
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokousmuistio 
 
13.8.2020 klo 17.30 – 19.30 Kuusankoski-talo, Hirvelä-kokoushuone  
läsnä:  
varsinaiset jäsenet varajäsenet  
Ville Virtanen Ulla-Maija Bergman  
Hannele Löytty  
Arja Taavila  
Sauli Ylösmäki  
Ulla Virtanen  
Petri Saloranta  
Leena Elojärvi  
 

Korona-ohjeiden kertaus  
Isompi kokoushuone, istuttiin väljästi, ei kättelyä ja käsidesi oli pöydällä käytettävissä. Paikalla oli 8 
henkilöä.  
 

Terveiset aluetoimikuntien puheenjohtajien kokouksesta 11.8.  
Kokouksessa esillä olleet asiat käytiin lyhyesti läpi. Puheenjohajien kokouksessa esille olleeseen 
perhekeskus-verkostoon lähtee tutustumaan Ulla Maija Bergman, jonka jälkeen mietitään toimikuntamme 
osallistuminen ao toimintaan. Toimikunnan jäsenille lähetetään puheenjohtajien kokouksen muistio.  
 

Kujabotit kehittämishanke  
Kehittämishanke on käsitelty ja hyväksytty tässä kokouksessa ja lähetetään eteenpäin Heli Veripään kautta 
Arja Kummulle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Kun hakemus on kaupungilla käsitelty, otetaan ne 
kolme askelta, jotka hankkeessa mainitaan toteutuksen eteenpäin viemiseksi: 1) kysely Kuusankosken ja 
Jaalan kouluissa Wilman kautta kiinnostuksen laajuudesta ja ennakkoilmoittautuminen (Ulla Virtanen laatii 
kyselyn), 2) Lego Mindstorms Education sarjojen ja muun valmennusvälineistön hankinta kaupungin 
hankintana, 3) Kerhon aloittaminen ja joukkueiden muodostaminen syys-lokakuuussa 2020 (seurataan 
Korona-tilannetta ja virallisia rajoituksia)  
 

Kannanotot ja lausunnot  

Elinvoiman ja kasvun tiekartat  
Toimikunta ei lähetä yhtä yhteistä lausuntoa vaan jokainen jäsen tekee sen halutessaan. Puheenjohtaja 
jättää yksityishenkilönä omissa nimissään kannanottonsa tiekarttoihin, jotka hän saattoi toimikunnan 
jäsenten tietoon.  
 

12.9. Kouvola tapahtuma  
Hannele Löytty oli selvittänyt mahdollisia toimijoita ja osallistujia tapahtumaan. Kuusankoski-Jaala 
Aluetoimikunta ei tällä kertaa osallistu tapahtumaan järjestäen erillistä ohjelmaa noudattaen Korona-
varovaisuutta.  
 

Selfie-taulut  
Ville Virtanen selvitti kokoukselle Selfie-taulujen merkityksen ja millaisia ne voisivat olla. Toimikunta päätti 
seurata Kouvolan aluetoimikunnan kokemuksia selfie-taulujen käytöstä keskustan alueella ja aktivoida 
idean, jos se todetaan menestystarinaksi.  
 



Matonpesupaikat  
Irma Ratasvuori oli lähestynyt aluetoimikuntaa huolenaan Pilkanmaan matonpesupaikan sulkeminen. Ulla 
Maija Bergman teki selkoa Kouvolan alueen matonpesupaikoista, joita on 19 ja joiden 
kokonaiskustannukset kaupunki on laskenut olevan n. 40 000 EUR. Kuusankoskella on 4 matonpesupaikkaa 
ja nyt niistä ollaan vähentämässä puolet tasapuolisuuden nimissä. Jaalan matopesupaikka on lakkautettu jo 
aiemmin liian kalliina ylläpitää.  
Esitykset matonpesupaikoista ovat vähintäänkin epäselvät ja -loogiset. Ulla Maija Bergman tekee 
lisäselvityksen todellisesta tilanteesta, mahdollisista Kuusankoski-Jaala alueen kustannuksista ja alustaa 
aluetoimikunnan puolesta lausunnon kaupungille. Kaupunki tekee päätöksen matonpesupaikoista syksyllä 
ensi kesää varten. Päätöksentekoon tullaan pyytämään lykkäystä koska a) talvella ei juuri kustannuksia ole 
b) kaupunki arvioisi mahdollisen säästön uudestaan c) matonpesupaikoille löytyisi jokin toinen hoitava taho 
kaupungin lisäksi ilman että yhtäkään olemassa olevaa tarvitsisi sulkea d) ’epävirallisten’ 
matonpesupaikkojen lisääntymisen välttäminen  
 

Kuusankosken vanha kaupungintalo  
Sauli Ylösmäki ja Petri Saloranta selvittelivät vanhan kaupungintalon käyttöä mahdollisena Kuusankoski-
Jaala alueen monitoimitalona. Selvitys jatkuu koska talon käytön käsittely on kaupungilla kesken. Vanha, 
pääosa rakennuksesta on suojelupäätöksen alainen eikä sitä voi purkaa; matalan lisäosan purku on ollut 
esillä. Talo tulee ottaa vakavasti huomioon monitoimikeskuksena, johon alueen eri toimintojen lisäksi voisi 
hankkia laajemmaltakin alueelta toimijoita.  
 

Ilmaiset harrastusmahdollisuudet listaus  
Työtä jatketaan listan täydentämiseksi ja toivomme sen valmistuvan syksyn aikana julkistettavaksi.  
 

Muut asiat  

Käytetyt rahat  
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta on tähän mennessä käyttänyt määrärahoista n. 2 300 EUR eli n. 11 %. 
Tulossa on jo suunniteltuja ja päätettyjä kuluja n. 7 000 EUR. Puolet toimintamäärärahoistamme on näin 
ollen korvamerkattu. Korona on vaikuttanut suuresti siihen, että ideoita ei ole voitu isommassa 
mittakaavassa tähän mennessä toteuttaa. Suunnittelemme kuitenkin seuraavassa kokouksessamme uusia 
käyttökohteita.  
 

Järjestöyhteistyön toimintamalli  
Heli Veripää lähetti toimikunnalle Sote-järjestöjen 2.0-hankepäällikkö Henna Hovin Kouvolan kaupungin 
kanssa käynnistämän järjestöyhteistyömallin, joka tulisi malliksi koko Kymenlaaksolle. Kuusankoski-Jaala 
alueen päivitetty järjestölista lähetetään Helille.  
Yhteisötilojen listaukseen palataan myöhemmin. Alustavasti luettelimme Kuusankosken vanhan kaupungin 
talon, POKS:n, vanha terveyskeskus ja Kuusankoskitalon. Tyhjiä yksityisten tai muiden tahojen omistamia 
rakennuksia on lisäksi vanha poliisitalo, vanha E-kaupan liikenneympyrässä vastapäätä vanhaa Osuuspankin 
rakennusta oleva talo sekä Kymi-yhtiön vanha ammattikoulu.  
 

Seuraava kokous  
10.9. klo 19.00 Koronatilannetta seuraten päätetään myöhemmin, onko kokous Teamsin kautta vai 
Kuusankoski-talolla  
 
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan puolesta  
Leena Elojärvi 


