Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunnan

MUISTIO

Teams-etäkokous 14.4.2021 klo 18 – 19.30
Läsnä:
varsinaiset jäsenet Ulla Virtanen, Hannele Löytty, Arja Taavila, Sauli Ylösmäki, Petri Saloranta, Leena Elojärvi
varajäsen Ulla Maija Bergmann toimi vakituisena jäsenenä Ville Virtasen poissa ollessa
paikalla osallisuuskoordinaattori Heli Veripää
vieras Hyvinvointikoordinaattori Tarja Ala-Mattila

1 Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman esittely
Kouvolassa laaditaan seuraava lakisääteinen Laaja Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 20212025. Asiakirjassa kuvataan kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittyminen kuluneen valtuustokauden aikana, sekä esitetään suunnitelma tulevalle valtuustokaudelle. Koottu tieto tukee kunnassa tehtävää toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Hyvinvointikertomuksen laadintaan velvoittaa Terveyden-huoltolaki
(1326/2010, § 12). Laadintaprosessi alkoi kuntalaisille suunnatulla hyvinvointikyselyllä marraskuussa
2020. Hyvinvointikoordinaattori Tarja Ala-Mattila esitteli Hyvinvointikyselyn tuloksia sekä Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman valmistelua, johon olisi hyvä saada myös aluekohtaista näkökulmaa: mitä
mielestänne teidän alueellanne tulisi seuraavan neljän vuoden aikana kehittää asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi. (suoria lainauksia Tarja Ala-Mattilan sähköpostiviestistä 3.2.2021).
Toimikunnan jäsenet kirjoittavat omat mielipiteensä ja lähettävät puheenjohtajalle maanantaihin 19.4.
mennessä, joka tekee niistä yhteenvedon lähettäen sen sekä Tarja Ala-Mattilalle että Heli Veripäälle.
Heli Veripää esitteli osallisuussuunnitelman, jossa yksi keskeinen sanoma on nähdä osallisuus toimintakulttuurina. Aluetoimikunnat tekevät omalta osaltaan osallisuustyötä verkostuen ja toimien alueen
monien erilaisten toimijoiden kanssa sekä ottaen osaa lausuntoihin ja kannanottoihin. Myös Helille voi
vielä lähettää kommentteja osallisuudesta ja siitä miten eri tavoin voidaan osallistua sekä aktivoida muita.

2 Kaupungin yhteisötilojen tilanne
Yhteisötilojen tiimoilta oli jo toinen kokous 8.4., jossa kaupungin edustajat käyvät läpi tahtotilan yhteisötilojen olemassaolosta, ylläpidosta, paikoista jne. Mukana on Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan esitys
Kuusankosken yhteisötilan tarpeesta. Näiden pohjalta Kaupunginhallitukselle tehdään esitys 10.5.
kokoukseen. Odotamme mielenkiinnolla kokouksen päätöstä.

3 Kannanottomme Kuusankosken-Jaalan alueen sotepalveluista
Yhteydenottomme Kymsoten kirjaamoon ja Annikki Niiraseen ei ole toistaiseksi tuottanut vastausta. Arja
Kumpu on luvannut ottaa asian esille 20.4. kokoontuvassa kuntien yhteistyökokouksessa, jossa on läsnä
myös Kymsoten edustajat. Jäämme odottamaan vastausta samalla aktiivisesti kysellen sen perään.

4 toimikautemme jatkuvat ja keskeneräiseksi jääneet/jäävät aloitteet
Kuusankoski 100 kuvataidekilpailu ei ole aktivoinut ketään organisoimaan kyseistä kilpailua, joten
ideasta luovutaan. Koululaisilla on syksyllä juhlavuoden kuvataidekilpailu.
Luontokävelyn järjestämiseltä puuttuu myös vapaaehtoinen, joten otamme yhteyttä Pohjois-Kymen
luontoon kysyen heidän aktiivisuudesta järjestää luontotapahtumia kesällä 2021.

Naisfutista jatketaan heti kun koronasuositukset sen sallivat. Pelit aloitetaan Lassilan pellon ulkokentällä.
Asiasta tehdään tiedote heti kun voidaan edetä. Futikselle etsitään vetäjä jos Eveliina ja/tai Ari Kautto
eivät jatka.
Robotiikkakerho aloitetaan myös heti kun koronarajoitukset sen sallivat. Koska se on suunniteltu
koululaisille, niin aloitus jäänee elokuulle 2021. Legot ja tabletit, jotka tällä hetkellä ovat Haclabin
tiloissa siirretään kaupungin varastoihin odottamaan seuraavaa toimikuntaa. Samoin kuin jäljelle jääneet
300 jousiheijastinta.
Maksuttomat palvelut https://www.kouvola.fi/maksuttomatpalvelut listausta jatketaan. Päivitystä hoitaa
Ulla Maija Bergman. Palveluista on tehty myös A5 kokoinen esite, jonka jakamista jatketaan, kun
koronasuositukset sen sallivat. Kouvolan kaupungin seuraava asukaslehti julkaistaan 26.5. ja siihen on
tarkoitus saada tämä maksuttomat palvelut esite. Heli Veripää tarkistaa onko se mukana julkaisussa.
Hannele Löytty ilmoittaa Heli Veripäälle auringonkukkapeltojen sijainnit ja osoitteet, jotta ne saadaan
yhteisjulkaisuun Kouvolan alueen kukkapelloista. Samoin pyrimme saamaan tästä jutun Kouvolan
Sanomiin. Auringonkukkien siemenet ostetaan aluetoimikunnan lukuun.
Kuusankoski 100-juhlinta on ensimmäisen puolen vuoden aikana miltei näkymätöntä koronan vuoksi.
Kuusankoskitalon seinälle ilmestyy 30.4. suurkuvatulosteena Kuusankoski 100-logo, jonka kustannuksiin
aluetoimikunta yksimielisesti päätti osallistua. Aluetoimikunta maksaa tulosteen hinnan, n. 950 EUR.
Asennukselle etsitään sponsori. Saman aikaisesti Kuusankoski seura alkaa myydä samalla aiheella olevaa
pinssiä. Halkijuoksu 14.8. ja pääjuhla 22.8. Kymin Osakeyhtiön satavuotissäätiön tukemina näyttävät
todennäköisiltä tapahtuviksi. Samoin juhlavuoden golf-kisa 14.6. Eerolassa, josta kuten halkijuoksustakin
ollaan suunnittelemassa joka vuotista tapahtumaa.

5 Muut asiat
Kymijoen suihkulähde Kuusankosken sillan läheisyydessä avataan kesäksi kaupungin
kunnossapitopäällikkö Jukka Perttulan lupauksen mukaan.
Seuraava kokous pidetään kesäkuun alussa. Siitä ilmoitetaan myöhemmin.
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan puolesta
Leena Elojärvi
puheenjohtaja

