
 
 

 

 

 

 

HAAPAJÄRVEN MATKAILU-, MAJOITUS- ja OHJELMAPALVELUYRITTÄJIEN SEKÄ 
KYLÄNEUVOSTON YHTEINEN VERKOSTOILTA 

Aika: ma 21.1.2019 klo 18.00-20.35 
Paikka: Koposperän koulu, Koposperäntie 392,   
Läsnä:  Sauli Sornikoski, Panu Jaakonaho, Juuso Finnilä, Monica Paananen, Anna-Liisa Finnilä, 

Jaana Karsikas, Hannu Kokkoniemi, Ella Pesonen, Heikki Niemelä, Taina Ruhala, Leila 
Kopola ja Johanna Kaasinen. 

  
 
1 AVAUS 
 
Puheenjohtaja Leila Kopola avasi kokouksen kertomalla Koposperän koulun historiaa ja kannusti toimijoita 
yhdessä tekemiseen sekä kiitteli viime vuoden tori-illoista ja maakuntaviestin yli 200 talkoolaista.  
 
2 KYLIEN KUULUMISET 

 
Kuusaa -> kaksivuotinen investointi- ja kehittämishanke on saatu päätökseen. Hanke on vaatinut kylältä 
suuria ponnisteluja ja paljon tekemistä toteutuksessa. Kuusaalla on ollut mm. pitopalvelua ja testiruokailu, 
työllistämistoimintaa sekä retkeilyreittejä on kartoitettu. Pieni reitti saataneen aikaiseksi. Uudelle 
hankkeellekin on tarvetta.    
 
Kuona-Välioja -> on järjestetty joulujuhla yhdessä koululaisten kanssa, pystytetty leikkipuistoon seinä, 
johon saa heittää lumipalloja, latuja on paranneltu Nokkouden koululla, tulossa kylien välisiä kilpailuita ja 
suurimpana ponnistuksena Rakentajamessut La 16.02.2019 klo 11.00-15.00. Koululaiset ovat töissä 
messuilla.  
 
Autioranta-Oksava -> ei isompia investointeja, joulujuhlat järjestetty, reitistöhankkeeseen on suunniteltu 
5 km reittiä autiorannalle, Autiorannan silta asia on puhuttanut, Vattenfallin vedensäännöstely lienee 
aiheuttajana sillan kunnolle, korjauskustannukset ovat suuret noin 140 000 euroa. Kyläläiset haluaisivat 
säilyttää sillan. Rakentamisen ongelmana on talkoilu sulanmaan aikaan, koska useat ovat maanviljelijöitä.  
 
Karjalahden ranta -> Kulttuuripalkinnon saanti oli iso asia varsinkin Kontron suvulle, lujassa on saada 
työväkeä talkoisiin, tehty reissu Vaasaan katsomaan Myrskyluodon Maija esitystä palkinnoksi talkootöistä, 
tulossa kesällä Vintage Festival la 13.7.  
 
Siiponkoski -> järjestetty joululauluilta yhdessä seurakunnan kanssa, tärkeitä tapahtumia jatketaan kuten 
perinnepäiviä ja erä- ja kalastusleirejä, Maaselän ladun kanssa on tehty yhdessä mahtava 
kanoottitapahtuma, jonka päätteeksi on saanut saunoa savusaunassa. Hanke on vähän vielä kesken, 
koska valokuitua ei ole saatu sisälle asti. Tulevassa reitistöhankkeessa ovat mukana ja toiveissa on reitti, 
joka soveltuu myös liikuntarajoitteisille.  
 
Kumiseva + Kaiku OSK-> järjestetty kokkotapahtuma, Lättähattu tapahtuma 2018 ja tulossa myös 2019 
13.4. metsänomistajille ja muille 8.6., lavatanssit 2018 Kasinolla ja toisetkin tanssit ja lisäksi vielä 
villasukkatanssit ja mukana tulevassa reitistöhankkeessa.   
 
 



 
 

 

 

 
 
 
Koposperä -> pitivät 3 toritorstaita viime kesänä, jotka menivät hyvin. Järjestetty seurakunnan kanssa 
kauneimmat joululaulut, muistettu vanhuksia, kyläcup hiihdot tulossa, Teatteri Harmaat Pantterit 7.2.-21.2. 
välillä 10 esitystä. Mukana tulevassa reitistöhankkeessa. 
 
Valtakunnallinen kylätoimintapäivä on 8.6., joka on huono/kiireinen päivä maanviljelijöille. Maakunnalliset 
kyläpäivät ovat harmillisesti samaan aikaan la 7.9. kuin on Lasten maatalousnäyttely Haapajärvellä.   
 
Matkailualan toimijoiden kuulumiset: 
 
Maatilamatkailu Jaakonaho Toinen mökeistä on remontoitu melkein uusiksi, jolloin tuli 36 m2 lisätilaa, 7 
hengen mökki, ovat markkinoineet kansainvälisellä sivustolla, joka on tuonut varauksen Amerikasta, 
tienvarsiopasteita on uusittu ja viime kesä oli kiireinen. 
 
