
 

 

TERVETULOA KUJAlla tapahtuu,  

Kuusankoskella – Jaalassa tapahtuu teemailtaan!  

Olen Leena Elojärvi, Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan puheenjohtaja. 

Illan teemana on Kuusankoski – Jaala alueiden palveluverkko ja yhdistys – ja harrastustoiminnan 

yhteistyö. Samalla teille tehdään tutuksi Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunta, joka on kaupungin valitsema 

yhteistyöelin alueemme asukkaiden äänitorveksi. 

Aluetoimikunnan vakituiset jäsenet ovat varapuheenjohtaja Ville Virtanen, Hannele Löytty, Arja Taavila, 

Ulla Virtanen, Petri Saloranta, Sauli Ylösmäki  

varajäsenet ovat Sirpa Niemi, Eveliina Gainullina, Ulla-Maija Bergman, Harri Tuominen, Ilkka Sarpola 

Kylillä, kujilla puhutaan, että täällä ei ole mitään eikä täällä tapahdu mitään ja loputkin palvelut viedään 

pois.  Se ei taida kuitenkaan olla koko totuus.   

Katsotaan ympärillemme – meitä on täällä paljon, jotka edustamme tekemistä ja tapahtumista 

parhaimmillaan. Täällä on jatkuvasti jotakin menossa, tilaisuuksia, kerhoja, harrastusmahdollisuuksia - 

vaikka jokaiselle illalle, parhaille useita.  

Se on jokaisesta täällä asuvasta kiinni kuinka aktiivinen KUJAmme on.  

 Ja ne palvelut, ns. palveluverkko  – mitä meiltä sieltä viedään ja miksi? Ja kuinka paljon meille 

oikeastaan jääkään?  Siitä kertoo meille kohta kaupunkimme edustajat.  

Rahaa ei ole. Ei elämä, sen ympäristö, olosuhteet jatku koskaan samanlaisena, katsotaan sitten taakse -

tai eteenpäin. Kaikki on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Mutta katsotaan me mieluummin eteenpäin. 

Se on kehittämistä. Siihen voidaan vaikuttaa. 

Olette viestinviejiä omiin yhdistyksiinne siitä, että tarvitsemme eri tahojen ja yli yhdistysten 

yhteistoimintaa, tarvitsemme teidän ideoitanne alueen kehittämiseksi ja panostusta suunniteltuun 

monitoimi-keskukseen ja siihen kuinka aktivoimme tämän KUJAn asukkaat.   

Aluetoimikunta tai alueparlamentti on keskus, jonka kautta nämä ideat kehitetään teidän kanssanne 

kaupungille vietäväksi ja toteutettavaksi.  

Meillä on toimintaamme varten pieni taskuraha, 1 EUR/asukas eli n. 19 500 EUR.  Odotamme myös sen 

käyttöön ideoitanne osoitteeseen 

kujalla2020@gmail.com 

Vielä pari käytännön asiaa ennen kuin lasken puhujat irti:  

Tämä tilaisuus ei ole keskustelutilaisuus vaan tiedotustilaisuus, tilannekatsaus  

ja alku yhteiselle ideoinnille ja yhteistoiminnalle alueemme kehittämiseksi.  

Kuulemme Arjalta kaupungin terveiset. Liisa esittelee alueemme päivitetyn palveluverkon. 

Anne & Irene & Leena kertovat yhdistysten Kouvolasta, mitä kaupunki haluaa kolmannelta sektorilta ja 

mitä antaa. Yhdistysten edustajat Hannele ja Harri kertovat mitä kolmas sektori haluaa kaupungilta ja 

kuinka hyvä yhteistoiminta pelittää. Vesa kertoo hyvän esimerkin mitä kaikkea saadaan aikaiseksi, kun 

toimeen ryhdytään  

Ole hyvä Arja! 
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Loppupuheenvuoro 

Kiitos kaikille osanottajille, teille viestinviejille.  

Muistakaa osoite 

 

kujalla2020@gmail.com 
 
Antakaa palaa –  
 
lähettäkää meille ideoitanne, palautetta, ehdotuksianne. 
 
 

Rakennetaan Kouvolaa myös meille Kouvolalaisille, jotka jo asumme tällä.  

 

Kyllä se sana leviää, että täällä on hyvä olla! 
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