
MUISTIO 
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan Teams-etäkokous 20.1.2021 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 

1 Aluetoimikuntien puheenjohtajien kokous 14.1.2021 viestit 
Käytiin lyhyesti lävitse kokouksen aiheet, joista puheenjohtaja nosti seuraavat asiat erityisesti esille: 

Anjalankosken aluetoimikunnan puheenjohtajan Elina Porkan tuleva tutkimus Aluetoimikuntien kehittäminen 
toiminnan johtamisen näkökulmasta, johon hän tulee lähettämään kirjallisen kyselyn sekä haastattelemaan 
kaikkien aluetoimikuntien kaikki vakituiset sekä varajäsenet. Tutkimus on tärkeä koska Kouvolalla on takanaan 
ensimmäinen varsin repaleinen aluetoimikuntien toimikausi.  

Aluetoiminnan Evaus siirretään Elinan tutkimuksen vuoksi ja uuden aluetoimikunnan nimittämisen jälkeiseen 
aikaan tehtäväksi. Keskeisiä kehittämisen kohteita ovat hankeprosessi ja aluetoimikunnan toimikausi.  

Toimikausi päättyy 31.5.2021. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa 1.6. Aluetoimikuntien jäsenten haku elokuussa ja 
uusi toimikunta pääsee aloittamaan syys-lokakuussa. Aluetoimikuntien toimintaan tulee 3 – 4 kuukauden tauko 
mitä ei varmastikaan ole otettu toimintaa käynnistäessä huomioon. Toimikausi on vaalikausi mutta koska vaalit 
ovat keväisin, niin aluetoimikuntien toimintakausi lyhenee kummastakin päästä puoli vuotta. 

Ehdotuksemme onkin, että aluetoimikuntien toimikausi olisi budjettikausi eli kalenterivuosi, jolloin asiat 
jatkuisivat katkotta ja luontevasti toimintamäärärahojen puitteissa.   

On tarkoitus myös kysellä huhtikuussa nykyisiltä jäseniltä olisivatko jatkamassa tulevalle kaudelle. Kuusankoski-
Jaalan aluetoimikunnan kokouksessa olleet jäsenet varajäsenen kera ovat halukkaita jatkamaan.  

2 Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 
Vuonna 2020 käynnistettyjen hankkeiden, naisfutis, maksuttomien palveluiden listan päivittäminen ja kehittäminen 
sekä Kuusankoski 100 juhlavuoden koordinointia tullaan jatkamaan. Mahdolliset syntyvät kustannukset 31.5. 
jälkeen tulee Heli Veripää, yhteyskoordinaattorina hyväksymään. Maksuttomien palveluiden listauksen näkyvyyttä 
parannetaan sekä ottamalla yhteyttä Kouvolan Sanomien ideaboxiin että julkaisemalla siitä seuraavassa Kouvolan 
kaupungin asukaslehdessä tiedote.  

Hankkeet, jotka siirtyivät vuodelle 2021 kuten Kujabotit pyritään käynnistämään heti kun korona ohjeistus sen sallii. 
Harkitaan josko kerhoa voisi jatkaa osittain myös kesälomien aikana. Jaalan jouluvalojen suunnittelu jatkuu 
yhteistyössä kaupungin kanssa, seuraava kokous 4.2. Auringonkukille on löytynyt hyvä pelto, jonka käytännön 
järjestelyitä Hannele Löytty hoitaa. Siemenet hankitaan yhteishankinta Valkealan aluetoimikunnan kanssa.  

Vuoden 2021 keskeisimmäksi tehtäväksi tulee monitoimipisteen tai palvelupisteen suunnittelun aloittaminen myös 
Kuusankoskella. Palvelukeskuksen suunnittelu käynnistyi alkuvuodesta Jaalassa ja siinä on mukana Arja Taavila, 
Harri Tuominen ja Hannele Löytty edustamassa aluetoimikuntaa. Tärkeintä on ensin tutkia mahdollisen keskuksen 
todellinen tarve: kuka tarvitsee ja mitä, missä palvelukeskus/-keskukset tulisi sijaita, kustannukset ja mitä 
kaupungin puolelta on jo suunnitelmissa. Tähän aiheeseen perehdytään helmikuun aluetoimikunnan kokouksessa.  

Arja Taavila esitteli Jaalan palvelukeskuksen tilanteen. Jaalan yhteisöllisestä tilankäytöstä on tehty yhdistyksille 
kysely, jonka pohjalta pidetään valmistelupalaveri 10.2. ennen kuntalaiskuulemista 25.2. Kymsoten rooli on tärkeä 
ja heidän palvelu- sekä tilatarpeensa suunnitelmat mutta aluetoimikunta keskittyy Kymsoten ulkopuolisten palvelu-
tarpeiden kartoittamiseen, johon voidaan mahdollisesti vaikuttaa. Yhteistyötä on kuitenkin syytä tehdä Kymsoten 
kanssa mahdollisista tilankäytöistä.  

 

3 Muita asioita 
 

Kuusankoski 100-vuotta juhlavuosi 2021 
 
Petri Saloranta esitteli Juhlavuonna käynnistettävän Kuusankosken halkijuoksun järjestelyt. Nähtäväksi jää, jos 
tapahtumasta tulee jatkossa jokavuotinen. Halkijuoksun kuten pääjuhlankin rahoittaa Kymin 100-vuotissäätiö.  
 

Kyselyt ja lausuntapyynnöt 
 
Aluetoimikunnan jäsenet ovat vastanneet aktiivisesti kyselyihin ja lausuntapyytöihin, joita ovat viime aikoina olleet  
Kuusankosken ulkoilu- ja liikunta-alueen kehittämisen kysely (sulkeutui 30.12.2020), uimahallin sijainnin kysely 
(avoinna 31.1. asti), venepaikkakysely (avoinna 31.1.) sekä lausuntopyyntö Kymenlaakson terveysliikunta-
strategiasta vuosille 2021 – 2025 (vastaus 17.2. mennessä). 



 
Lakkautettavien liikuntapaikkojen käyttösopimusten mahdollisissa siirroista kolmannelle sektorille eli yhdistyksille 
voi olla yhteydessä liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkaseen.  
Kymin vanhan piipun/höyryn iltavalaistus 
 
Ajatuksesta valaista Kymin vanhan tehdasalueen höyryn piippu ja jäljellä oleva rakennus on alueeltamme oltu 
yhteydessä Ville Virtaseen. Asiasta keskusteltiin ja todettiin perusidean olevan hyvä mutta kohteeksi ehdotetun 
paikan olevan hyvin vaativa, vaarallinen ja UPM:n omistuksessa, joka tuskin antaa lupaa purkamakseen haluavan 
kohteen korostamiseen.  Ideaa ei kannata hylätä vaan kehittää oikean kohteen löytämiseksi, jolloin siitä voitaisiin 
saada Kuusankoskelle näkyvyyttä. Valaistuksen sijaan ratkaisuna voisi olla muraali eli seinämaalaus. 
 

Digi & Somevastaava 
 
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan jäsenissä ei ole tällä hetkellä syvällisempää digi ja/tai someosaajaa, joka voisi 
päivittää, seurata ja kehittää Some-viestintäämme. Harkitaan ratkaisua yhdessä Heli Veripään ja muiden 
aluetoimikuntien kanssa.  

 

4 Seuraava kokous 
 
on torstaina 11.2. klo 18.00 
 
pääaiheena Monitoimikeskus/Palvelukeskus 
 
Kokouksen puolesta 
 
Leena Elojärvi 
puheenjohtaja 
  
 
. 


