MUISTIO
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan Teams-etäkokous 8.10.2020 klo 18 – 19.15
läsnä:
varsinaiset jäsenet
Ville Virtanen, Petri Saloranta, Sauli Ylösmäki, Hannele Löytty, Arja Taavila, Leena Elojärvi
varajäsenet
Ulla Maija Bergmann
1 Toimintamäärärahojen käyttöideat, tutkinnan tulokset ja päätös

Korona on rajoittanut huomattavasti aluetoimikunnan rahojen käyttökohdeideoinnin toteuttamista.
Yleisötilaisuuksia, tapahtumia, erilaisia aktiviteetteja ei tänä vuonna toteuteta turvatoimien takia.
Aluetoimikunnallamme on tänä vuonna käytössään 19 549 EUR, josta kirjattua käyttöä on 2 413,28 EUR.
Korvamerkattuna on lisäksi Kujabotit ja Naisfutiksen rahoitukset. Arviosumma rahan käytöstä tälle
vuodelle tähän mennessä tulee olemaan n. 10 000 EUR.
Lisäideoinnista, jotka ovat ei-tapahtumia, tutkittiin alla olevat ja toteutetaan heijastimet. Siitä tehdään
kehityshanke. Maksuttomat palvelut esite vaatii myös rahoitusta sekä mahdollinen joululle suunniteltu
idea. Ideointi jatkuu ja niitä otetaan vastaan toimikunnan arvioitavaksi.
välituntien harrastevälineet (Ulla Virtanen)
Kaupungin (väline)kuluja ei suositella katettavaksi aluetoimikunnan varoista, se on säilynyt ennallaan. Jos
päätyisimme kuitenkin hankkimaan välineitä, ajankohta on kovin huono - yhteisiä välineitä ja niiden käyttöä
pyritään rajoittamaan koronan takia, ja yhteiset välineet sotivat tätä valvotun käytön ja puhdistamisen sääntöä
vastaan. Päätöksemme: EI LÄHDETÄ TÄHÄN
heijastimet (Ville Virtanen)
Kouvola-Jaala alueella on 1 – 9 luokkalaisia 1 638, joille suunnittelimme hankkivamme heijastimet. Matin Sakki
Oy:ltä saatu wrap-heijastimista tarjous: yli 1 000 kpl = 86 senttiä/kpl. Kaikille koululaisille hankittuna menoerä
aluetoimikunnan painatuksella on n. 1 400 EUR. Päätimme pyöristää heijastin määrän 2 000 kappaleeseen, jolloin
hinta on 1 720 EUR. Näin syntyy ylimääräisiä heijastimia jaettavaksi sopivissa tilaisuuksissa. TOTEUTETAAN.
Päätöksestä tehdään aluetoimikunnan kehittämishanke.
teatteri-/elokuvaliput (Arja Taavila)
Idea tukea alueemme ihmisille elokuva-/teatterilippua siirretään Koronan jälkeiseen aikaan (esim. Metsäjätti).
joulukuuset & valaistus (Leena Elojärvi)
Kuusankosken entisen kaupungintalon eteen tulee joulukuusi valoineen myös tänä vuonna. Asia tarkistettu
kaupungilta, Jyrki Ojanen. Hänelle sekä Kaisa Niilo-Rämälle, joka vastaa valaistuksien visuaalisesta puolesta on
jätetty toive Kuusankosken keskustan vanhojen ja hyvin ’eri paria’ olevien sekalaisten jouluvalojen uudistamisesta
hienon uudistetun keskustan ja tyylikkäiden siltavalojen mukaiseksi. Jaalan keskustan valaistukseen Jyrki Ojanen
odottaa jaalalaisten ideoita, jotta asiaa voidaan viedä ensi vuoden jouluksi eteenpäin. Tänä vuonna kaupunki
keskittyy Elimäen jouluvaloihin. Säästöt eivät siis uhkaa jouluvalaistusta. Ei tarvita tänä vuonna toimikunnan
toimenpiteitä.
2 Apuva-toimiston tilanne (Hannele Löytty)
Hannele on Kuusankosken Apuva ry:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa lähettänyt Kouvolan kaupungin
päättäjille kirjelmän, jossa hän perustelee toiminnan jatkamista. Jatkaminen ei tule kyseeseen vaan toimitila Etapin
toiminta päättyy, jos kaupunki pienentää avustustaan 8 100 EUR:a. Muistion liitteenä Hannele Löytyn kirjelmä.
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta puoltaa Hannele Löytyn kirjelmää ja vastustaa toimirahojen pienentämistä, joka
näin lakkauttaisi alueemme äärimmäisen tärkeän ja moninaisen palvelun vähäosaisille. Kaupungin tavoitteena on
monipalvelukeskukset aluekeskuksineen. Tämä on yksi jo olemassa oleva palvelukeskus, joka tulee säilyttää
osana tulevaa palvelukeskuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille kuntalaisille.

