
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan muistio 
Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan Teams-etäkokous 17.2.2021 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 Monipalvelukeskuksen/-pisteen alustavaa kartoitusta 
 

Arja Taavila kertoi Jaalan palvelupisteen etenemisestä, tarvekartoituksesta ja tulevasta kuntalais-

kuulemisesta 25.2. Terveysasemaa käyttää Kymsote. Viereisen tyhjänä olevan kiinteistön, jonka omistaa 

KSO (Kymen seudun osuuskauppa) käyttö Elimäen Puljun mallin mukaisena matalan kynnyksen tilana 

on yksi ehdotus. Se olisi samalla tavoin yhdistyksille maksuton kaupungin rahoittamana ja yhdistykset 

osallistuisivat ylläpitoon. Alustavat kartoitukset osoittavat selvän tarpeen Jaalan omalle paikalliselle 

’Porukkatalolle’ Kouvolan mallin mukaan.  

Käytössä olevat kaupungin ja yksityisten omistamat tilat Kuusankoskella 

Kuusankoskelle ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa mitään monipalvelupistettä (Arto Kuitikka 12.2.2021). 

Paikkakunnalla on paljon kaupungin omistamia tiloja, jotka ovat vajaakäytöllä tai joiden käyttötarkoitus 

muuttuu tai puuttuu kokonaan. Esimerkkeinä viimeisestä ovat vanha kaupungintalo, terveyskeskus ja 

Voikkaan seuratalo. Vajaakäyttöisiä, eritoten iltaisin ja viikonloppuisin ovat koulut ja työväenopiston tilat. 

Kuusankoskitalon, kirjaston, Etapin ja Nuokkarin käyttötarkoitusta olisi tarkistettava joustavammalla 

mallilla ja hinnoittelulla. Seurakunnan tilojen käyttö vaatii samoin uudelleenarviointia ja keskustelua 

seurakunnan kanssa. Kuusankosken kalliosuoja on kovassa käytössä ja äärimmäisen tärkeä paikka 

monelle urheiluseuralle ja -lajille.   

Yksityisiä tiloja on myös runsaasti. Niistä suurin osa on entisiä Kymin omistamia rakennuksia kuten 

Voikkaan klubi, Voikkaan mestarikerho, Kymiyhtiön ammattikoulu, Koskela, Johtokunnan huvila, Tallin 

monttu ja koko vanha tehdasalue taideruukkeineen. Näistä monet on myyty yksityiselle ja tilankäytön 

hinnoittelu on sen mukainen. Kymen Paviljonki on myös yksi esimerkki alueen yksityisten tarjoamista 

maksullisista kokoustiloista.   

Tarvitaanko Kuusankoskella yhtä erillistä keskusta? 

 

Se on avoin kysymys, jonka selvittämistä jatkamme nyt keväällä. Toimikunnan alustavat kyselyt ja 

kartoitukset tuovat kuitenkin jo nyt esille, että olisi selvä tarve Kuusaan omasta kaupungin tukemasta 

’Porukkatalosta’. Joskin alueella on myös paljon yhdistysten ja kerhojen toimivia tilaratkaisuja, joihin 

ollaan tyytyväisiä. Monet urheiluseurat kokoontuvat omilla halleillaan, mikä on heille toimiva ratkaisu. 

Näihin ei ole tarve puuttua ja muuttaa. Suurimmat ensituntuman tilatarpeet tuntuvat olevan nuorilla ja 

vanhemmalla väellä.  

Tilojen kartoituksen tilanne ja tulevaisuus 

Kuusankoskella on paljon tiloja, joita voisi hyödyntää. Joten uuden rakentamista ei puolla oikein mikään. 

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitsisi mitoittaa yhteen paikkaan vaan käytettäviä tiloja voisi olla useita. 

Vaihtoehtoja ainakin paikkakunnalla on runsaasti. Niiden läpikäynti, nykytilanne ja kaupungin 

suunnitelmat tulisi nyt kartoittaa. Esimerkkinä on kalliosuoja, joka on edullinen, hyvä ja esteetön paikka 

ja joka tulee ehdottomasti ylläpitää ja säilyttää.  

Miten tästä jatkamme selvitystä? 

 



Aluetoimikunnan toimikausi päättyy 31.5. eikä kovin paljon enää ehditä tekemään. Toimikunnan jäsenet 

jatkavat kuitenkin kesken jäänyttä kartoitustaan eri yhdistysten, järjestöjen ja toimijoiden tarpeista. 

Selvitykset vedetään yhteen (puheenjohtaja tekee) ja käydään läpi maaliskuun kokouksessa. Samoin 

käydään kaupungin kanssa lävitse kaupungin omistamien tilojen tarkemmat tulevaisuudensuunnitelmat.  

 

2 Muita asioita 
 

Auringonkukkapellot 

 

Hannele Löytty on käyttänyt laajaa verkostoaan ja löytänyt kaksi maanviljelijää, jotka hoitavat itsenäisesti 

auringonkukkien istutuksen pelloilleen. Toinen on Arto Jussila, jonka auringonkukat tulevat Verlan tien 

risteyksen läheisyyten Jaalan tien varteen ja toinen Antti Mesiäinen, jonka parin hehtaarin pelto sijaitsee 

Kimolan kanavan läheisyydessä. Aluetoimikunta hoitaa ja maksaa siemenet viljelijöille samoin kuin 

maksaa tiedottamisen (kyltit, lehti-ilmoitus?) kun kukkia saa käydä poimimassa. 

 

Hammashoidon siirtäminen paikkakunnalta Prisma-keskukseen 

 

Aluetoimikunta tekee lausunnon ja vetoomuksen Kymsotelle, Annikki Niiranen sekä Kuusankosken että 

Voikkaan hammashoidon säilyttämisestä paikkakunnalla. Samaan lausuntoon lisätään palautetta 

Katajaharjun terveysaseman huonosta saavutettavuudesta. Asemalle on erittäin vaikea päästä 

puhelimitse eikä aikoja tahdo saada varattua kuin käymällä paikan päällä.  

 

3. Seuraava Teams-kokous 17.3.2021 klo 18.00 
 

Kokouksen puolesta 

 

Leena Elojärvi 

puheenjohtaja 

  

 

. 


