätalolla perhekahvila kerran viikossa 

• Joulutoritapahtuma joulukuun alussa, jossa on tarjottu kyläläisille 
ilmainen joulupuuro 

  

https://www.infogis.fi/kainuu
https://www.kainuunliikunta.fi/palvelut/retkeilyreitit/kesareitit_kunnittain/kajaani/
https://www.kainuunliikunta.fi/palvelut/retkeilyreitit/kesareitit_kunnittain/kajaani/


TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

• Kyläyhdistyksen verkkosivut ovat olleet jälleen teknisten vaikeuksien 

kourissa viruksen hyökättyä. Juha Kauppisen neuvon mukaan sivuille on 
valittu uusi päivitysjärjestelmä, mutta sivujen rakentaminen uudelle 

alustalle ei ole toteutunut vielä vuoden 2016 puolella. Tämän takia myös 
sisällöntuotanto on ollut jäissä. 

• Tiedottaminen on keskittynyt Facebookiin, lisäksi on iltamiin liittyen 
jaettu paperitiedote, jonka takana on mainostettu myös retkeilyreittiä. 

• Opiskelijaryhmä teki retkipoluista oman Facebook -sivun 
https://www.facebook.com/koutavuoresretkipolut, sekä esitteen jota 

jaettiin eri kouluihin ja päiväkoteihin. 

• Ohjatuista retkeilyreittipaketeista on tehty esite jota on jaettu eri 

yhteyksissä. Useita opastuksia onkin jo tehty vuonna 2016.  

• Kansallisena retkeilypäivänä 4.8. retkeilyreitit oli näkyvästi esille Pohjois-

Suomen uutisissa ja radiossa. Juttu laitettiin myös kyläyhdistyksen 
Facebookiin, jossa se tavoitti 1341 ihmistä ja retkipolkujen Facebook -

sivut tavoittivat 312 ihmistä. 

• Lisäksi retkipoluista on kiirinyt ”viidakkorumpu” kiitettävästi ja tieto 
poluista on levinnyt myös tällä tavalla. 

 

VASTUUNJAKO 

• Vastuuta on jaettu asiakohtaisesti, toiminta-/tapahtumakohtaisesti. Osa 
toimenpiteistä on siirtynyt vuodelle 2017. 

 
• Kokouksia on ollut vain välttämättömät. 

 
• Ihan Pihalla hankkeen 3 toteutus huomioitu osana muuta toimintaa 

https://www.facebook.com/koutavuoresretkipolut