3 Maksuttomat palvelut listaus (Ulla Maija Bergman)
Listaus alueemme maksuttomista harrastusmahdollisuuksista, palveluista ja tapahtumista on valmistumassa.
Tavoitteena on sen julkistaminen marraskuun puolivälissä sekä Kouvolan kaupungin nettisivuilla, aluetoimikunnan
sivuilla, yhdistysinfon kautta järjestöille, mahdollisesti alueen lehdissä sekä painattaa A5 koossa esite.
Esitettä varten saamme apua Kaiku-hankkeen graafikolta. Ville Virtanen hoitaa esitteen painatuksen kilpailutuksen
paikallisilla painolaitoksilla, kun asia ajankohtainen. Tarkoituksena on jakaa esitettä kirjastoihin, palvelukeskuksiin,
Kuusankoski-talon aulaan jne.
4 Kuusankoski 100-vuotta palaveri ja järjestelytoimikunta
30.9. pidettiin alueen eri toimijoiden kanssa alustava suunnittelukokous ensi vuonna olevasta Kuusankosken 100vuotta juhlavuodesta. Kaikki osallistujat puolsivat vuoden juhlistamista ja historiamme muistamista. Asian
eteenpäin viemiseksi perustettiin järjestelytoimikunta, johon kuuluvat
Kuusankoski Seura ry

Urpo Huuskonen

Kuusankosken Yrittäjät

Santtu Aitala (A Rautiaisen ehdottama edustamaan heitä – tarvitaan myöntymys)

Kuusankosken Seurakunta

Kimmo Ylikangas

Sini Inkeroinen

Taideruukin edustaja (Kareenkoski/Parvinen ehdotus – tarvitaan myöntymys)

Kulttuurineuvos

Eero Niinikoski

Kouvolan kaupunki

Heli Veripää, Anne Käki

KUJA-aluetoimikunta

Leena Elojärvi, Eveliina Gainullina, Petri Saloranta

Toimikunnan ensimmäinen kokous on 21.10. rajoitusten salliessa Patoareenan vintillä tai sitten etänä.
5 Kujabotit tilanne
Tekniset legot on tilattu. Tilat varattu. Vetäjät valmiina. Wilma-viesti oppilaille ja ilmoittautumiseen valmiina.
Keskustelu Johanna Franzenin, turvallisuuspäällikkö kanssa käyty. Nyt odotellaan sopivaa ajankohtaa aloittaa.
6 Kouvolan teknisen puolen eli Asumin info aluetoimikunnille
On ehdotettu. että kaupungin eri toiminnot esittäytyvät aluetoimikunnalle. Ensimmäisenä olisi Kouvolan teknisen
puolen infotilaisuus, johon KSNK-Jaalan yhteyshenkilöiksi on jo nimetty kaavoitusarkkitehti Hannu Purho
(asemakaavasuunnittelu) ja suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo (katu- ja yleisten alueiden suunnittelu). Muut
toimialat, Kasvatus ja opetus, Liikunta ja kulttuuri, Konsernihallinto tulisivat mukaan esittäytymään, kun saavat
yhteyshenkilönsä nimettyä.
Järjestämme erillisen, ei toimikunnan kokouksen yhteydessä olevan, Asuminen ja ympäristötoimialan palveluiden
info-tilaisuuden Sanna Laukkasen, kaupungin viestinnän vuorovaikutussuunnittelijan välityksellä kun he ovat
saaneet konseptin valmiiksi.
7 Muut asiat

Kouvolan valtuuston ja aluetoimikuntien työpaja järjestetään ke 28.10.2020 klo 17.30 – 19.30. Työpaja
toteutetaan etänä Teams-yhteyden välityksellä.
Aluetoimikunnalle on ehdotettu oman logon tekemistä, joka voitaisiin suunnitella Kaiku-hankkeena. Logo vaatii
ohjeistuksen, ohjauksen ja aikataulun aluetoimikunnalta. Ehdotuksena kokouksessa syntyi, että tehdään logo
mutta tehdään se koko Kouvolan alueen aluetoimikunnille yhteinen, jossa olisi viite paikallisiin aluetoimikuntiin.
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä muihin aluetoimikuntiin.
Seuraava aluetoimikunnan kokous on 19.11. klo 18 – 20.00 Teams-etänä.
aluetoimikunnan puolesta Leena Elojärvi
puheenjohtaja

