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TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 
 

TALOUS 
 

Kyläyhdistyksen talouden tasapainottaminen on onnistuttu tavoitteiden 

mukaisesti. Toteutetut hankkeet ovat toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. 
Näistä Ihan pihalla 3 -hankkeen loppumaksatus on saatu helmikuussa 2018 ja 

Uutta tekniikkaa yhdistyksiin -hankkeen maksusuoritusta odotetaan 
saapuvaksi pian.  

 
KYLÄTALO 

 
• Kylätalon vuokraus ulkopuolisille on lisääntynyt ja sen odotetaan 

vähintäänkin pysyvän hyvällä tasolla tiskikoneen hankinnan myötä, ellei 
lisääntyvän. 

 
• Kylätalon käyttötarkoitukset ovat säilyneet entisellään, talolla ovat 

esimerkiksi kokoontuneet viikoittain jumppa ja lasten sähly, minkä lisäksi 
tiloja käyttää säännöllisesti mm. jätevesiosuuskunta. Käytön 

monipuolistaminen edelleen säilyy tehtävälistalla tulevina vuosina, 

vaikkei olekaan akuutti asia.  
 

• Ihan Pihalla -hankkeen mukaiset toimenpiteet on saatettu loppuun sekä 
sisällä että ulkona. Joitakin pieniä muutoksia hankesuunnitelmaan tehtiin 

rahoittajan hyväksynnällä, esimerkiksi Parkour -rataan varattuja varoja 
käytettiin muihin hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, hankkeen 

toimenpiteiden kokonaisuudessaan painottuessa suunniteltua hieman 
enemmän retkeilyreitille. Tämä on ollut tarkoituksenmukaista reitin 

käyttäjämäärien perustella.  
 

• Kylätalon toimintatilojen yleinen järjestys on pidetty hyvällä tasolla ja 
tapahtumien jälkeen tilat pääsääntöisesti saatettu entiseen kuntoon 

 
• Kylätalon käyttöastetta on pystytty hieman nostamaan ulkopuolisten 

käyttäjien osalta. Tilat on edelleen tarjottu jätevesiosuuskunnan 

kokouksiin.  
 

 
  



TOIMINTA KYLÄLLÄ 

 

● Kyläläisten yhteistoimintamahdollisuudet, yhteiset tapaamiset ja 

yhteinen toiminta on pidetty edellisvuoden tasolla. 

Harrastusmahdollisuudet ovat suurin piirtein entisellä tasolla. Naisten ja 
miesten jumpat on yhdistetty. Perhokerhoa ei ole järjestetty. Uutena on 

perustettu historiapiiri.  
 

● Eri-ikäisten kyläläisten harrastetarpeet on pyritty huomioimaan toimintaa 
kehitettäessä. 

 
● Kylän luontokohteita hyödyntävien lähiliikuntamahdollisuuksien ylläpito 

ja kehittäminen (Ihan Pihalla -hankkeen mukaiset toimenpiteet) on 
onnistunut suorastaan kiitettävästi. 

 
 

KYLÄYHDISTYS 

 
• Kyläyhdistyksen kyläläisille suuntaaman tiedotuksen toimivuus ja 

ajantasaisuus on taattu verkkosivujen ja Facebookin kautta. Sekä 
kyläyhdistyksellä että Kouta-Vuores retkipoluilla on Facebook sivut. 

 
• Kyläyhdistyksen toimintojen sujuvuus, ajantasaisuus ja vastuunjaon 

selkeys on pääosin toteutunut. Toimintasuunnitelman toteuma-aste on 
ollut hyvä, vaikka kokoustahti onkin ollut verkkainen vuonna 2017. 

Toiminta on vastannut taloudellisia että henkilöresursseja. 
  

• Kyläyhdistyksen vuosi- ja jäsenkokoukset on ollut tarkoitus tehdä 
avoimemmiksi laittamalla kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat nettisivuille 

ja tiedottamalla tarpeeksi hyvin, jotta kyläläisillä mahdollisuus osallistua 
kokouksiin. Kokousasiakirjojen julkaiseminen on tehty osittain, tässä 

voidaan tulevina vuosina vielä parantaa. Aktiivisesta kokousten 

markkinoimisesta huolimatta osallistumisaktiivisuus ei ole noussut. Myös 
tähän tulee keksiä uusia keinoja.  

 
• Jo vuonna 2016 on ollut puhetta lisätä hallituksen kokousten määrää (5-

6 kertaa vuodessa). Tämä on kuitenkin koettu haasteelliseksi.  
 

 
  



TOIMENPITEET 

 

HANKKEET 
 

Ihan Pihalla 3 -hanketta on toteutettu vuosina 2015 -2017, hankkeen 
loppuraportti on jätetty ja loppumaksu saatu rahoittajalta.  

 
Hankkeesta on laadittu erillinen loppuraportti (liite 1). 

 
KYLÄTALO 

 
• Kylätalon energiankulutuksen seurantaa on jatkettu normaalin 

järjestyksen mukaisesti: vuokralaiset, yhteisten tilojen lämpötaso, 
maalämpöpumpun toimivuus/lisälämmön käytön tarve. 

 
• Eteisessä toteutettu maalausta, vuokrasiiven oven kunnostus ja ulko-

ovien listoitusta, rakennettu etuovelle pyörätuoliramppi ja penkki.  