Ketolan Maatilamatkailu rakennetavat uutta 54 m2 saunaa, johon tulee terassi, markkinointiin pitäisi 
panostaa 
 
Kumisevan Kaiku Osk on järjestänyt ruokailuita  
 
Elämys ja Catering Erämuru yrityksestä löytyy 28 paria lumikenkiä, 15 metsäsukset, yrityksen toimintaa 
ei ole markkinoitu, mutta osaaminen löytyy matkailupalveluiden tuottamisessa ja ruokailujen 
järjestämisessä esim. keittoruuan tekeminen onnistuu 150 hengelle.  
 
Siiponkosken Jokikeskus yritykset tahtovat saunomisen lisäksi suolapalaa, avanto toi Uusi-
Seelantilaiset takaisin Siiponkoskelle, toiminta on kasvussa, pesisleiri 2018 tuli hyvää palautetta, 
kanoottien vuokrausta. 
  

 
3 NÄYTTEILLEASETTAJIKSI KOTIMAAN MATKAILUMESSUT pe 12.-14.4.2019 Tampereella 
 
Johanna kertoi, että tällä hetkellä messuille on lähdössä Johanna esittelemään VISIT Haapajärveä ja 
Kuusaan kyläyhdistyksestä on lähdössä Taina Ruhala ja Teija Nurmenniemi. Messuilla jaetaan 
teepusseja, joissa on Visit Haapajärven ja Haapajärven kaupungin mainokset.  
 
Mukaan toivotaan lisää näytteilleasettajia, jotta messuosastosta saataisiin mielenkiintoisempi ja tauot 
olisivat mahdollisia. Johannalle voi vaikka soitella messuille lähtemisestä ja tuumata asiaa yhdessä. 
Sitovat ilmoittautumiset kaivataan jo 27.1. mennessä, jotta voidaan varata sopiva messuosasto sekä 
majoitukset. Esitteitä voi tuoda messuilla jaettaviksi Yrityspalveluille.  
 
Kaikkien panostusta kaivataan Visit Haapajärvi sivuston mainostamiseen, esim. laittamalla linkki 
sivustosta omille internetsivuille ja mainostamalla sivustoa esim. facebookissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
4 ENSI KESÄN TORIVUOROT klo 17-20  
 
Sovittiin, että toreja pidetään klo 17-20, jotta työssä käyvät ehtivät paremmin järjestämään. Toreja toki saa 
pitää halutessaan myöhempäänkin kuin klo 20.  
 
Arvottiin torivuorot seuraavasti: 
6.6. Seurakunta  
13.6. Kumiseva  
20.6. Tyhjä vuoro, juhannus 
27.6. Kuona-Välioja 
4.7. Martat 
11.7. Kuusaa 
18.7. Oksava 
25.7. Koposperä 
1.8. Kumiseva 
 
Johanna mainostaa, löytyisikö vielä muita torien pitäjiä?  
 
5 MUUT KEHITTÄMISTARPEET JA AJANKOHTAISET ASIAT 
 
Majoituspaikkojen puutteesta suurimpien tapahtumien aikaan oltiin jälleen huolissaan. 
Majoituspaikkoja/kotimajoitusta kaivattaisiin lisää ainakin Nuorten SM-hiihtojen aikaan 22-24.3. Majoittujat 
haluavat usein aamupalan. 
 
Yhteinen mainostaminen puhutti, iso markkinointi sosiaalisessa mediassa, videot, facebook-markkinointi 
ja jopa tv-mainos. 
 
Johanna kysyy, löytyykö Jedun opiskelijoista tekijää yhteiselle A4-kokoiselle mainokselle, vaikka 
opinnäytetyönä. 
 
Johanna kysyy voisiko kansalaisopisto järjestää opaskoulutusta lyhyt kurssina. Maaselän Latu olisi hyvä 
olla tässä mukana ja luonto-opas palveluja kaivattaisiin myös Haapajärvelle. 
 
Keskusteltiin siitä, että kylätalot ja matkailuyritykset ovat monelle Haapajärvisellekin tuntemattomia. 
Mietittiin avoimien ovien järjestämistä esim. niin että kerran viikossa olisi samaan aikaan eri paikassa.  
 
Tyrnävän perunamarkkinoille 28.9.2019 lähtöä mietittiin hieman. Perunamarkkinat ovat alkujaan alueen 
sadonkorjuujuhla, mutta vuosien varrella tapahtuma on kasvanut yli 10 000 vierailijan monipuoliseksi 
markkinatapahtumaksi. 
 
6 SEURAAVA PALAVERI 
 
Päätettiin pitää yhteinen kokous Kyläneuvosto + Matkailu-, majoitus- ja ohjelmapalveluyrittäjien kanssa ti 
10.9. klo 18 Kumisevan koululla.  
 
7 TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Leila Kopola päätti kokouksen klo 20.35.                  Muistion laati Johanna Kaasinen 22.1.2019. 


