Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokousmuistio
Aika 25.1.2022 klo 18.00
Paikka Kuusankoskitalon kokoushuone
Paikalla
Antti Nyrkkö (puheenjohtaja)
Kivisoja Ari
Leppänen Joonas
Peltola Mikael (Mika) (varajäsen)
Löytty Hannele
Järvinen Mari
Tihula Merja
Hinkkuri Joni (varajäsen)
Pulkkinen Eveliina (varajäsen)
Junnola Sami
Järvinen Minna (varajäsen)
Kokouksen sihteerinä toimi Eveliina Pulkkinen.
- Paikallaolijat esittäytyivät ja kertoivat kiinnostuksen kohteistaan.
- Puheenjohtaja kävi läpi aluetoimikunnan käytäntöjen periaatteet.
• Jos varsinainen jäsen on estynyt tulemasta paikalle, hän ilmoittaa tästä
puheenjohtajalle. Varajäsenet saavat tulla kokouksiin aina paikalle. Kokouspalkkiot
maksetaan varsinaisille jäsenille ja varsinaisen jäsenen tilalle kutsutulle
varajäsenelle. (4x/vuosi).
• Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse vähintään viikko ennen kokousta.
Puheenjohtaja pyrkii lähettämään kutsun mahdollisimman aikaisin.
• Kokoukseen voidaan lisäksi kutsua muita ulkopuolisia henkilöitä tilanteen mukaan.
Kokousajat ovat myös julkisia ja kokouksiin voi osallistua kuka vain.
• Puheenjohtajan ehdotuksesta luodaan aluetoimikunnalle oma WhatsApp-rinki, jotta
viestittäminen jäsenten välillä olisi nopeampaa. Puheenjohtajalla on kaikkien
yhteystiedot tätä varten.
• Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää toimii aluetoimikunnan yhteyshenkilönä
Kouvolan kaupunkiin päin.
• Aluetoimikunnan kokousten muistiot ovat julkisia.
- Aluekehittämisraha vuonna 2022 Kuusankoski-Jaala alueelle on 19103 € (€/asukas).
- Puheenjohtaja kävi läpi aluetoimikunnan organisoimien hankkeiden käytäntöjä, ja hankkeiden
käytännöistä ja rahoituksesta keskusteltiin. Yli 1000 € maksavista hankkeista tehtävä
viranhaltijapäätös. Käytiin läpi ideoiden käsittelyä, valintaa ja mitä hankesuunnitelmien tulee
sisältää. Keskusteltiin myös hankkeiden kestosta ja viime vuoden hankkeiden onnistumisesta.
• Vuoden 2022 hanketeema: Kestävä kehitys
• Digihankkeet
• vapaaehtoinen aihe, jos toimikunnasta löytyy innostusta
• keskusteltiin jo olemassa olevista digipalveluista Kuusankoskella
- Aluetoimikunnan viestintävastaavaksi ilmoittautui Merja Tihula (viestintä Kouvolan kaupungille,
tapahtumalistaus ja tapahtumat Kymenlaakso nyt-sivuille, some)

- Edustajaksi kehittämisryhmiin (lape-verkosto) ilmoittautui Sami Junnola.
- Muita yhdyshenkilöitä ei nimetty toistaiseksi.
- Käsiteltiin Kouvolan kaupungin aluetoimikunnalle lähettämä kannanottopyyntö koskien KSS Lämpö
Oyn suunnitelutarveratkaisua (5621/10.03.00.03/2021) osoitteessa Jaalantie 47, 47710 Jaala:
Aluetoimikunnan mielestä hanke on hyvä, mutta sijainti huono perinnemaiseman kannalta. MRL
137 §:ssa mainittu perinnemaiseman suojelu ei toteudu. Puheenjohtaja välittää aluetoimikunnan
vastineen eteenpäin.
– 2019-2021 toteutuneet hankkeet ja jatko
• Auringonkukkapellot (2 viljelijää saatu mukaan Jaalan alueella, huono kesä aiheutti
kukinnan viivästymisen). Hannele kyselee jatkoa samoilta viljelijöiltä.
• Heijastimia jaettu alueen koululaisille. Pieni määrä heijastimia jäänyt varastoon, nämä
voidaan jakaa sopivassa tapahtumassa.
• Jaalan jouluvalot jouluksi 2021.
• Jaalan yhteisötila.
• Naisten höntsäfutis. Tällä hetkellä ei ole käynnissä. Antti selvittelee mahdollista jatkoa.
• Robotiikkakerho alakouluikäisille Jaalassa ja Kuusankoskella (2 ryhmää, á 30 henkeä).
Tarvikkeet hommattu, mutta kerhoa ei ole voitu järjestää koronan takia. Antti on yhteydessä
kerhon vetäjään Jorma Houkkalaan aikatauluista/ kerhon kestosta. Keskusteltiin
ilmoittautumiskäytännöistä.
- Aloitteita seuraavalle kaudelle:
• Aluetoimikunnan standi markkinoille Kuusalla ja Jaalassa, jotta paikallisilta saataisiin
ideoita ja aloitteita.
- Seuraavat kokoukset (tarvittaessa pidetään lisää myös välillä)
• to 24.2. klo 18 Kuusankoski
• to 7.4. klo 18 Kuusankoski
• to 19.5. klo 18 Jaala yhteisötila (vanha kunnantalo)
• to 16.6. klo 18 Kuusankoski
- Kokous päättyi klo 20.30.