 
• Erillisessä hankkeessa, jota myös rahoitti Oulujärvi Leader, on hankittu 

ja asennettu kylätalon keittiöön teollisuusastianpesukone.  
 

 
SEURAINTALO 

 
Koutaniemen seuraintalon kunnostustoimenpiteitä on toteutettu erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  
 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
 

• Kyläyhdistyksen verkkosivut on siirretty uudelle alustalle ja pidetty ne 
ajan tasalla siten, että ne palvelevat kaikkia kyläläisiä. Parantamista on 

edelleen virallisten kokousasioiden tiedottamisessa (materiaalien 

lisääminen sivuille).  
 

• Yhdistyksen tiedottamista on keskitetty ensisijaisesti kotisivuille ja 
Facebookiin. 

 
• Paperisia kylätiedotteita ei vuonna 2017 ole jaettu.  

 
• Kyläyhdistyksen toinen ilmoitustaulu on toteutettu. 

 
• Kylätalon opastekyltti on toteutettu Ihan Pihalla – hankkeessa. 

 
 

  



KOUTA-VUORES-RETKIPOLUT 

 

Eniten työtä vuonna 2017 on toteutettu retkeilyreitillä, josta onkin tullut 
kaupunkilaisten suosittu retkikohde. Retkeilyreitti on vuonna 2017 viimeistelty 

ja tavallaan myös kruunattu rakentamalla laavu Pitkänsuon kupeeseen. 
 

1. Rakennettiin laavualue 
- laavu 

- tulisija/nuotiopaikka 
- istuimet tulisijan ympärille 

- pöytäryhmä 
- laituri 

- puukäymälä 
- puuliiteri 

 
2. Aloitettiin pitkospuiden rakentaminen:rakennettiin noin 360 metriä 

pitkospuita 21 eri kohtaan polulle 

 
3. Täydennettiin poluston penkkejä: rakennettiin 12 uutta penkkiä 

 
4. Rakennettiin kaksi siltaa  

 
Polusto on pientä viimeistelyä lukuun ottamatta rakennettu valmiiksi. Polustoa 

myös ylläpidettiin vuonna 2017 seuraavilla käyttäjämäärien mukaisten 
tarpeiden tasolla: 

 
 Puuhuolto kolmeen kohteeseen puut on hankittu lahjoituksin): 

Akkovaara, tarve vuosittain noin 10- 12m3,  
Paljakka tarve kerran kolmeen vuoteen 10m3,  

Laavualue, kerran kahteen vuoteen 10m3 
 Nuotiopaikkojen huolto: Akkovaara, tuhkan tyhjennys 2-3 kertaa 

vuodessa. Muilla nuotiopaikoilla kerran vuodessa.  

 Laavualueen käymälän tyhjennys 1/vuosi 
 Poluston yleishuolto: 2-3 kertaa vuodessa poluston kierto. Roskien 

keruu, kaatuneet puut, polustolle kasvaneet risut, viittojen oikaisu ja 
kiinnitysten korjaus. Nuotiopaikoilla roskien keruu aina kuljettaessa 

 
MUUT LIIKUNTAPAIKAT JA ULKOALUEET 

 
• Jalkapallokentän ja piha-alueen reuna-alueiden raivaus yhteistyössä 

Kajaanin kaupungin puisto-osaston kanssa.  
 

• Ihan Pihalla -hankesuunnitelman mukaisesti on toteutettu toimenpiteitä 

kylätalon piha-alueella (rakennettiin nuotiopaikka istuimineen ja 
pöytäryhmä, levitettiin kuorikate nuotiopaikalle, keinujen alle ja 

istutusten juurille), 
 

• Luistelukenttää on pidetty yllä talkoovoimin talvella 2016–2017 muttei 

talvella 2017–2018. 
 



• Uimaranta on pidetty toimintakunnossa talkootyönä. 

 

• Kylän latuverkoston ylläpitoa on toteutettu sääolosuhteiden mukaisesti. 
Yhdysväylä/ latulinja kylätalolta järvelle raivattiin lopulliseen 

leveyteensä. 
 

 
KERHOT / TAPAHTUMAT 

 
• Ala-asteikäisten lasten sählykerho x 1/vko 

 
• Yhdistetty naisten ja miesten jumppa/ kahvakuula x 1/vko 

 
• Joulumyyjäiset ja joulupuuro toteutettiin vuonna 2017 poikkeavalla 

konseptilla, kun yhteistyössä Kainuun liikunnan kanssa tarjoutui 
mahdollisuus toteuttaa soihtuvaellus Suomi 100 –hengessä. Tilaisuus oli 

menestys.  

 
• Ärjän Kierros laturetki toteutettiin maaliskuussa ja se oli erittäin 

onnistunut.  
 

• Iltamat toteutettiin elokuussa seuraintalolla 

 

 
VASTUUNJAKO 

 
• Vastuu jaettiin asiakohtaisesti, toiminta-/tapahtumakohtaisesti, 

puheenjohtajan koordinoidessa ja seuratessa toimintaa. 
 

• Hallituksen kokouksissa raportoitiin kokousten välillä tapahtuneesta 
toiminnasta ja tarvittaessa raportoitiin kokousten välillä 

puheenjohtajalle. 
 


