Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokousmuistio
16.6.2020 klo 17.30 – 19.00
Kouvola-talo, Arvola-kokoushuone
läsnä:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Ville Virtanen

Ulla-Maija Bergman

Hannele Löytty
Arja Taavila
Sauli Ylösmäki
Ulla Virtanen
Leena Elojärvi
muut läsnäolijat:
Heli Veripää, kaupungin yhteyshenkilömme
Sami Hänninen, Korpibotit vetäjä Valkealasta
Jorma Hoikkala, Kouvolan Hacklabin vetäjä
Kokouspalkkion saavat 6 varsinaista jäsentä ja varajäsen Ulla-Maija Bergman (Petri Salorannan tilalla).

Korona-ohjeiden kertaus
Kokoushuoneessa istuttiin väljästi, ei kättelyä, ei mitään tarjoilua ja käsidesi oli pöydällä käytettävissä. Paikalla oli
10 henkilöä.

Kujabotit kehityshanke
Valkealan aluetoimikunta on mahdollistanut Korpibotit hankkeen viime vuonna Kääpälän koululla. Se on
kaikille avoin Kouvolan kylien 5+ vuotiaille tarkoitetun robotiikkakerho. Idean ytimen muodostavat Lego
Mindstorms Education rakennussarjat. Osallistujista muodostetaan joukkueita, jotka kokoontuvat
säännöllisesti. Joukkueen koko on 2-10 nuorta. Osallistuminen on maksutonta. Kerho on toiminut Sami
Hännisen vetämänä ja nykyinen jäsenmäärä ennen koronan pysäyttänyttä toimintaa oli 15 nuorta.
Sami Hänninen oli paikalla kokouksessa kertomassa kerhon toiminnasta koska Kuusankoski-Jaalan
aluetoimikunta harkitsee samanlaisen kerhon avaamista alueellamme työnimellä Kujabotit.
Hacklabin vetäjä Jorma Hoikkala kertoi heidän toiminnastaan. Heillä on valmius vetää mahdollisesti
perustettavaa Kujabottia.
Kouvola Hacklab ry on vuonna 2017 perustettu elektroniikasta, rakentelusta ja erilaisista käsityöprojekteista kiinnostuneiden yhteisö. Yhdistys ylläpitää Kouvolassa Kaakkois-Suomen ensimmäistä yhteisöllistä työtilaa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka toiminnallaan pyrkii
kehittämään ja edistämään jäsentensä sekä lähiseutunsa tieteellisiä, teknillisiä, taiteellisia sekä kädentaidollisia harrastusmahdollisuuksia. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Yhdistys toimii
kaupunginomistamassa Brankkarissa. (lainaus yhdistyksen nettisivuilta)
Aluetoimikunta päätti yksimielisesti kokouksessaan edetä hankkeessa Kujabotit ja tehdä siitä
Kehityshankkeen. Hankkeen esityön ja selvityksen tekee puheenjohtaja Elojärvi ja esittelee sen
aluetoimikunnalle heinäkuun loppu puolella, jonka jälkeen sen annetaan Heli Veripään kautta
viranomaispäätöksellä hyväksyttäväksi. Tavoitteena on käynnistää Kujabotit syksyllä 2020.

Naisten harrastefutis
Naisten harrastefutis käynnistetään heinäkuun alussa. Asiasta tehdään epävirallisen ’puskaradio-tiedottamisen’
lisäksi julkinen facebook-sivujemme, kaupungin nettisivujen ja lehti-ilmoittelun kautta. Eveliina Gainullina tekee
mainokset ja toimii yhteyshenkilönä Ari Kauttoon, futiksen vetäjään sekä pitää aluetoimikunnan tiedotettuna.

Ilmaiset palvelut lista
Ulla-Maija Bergman, Arja Taavila ja Hannele Löytty ovat kevään aikana kasanneet Kuusankoski-Jaala alueen
tiedossamme olevista ilmaispalveluista listan. Sitä täydennetään sitä mukaa kun saamme tietoa ja vinkkejä uusista
palveluista.
Ilmaiset palvelut/maksuttomat harrastus- ja ajanviettomahdollisuudet listausta ei ole kaupungissamme aiemmin
tehty. Puheenjohtaja tulee käymään yhteisöpalvelujen palvelupäällikön Anne Erikssonin kanssa läpi jatkotoimenpiteet eli missä ao. lista julkistetaan ja päivitetään. Aluetoimikunnan puolesta listaa ylläpitää Ulla-Maija Bergman.
Heli Veripään ehdotuksesta kyseinen lista kannattaa laajentaa koko Kouvolaa koskevaksi.

Muut asiat
Aluetoimikunta jää kesälomalle. Seuraava kokous heinäkuun lopussa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Hyvää juhannusta ja kesää kaikille

Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan puolesta
Leena Elojärvi

