Jaala Kuusankoski - aluetoimikunnan kokousmuistio
24.2.2022 Kuusankoskitalo
Paikalla: Nyrkkö Antti, Kivisoja Ari, Hannele Löytty, Sami Junnola, Mari järvinen,
Merja Tihula, Elojärvi Leena
Aika:

18.00-20.20

Varajäsenistä Minna Järvinen sijaistaa Joonasta
Paikalla olevat varajäsenet Mika Peltola, siht. Hinkkuri Joni,
PJ aloitti kokouksen 18:00

1. Robotiikkakerho
Jorma Hoikkala kertoi robotiikkakerhon tämän hetken tilanteesta. Suunniteltu
aloitus tällä hetkellä syyslukukaudella 2022.

2. Hankeideat
Päätettiin, että pidetään yhdistyksille ja seuroille yhdistystyöpajat mahdollisista
hankkeista.

3. Antti Nyrkkö kertoi PJ kokouksen kuulumiset
Esitetään Kivisoja Aria kaupungin ilkivaltaryhmään.
Kymikerholla järjestetään ATK koulutusta
Leena Elojärvi osallistuu kestävän kehityksen hankkeeseen.
Koulutusmahdollisuuksista talous ja hanketoiminta kiinnostavat
https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/maksuttomat-palvelut-kuusankosken-jajaalan-alueilla/

4. Käsiteltiin kaupungilta tullut palaute koirankakka-automaatista Voikkaalle.
Todettiin ettei kuulu aluetoimikunnalle vaan kaupungille.
5. Tehtiin toimintasuunnitelma valmiiksi (liite1)

6. Muuta
-

Keskusteltiin mopotallitoiminnasta. Junnolan Sami ottaa vastuun suunnittelusta.
Kutsutaan seuraavaan kokoukseen Heli Veripää kertomaan toimikunnan
taloudesta
- Kutsutaan kaupungin lakimies Päivi Sandås kertomaan vastuuasioista
aluetoimikunnalle.
o Sairaalanmäen kuntoportaat – Minna Järvinen
o Jaalan skuuttiparkki - Mari Järvinen
- Kehitetään toimintamallia palautteiden keräämiseen tapahtumissa ja
osallistumiseen tapahtumiin. – Mika Peltola
7. Seuraava kokous 7.4.2022
8. Päätettiin kokous klo 20.20

Jaala-Kuusankoski aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2022
Tavoitteet
- Vakiinnuttaa aluetoimikuntien ja aluekehittämisen rooli sekä
mahdollisuudet oman alueen ja kehittämiseen asukkaiden ja yrittäjien
toiveet ja tarpeet edellä.
- Lisätä aluetoimikunnan tunnettavuutta ja viestintää
- Osallistuminen kaupungin meneillä oleviin hankkeisiin alueella
aktiivisen toimijan roolissa.
Tärkeimmät tehtävät
- Monipalvelupisteen suunnitteluun osallistuminen Kuusankoskella
- Asukkaiden osallistaminen laajemmin suunnitteluun hankeideointiin ja
yhdessä tekemiseen ja toteuttamiseen
- Tukea aloitteita, jotka mahdollisimman monipuolisesti palvelevat eriikäisiä asukkaita
Edellytykset
- Sitoutuneet aktiivit
- Innostuneet asukkaat
- Selkeät toimintatavat ja lupa toimia
- Riittävät taloudelliset ja muut resurssit
TOIMINTA 2022
Kokouksia pidetään noin 10 kertaa vuoden aikana ja muuten tarpeen mukaan.
TEHTÄVÄT
-

Kouvolan kaupungin aluetoimikuntaa koskevan palautepalvelun ja
aluetoimikunnan aloitelomakkeen kautta saapuneiden aloitteiden
käsittely ja priorisointi.
Yhteistoiminnan ja ideoiden kartoitus yhdistysten, seurojen ja
asukaspalautteiden kautta
Osallistuminen monipalvelupisteen suunnitteluun Kuusankoskella

NÄKYVYYS JA VIESTINTÄ
Toimikunta tiedottaa aktiivisesti hyväksytyistä hankkeista, sekä järjestää kyselyitä ja
asukastapaamisia uusien ideoiden ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. Viestintä
tapahtuu kaupungin verkkosivuilla ja aluetoimikunnan Facebook-sivulla. Toimikunta
pyrkii olemaan esillä alueen tapahtumissa.

