
MUISTIO 
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan Teams-etäkokous 19.11.2020 klo 18 – 19.30 

Läsnä:   
Varsinaiset jäsenet  

Ville Virtanen, Ulla Virtanen, Hannele Löytty, Arja Taavila, Sauli Ylösmäki, Petri Saloranta, Leena Elojärvi 

Varajäsenet    Ulla Maija Bergmann, Harri Tuominen 

Vieras   Niina Ristolainen, Kaupunginvaltuutettu, Tulevaisuusjaoston jäsen, Heli Veripää osallisuuskoordinaattori 

 

Aluetoimikuntien puheenjohtajien kokous 18.11. terveiset 
 

Käytiin lyhyesti läpi aihepiirit: Valtuuston ja aluetoimikuntien työpajan 28.10. tulokset, Aluetoimikuntien tuleva 
toimikausi, Aluetoimikuntien viestintäsuunnitelma, Aluetoimikuntien palautteet ja ideat, Kokouspalkkiot, Kaupungin 
uusi visuaalinen ilme, - Digituki ja digikysely, Hyvinvointikysely. Toimikunnan jäsenet saivat edellä mainittuihin 
asioihin liittyvät Heli Veripään viestit ja yhteenvedot. 

Digi- ja Some vastaavaksi nimesimme jo viime vuonna Eveliina Gainullinan. Tämä nimitys täytyy aktivoida koska 
aluetoimikunnille on perustettu myös yhteinen Instagram-tili. Ville Virtanen on hoitanut Facebookin päivitystämme. 

 

Vuoden 2020 toimintamme yhteenvetoa 
 

Korona on asettanut maaliskuun jälkeen omat rajoituksensa toiminnallemme. Yleisötapahtumia eikä suunniteltuja 
kohdistettuja teemailtoja ole järjestetty 6.2. järjestöjen ja yhdistysten teemaillan jälkeen. 

Naisfutis lähti aktiivisesti liikkeelle ja futista pelattiin lokakuun loppuun asti. Harrastus jäi korona- tauolla 
osanottajien karsiutuessa. Keväällä 2021 palataan uudestaan asiaan. 

Kujabotit robotiikka kerho on valmis aloittamaan heti kun saa vihreätä valoa. 

Maksuttomat harrastukset listaus on loppusuoralla ja saamassa visuaalista ilmettä Jasmin Kaalinpään ja Heli 
Veripään avustuksella. Esite ja nettiversio julkaistaan joulukuun 2020 aikana. Yhteyshenkilönä tietojen päivitykseen 
toimii esitettä aktiivisesti eteenpäin vienyt Ulla Maija Bergmann. 

Koululaisten, 1-9 luokat heijastimet 1 700 kappaletta jaettiin Kuusankosken ja Jaalan kouluille 11.11. 

Matonpesupaikoista tehty lausuntomme oli osaltaan vaikuttamassa kaupungin päätökseen perua parin pesupaikan 
poistaminen sekä mahdollistaa Jaalaan matonpesupaikka.  Toimikunnan jäsenet ovat aktiivisesti ottaneet kantaa 
erilaisiin kaupungin kyselyihin.  

 

Kuusankoski 100-vuotta juhlavuosi 2021 
 
Juhlavuoden suunnitteluun on perustettu järjestelytoimikunta, johon kuuluu eri alojen toimijoita Kuusankoskelta. 
Juhlavuoden logo, jota tullaan käyttämään kaikessa viestinnässä on valmis ja julkistetaan.  
 

Joulu 2020 huomioiminen 
 
Joulukahvitusta viime vuoden tapaan ei koronan vuoksi järjestetä. Vanhan kaupungintalon eteen tulee edelleenkin 
joulukuusi kaupungin toimesta. 
 
Kuusaan sillan jouluvalot ovat tyylikkäät, mutta keskustan valaistus on jäänyt päivittämättä keskustan uudistuksen 
jälkeen. Asiasta on otettu yhteyttä Jyrki Ojanen (liikenneinsinööri), joka vastaa katuvalaistuksesta sisältäen 
jouluvalaistuksen sekä Kaisa Niilo-Rämä (kaavoitusarkkitehti), joka vastaa valaistuksien visuaalisesta ilmeestä. 
 
Samassa yhteydenotossa otettiin esille Jaalan jouluvalot, johon Ojanen pyysi jaalalaisilta esitystä ja aloitetta 
arvellen sellaiset voitavan toteuttaa jouluksi 2021. Elimäki sai jouluvalot 19.11.2021. Aluetoimikunta pitää asian 
vireillä ja tekee omalta osaltaan mahdollisten yhteystyökumppanien kanssa ehdotuksen paikasta. Visuaalisesta 
ilmeestä tullaan neuvottelemaan Niilo-Rämän kanssa.  
 



