
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokouksen muistio 16.6.2022 

Etappi, Kuusankoski 

 

Paikallaolijat: Leena Elojärvi, Ari Kivisoja, Hannele Löytty, Mari Järvinen, Merja Tihula, Mika Peltola,  

Joonas Leppänen 

Varajäsenet: Minna Järvinen, Eveliina Pulkkinen 

 

 

1. Kokousten 19.5. ja 1.6 muistioiden asioita 
1.1. Lyhyt yhteenveto Jaalan hankkeista: Jaalatalo, frisbeegolfrata, skeittirata 

 => Kaupungilta yhteisötalojen Timmi -ajanvarausjärjestelmä käyttöön 

1.2. Muut hankkeet: Kuusaan yhteisötila, VR-lasit + pelit, lavaviljely, mopotalli/-parkki, Kuusaan 

halkijuoksu 

o Kuusaan yhteisötila -projekti jatkuu 

o VR-lasit + pelit saaneet hyvän vastaanoton sekä Jaalassa että Voikkaalla (657 €) 

o Lavaviljely -projekti (alle 800 €) lähtenyt hyvin käyntiin, jatkuu 

▪ Lavaviljelyn kohteita mietitään myös ensi vuodeksi 

o Mopotalli/-parkki projekti jatkuu elokuussa 

o Kuusaan halkijuoksu – urheiluseuroilla ei mahdollisuuksia, siirtyy vuodelle 2023 

1.3 Aluetoimikunnan oma logo  

o Projekti jatkuu elokuussa 

1.4 Tapahtumapäivästä 6.8. tai 13.8. päättäminen 

o Tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna: aikataulu tiukka, hanke hyväksytettävä 

elinvoimajaostolla (kokous 21.6.) sekä koronavuosien jälkeen jo runsaasti tapahtumia 

kesälle, eritoten 6.8. Pyritään järjestämään vuonna 2023. 

 

2.       Uusia hanke-ehdotuksia ja esiin tulleita asioita  

 2.1. Pilkanmaan frisbeegolfrata – aluetoimikunta tukee max. 900 €, Mika yhteyshenkilö 
 2.2. Voikkaan kyläyhdistys – päätettiin kyläyhdistysten yhteyshenkilöt (Jaala kk – Mari,  

      Voikkaa – Hannele, Pilkanmaa – Mika, Keltin Nuoret – Merja) 
2.3. Kuusankosken nuorten toiminta – tutustutaan paremmin LaPe toimintaan  
2.4. Aluetoimikunnan henkilöesittely FB:ssa – jokainen toimittaa kuvan ja haluamansa 

esittelytekstin Merjalle 

3.       Sisäinen ja ulospäin suuntautuva viestintämme 

o Merja selvittää, miten saisi tiedot paremmin ajan tasalle kaupungin sivuille 

o Osallistuminen ilmoitettava kokouksiin, tapahtumiin, jne.  

 

4.  Vuosikello 

o Valittiin vuosikellomalli – listamallinen, lisäksi vastuuhenkilö vuosikelloon 

▪ Leena ylläpitää vuosikelloa 

o Kyläyhdistysten yhteyshenkilöt kartoittavat v. 2023 auringonkukkapeltoja alueeltaan 

o Robotiikkakerhoasioiden vastaavaksi valittiin Joonas 

o Lavaviljely vastaavana Eveliina 

o Aloitetaan tekemään jo vuoden 2023 vuosikelloa 

 



 

5.  Muita asioita 
o Vieraslajien torjunta ja niityt, Jaalan kirkonkylä; aloitteet - suurin osa aloitteista on 

kaupungille kuuluvia asioita 

o Leena pyytää selvityksen kaupungilta luonnon monimuotoisuus -hankerahan käytöstä 

o Keskusteltiin päivitetystä aluetoimikunnan toimintasäännöstä 

 

6.  Seuraava kokous 
o Tiistaina 23.8. klo 18.00 Kuusankosken Etapissa 

 


