MUISTIO
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan kokous
5.3.2020 Kuusankoski-talo, Pilkanmaa kokoushuone
läsnä:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Hannele Löytty

Eveliina Gainnullina

Arja Taavila

Ulla-Maija Bergman

Sauli Ylösmäki

Harri Tuominen

Petri Saloranta
Ville Virtanen
Ulla Virtanen
Leena Elojärvi
1 Edellisen kokouksen muistio
2 Kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston kokouksen 26.2. palaute
Positiivinen kokous, jonka kaikki jäsenet sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat vahvistivat Aluetoimikunnan
tärkeyden ja haluavat toiminnan jatkuvan aktiivisena. Kokouksen täysi tuki saatiin ja kehotettiin ’antaa palaa’.
3 Aluetoimikuntien ja kaupungin ideointityöpaja 25.3.
Teemme etukäteen kotiläksyinä ajatustyötä aluetoimikuntien ja kaupungin roolista ja yhteistyöstä.
4 Tähän mennessä saatujen ideoiden käsittelyä
Käytiin läpi seuraavat ideakertymät (vinotekstillä 6.3. selvitetyt vastaukset epäselviin kohtiin)
Ideariihi: toiminta epäselvä, kuka vastaa ja missä vastaukset näkyvät koska ao. riiheen on lähetetty nimettömänä
joitakin ideoita/palautteita viime vuoden syksyllä.
Heli Veripää selvittää kaikkien neljän palautepostilaatikon Kuntalaisaloite, Palautepalvelu, Nuorten Onx ideaa? ja
Aluetoimikuntien ideariihi toimivuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet 25.3. pidettävään Aluetoimikuntien ja
kaupungin ideariiheen.
Joulukahvien 13 – 14.12.2019 ideasatoa
Ideoista poimittiin kommentit liikenneyhteyksistä, terveyskeskusten sijainnista, yhdistysten yhteistoiminnasta,
Kymijoen rannan hyödyntämiseen ja nuorten alle 12 v harrastemahdollisuuksista ja vapaa-ajan oleskelupaikoista
liittyvät jatkoselvitystä ja kehitystä varten. Moni palaute ja idea mahtuu tulevan Monipalvelupisteen
’sateenvarjon’ alle. Myös viestintää jo olemassa olevista palveluista ja mahdollisuuksista on lisättävä. Huhtikuun
2.4. aluetoimikunnan kokouksessa aloitetaan käsitellä Monipalvelupistettä.
Vuoden 2019 toimintamäärärahojen käyttöideoita
Viime vuonna toimikunnalla oli 15 ideaa, joista toteutukseen ei ehtinyt yhtäkään. Listoille jätettiin nuorison
urheiluharrastusten tukeminen, johon palataan kevään mittaan.
Tapahtumat Kouvola 2020
Kuusankoski-Jaalan kesän päätapahtumaksi valikoitui 8.8. työnimellä Löysivapaa järjestettävä tapahtuma. Sen
suunnitteluun osallistuvat Kymijoen taidepato ry (Vesa Parvinen, Amanda Kareenkoski), Kuusankosken Yrittäjät
(Aimo Rautiainen), Virtakiven Sauna (Parkkinen Eija), Kuusankosken eläkeläiset ja Kuusankoski-Jaala

Aluetoimikunnan edustajat sekä Kuusankoski talolta Tarja Pyrhönen, myyntisihteeri tilavaraukset. Jaalan yrittäjät,
Veijo Tervonen kutsutaan myös mukaan, jotta Jaalakin tulee täysin huomioitua. Suunnittelu- ja yhteistyökokous
on 18.3. Kuusankoski talolla.
Kimolan kanavan avajaiset
Olemme mukana, mutta palaamme myöhemmin miten kun saamme enemmän tietoa avajaisista. Rahalliseen
tukeen emme pysty pienten käyttövarojemme puitteissa.
Raija Sierman-Henttonen palaa aluetoimikunnalle viikon 11 suunnittelukokouksen, jossa paikalla Iitin kunta,
Kouvolan ja Heinolan kaupungien ja Väyläviraston edustajat jälkeen. Teemme heidän ehdotuksensa jälkeen
päätöksen.
Aluetoimikunnan päättämä kehittämishanke I
Matalan kynnyksen urheilulajina tuemme kaikille Kouvolan alueen naisille avointa jalkapalloilua, josta täytämme
kehittämishankkeen. Kokonaiskustannus tänä vuonna on 1 115 EUR.
Aluetoimikunnan päättämä kehittämishanke II
Lähdemme mukaan robotiikkakerho-toimintaan Valkealan mallin mukaan. Hanketta lähdetään selvittämään.
Vetäjä ja yhteyshenkilöt ovat alustavasti selvillä. Kustannusarvio on 3 000 – 3 500 EUR.
Kouvolan Sanomien Kuusankoski-sivut
Seuraava julkaisupäivä Kouvolan Sanomissa on torstaina 2.4. Tähän pyrimme saaman Kuusankoski-Jaala
aluetoimikunnasta jutun, jossa kerromme kehitteillä olevista asioista sekä niistä alueemme maksuttomista
palveluista, joita alueellamme jo on käytössä ja joista tiedottaminen kaipaa tehostamista. Kehotamme asukkaita
myös aktiivisesti antamaan palautetta ja ideoita monitoimipalvelupistettä varten.
5 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
Kohdan 4 asiat sisältyvät vuoden 2020 toimintasuunnitelman tavoitteisiin.
6 Muut asiat
Seuraava kokous on 2.4. klo 17.30. – 20.00 Kuusankoski-talolla, Mattila kokoushuone.
puolesta Aluetoimikunnan Leena Elojärvi