Muut asiat 
 
Jaalan nuorisotila 
4 H lopettaa toiminnan. Jaalan nuorisotilan tilavuokran on maksanut kaupungin nuorisopalvelu ja maksaa 
jatkossakin, jos järjestö joka toimintaa jatkaa on kouvolalainen nuorisojärjestö ja jäsenistä 2/3 osaa on alle 29- 
vuotiaita. Tilassa on erilaisia pelejä ja välineitä toiminnan pyörittäjän käytössä.  Kaupungilta ei ohjauspalveluun 
löydy resursseja vaan he toivovat niiden löytyvän paikallisesti. Resurssi on jo olemassa. Nuorisotilassa on toiminut 
kerran viikossa koululaisten iltapäiväkerho mutta tilaa voi käyttää muutkin nuorisojärjestöt sopimuksen mukaan. 
Niina Ristolainen lupautui viemään asiaa eteenpäin kaupungin osalta. Harri Tuominen ja Arja Taavila jaalalaisina 
seuraavat tilanteen kehittymistä. Toivomme nopeaa ratkaisua.  
 

Apuva-toimiston tilanne 
 
Hannele on Kuusankosken Apuva ry:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa lähettänyt jo aiemmin Kouvolan 

kaupungin päättäjille kirjelmän, jossa hän perustelee toiminnan jatkamista ja kaupungin avustuksen säilyttämisestä 

ennallaan. Muutoin toiminta ei voi jatkua. Kaupungin budjetinkäsittely on joulukuussa, jolloin ratkeaa mitä muuta 

kaupunki maksaa kuin toimitilan vuokran.  

Toiminnan jatkamisen uhkana on myös Korttelikotien toiminta tai toimimattomuus. He eivät hoida sovittua 

työvelvoitettaan. Apuva-toimistoa pyörittää tällä hetkellä vain kolme vapaaehtoista palkatun toiminnanohjaaja/ 

toimistohenkilön ja yhden ulkoiluttajan lisäksi. Tämä voi toimia vain lyhytaikaisena tilapäisenä ratkaisuna.  Kaikki 

muu apu on luvattu korvata Korttelikodin kautta, mutta näin ei käytännössä tapahdu eikä sitä kukaan valvo. 

Työllistetyt saavat korvausta mutta heitä ei mitenkään velvoiteta työsuoritteeseen. Niina Ristolainen lupasi osaltaan 

ottaa yhteyttä Korttelikotiin.   

Auringonkukka-pelto 
 

Osallistumme Valkealan aloitteeseen tehdä Kouvolasta auringonkukkakaupunki. Hannele Löytyllä on paikka 

valmiina Jaalan tien varressa ensi kesäksi kylvettävälle auringonkukkapellolle. Tulemme sen toteuttamaan. 

Valkealan aluetoimikunnan jäsenet Suvi Kalliomäki ja Marika Hänninen tulevat tekemään ohjeistuksen 

maanomistajille ja -viljelijöille jaettavaksi. Valkeala on hankkinut siemenet Hankkijalta, josta ne voitaisiin keväällä 

yhteishankintana ostaa laskutusosoitteena Kouvolan kaupunki aluetoimikuntien viitenumeroilla.  

Asymin esittely Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnalle  
 

Asumis-  ja ympäristötoimiala pitää toimintansa esittelyn Teams-kokouksena 24.11. klo 17.30 aiheinaan 

• Mitä palvelussamme tehdään /mitä palveluita tarjotaan? 

• Onko palvelullamme käynnissä jotain ajankohtaista alueella, josta aluetoimikunnan olisi hyvä tietää? 

• Minkälaista palautetta saamme asukkailta (yleensä ja/tai erityisesti tällä aluetoimikunnan alueella) 

• Minkälaista yhteistyötä toivoisimme aluetoimikunnan kanssa? Mihin aluetoimikunnista voisi olla hyötyä 

omassa työssäni /edustamassani palvelussa? 

Seuraava kokous 
 
pidetään tammikuussa 2021. Kokouskutsu lähetetään myöhemmin. 
 
KIITOS KAIKILLE TOIMIKUNNAN JÄSENILLE AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA 2020! 

aluetoimikunnan puolesta Leena Elojärvi 
puheenjohtaja 
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