Liite Hannele Löytyn kirjelmä kaupungille

6.10.2020
Kouvolan kaupungin päättäjät
Asia Otteita liikunnan ja kulttuurin avustusten leikkauksista kirjoitus Kouvolan Sanomat 30.9.2020
Kuusankosken Apuva ry on saanut 2019 45000 € ja vuonna 2020 40500 € kaupungin avustusta, josta summista
13800 € on vuokra Toimitila Etapin huoneistosta. Huoneisto on Kouvolan kaupungin omistama osoitteessa
Urheilukentäntie 3, 45700 Kuusankoski. Huoneistoon ei ole tehty omistajan taholta kunnostuksia useista
pyynnöistä huolimatta.
Kuusankosken Apuva ry on saanut avustussummista toimintaan 2019 31200 € ja 2020 26700 €, jolla on palkattu
toiminnanohjaaja. Ohjaajan tehtäviin kuuluu toimitilan asioiden hoito, henkilöstön palkkaus- ja ohjaus, asiakkaiden
tarpeiden välitys kauppa-apu, ulkoilutus ja siivous ja vuoden 2020 heinäkuusta alkaen käytännön asioiden hoito
yhdessä Korttelikotien kautta palkatun henkilökunnan kanssa.
Tilassa toimii Apuvan toimisto, kyläpaikka kahvio arkisin klo 9 - 12.30, 8 yhdistystä: Kuusan Kuuloset ry,
Kuusankosken Hengitysyhdistys ry, Kuusankosken Eläkkeensaajat ry, Pohjois-kymen Diabetesyhdistys ry
Kuusankosken Reunayhdistys ry, Kuusankosken Invalidit ry, Eläkeliiton Kuusankosken yhdistys ja Kouvolan
Korttelikodit ry.
Kouvolan Korttelikodit ry työllistää keittiöön emännän, toimisto- ja keittiöapulaisen sekä avustajia kauppa-apuun.
Korttelikotien omana toimintana on kauppojen ylijäämäruokakassien jako apua tarvitseville kaksi kertaa viikossa.
Hakijoita on noin 40 – 60 riippuen saadusta ruokamäärästä. Haku tapahtuu ajanvarauksella.
Apuvan toimintamuotoja ovat: Kyläpaikka kahvio (eri väestöryhmien kohtaamispaikka), vapaaehtoinen
tukihenkilötoiminta, vertaistuki ja keskusteluryhmät, liikuntaryhmät (tuolijumppa/venytykset), kädentaidot,
digiosaamisen tukeminen (ATK-apu), asiantuntijaluennot ja kurssit, virkistys ja retkitoiminta. Kuussaan Kuuloset
järjestävät kerran kuussa ja tarpeen vaatiessa useamminkin kaikille avointa kuulolähipalvelua, toimistosta myydään
kuulokojeen paristoja sekä muita tarvikkeita. Lisäksi toimii suljetut ryhmät ”Hyväntuulen kerho” ja kirjallisuuspiiri.
Yhdistykset järjestävät omia kerhoja ja tilaisuuksia maanantaista perjantaihin iltapäivisin ja illoin. Paikkaa voi varata
yksityistilaisuuksia varten oman toiminnan ulkopuolella kulukorvauksia vastaan.
Toimitila Etapin ja siellä toimivat järjestöt tekevät elintärkeää työtä hyvinvoinnin eteen. Niiden toiminta tavoittaa
kaikkein huonommassa asemassa olevat ryhmät ja heidän läheisensä. Tukevat vaikeissa tai erityisissä
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Järjestöt tarjoavat ihmisille monipuolisesti apua, tukea, tietoa ja mahdollisuuksia
osallistua itse erilaiseen toimintaan. Järjestöt organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, neuvontapalveluita,
arjessa selviytymisen apua, yksinäisyyden ehkäisyä sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä monimuotoinen toiminta tavoittaa vuodittain useita tuhansia henkilöitä. Toimitila
Etapin järjestöt tekevät arvokasta työtä vapaaehtoisten voimin. Järjestöt osallistavat syrjäytymisvaarassa olevia
ihmisiä. Ne tukevat ihmisiä vaihtelevissa elämäntilanteissa ja vahvistavat erityisryhmien toimintakykyä. Järjestöjen
ryhmätoiminta tarjoaa matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia kaikille kansalaisille. Järjestöt tuottavat tietoa
kansalaisten arjen tarpeista ja tarjoavat tukea kasvokkain, verkossa ja puhelimitse.
Avustuksen 8100 € pienentäminen tarkoitta sitä, että Toimitila Etapin toiminta päättyy, koska ei ole ohjaajaa, ei ole
alueella kyläpaikkaa eikä järjestöjen toimintaan sopivaa kokoontumispaikkaa.
Näinkö Kouvolan kaupunki arvostaa vapaehtoisten hyvinvointia edistävää työtä?
Terv
Hannele Löytty, Kuusankosken Apuva ry:n hallituksen puheenjohtaja

