Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokousmuistio
23.8.2022 Etappi, Kuusankoski
Paikallaolijat
Varsinaiset jäsenet: Leena Elojärvi, Ari Kivisoja, Hannele Löytty, Mari Järvinen, Merja Tihula, Mika Peltola,
Varajäsen:
Eveliina Pulkkinen
1. Vakituisen jäsenen valinta eronneen Sami Junnolan tilalle
Varajäsen Eveliina Pulkkinen valittiin yksimielisesti ja Eveliinan suostumuksella vakituiseksi jäseneksi.
2. Teams viestintä- ja yhteistyöalusta
Terhi Palin perehdytti Teamsin saloihin. Kaikilla jäsenillä on kaupungin Teamsiin oikeudet kunnossa,
joten esteitä Teamsin käytölle ei ole. Aluetoimikunnan jäsenet ovat vierasstatuksella, mikä rajoittaa
Teamsin käyttöä. Kokouskutsut on pyydettävä kaupungin edustajaa lähettämään. Teamsillä on monia
etuja, kun kaikki ryhmän jäsenet käyttävät sitä erikseen ja yhdessä viestintään. Tästä teemme
seuraavassa kokouksessa päätöksen. Nyt viestimme juoksevia asioita WhatsApp-ryhmämme kautta.
Kaupungin valtuutetut ja virkamiehet näkevät Teamsistä aluetoimikunnan tapahtumia, muistioita ja
kokouskutsut mikä tukee toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
3. Puheenjohtajien kokous 10.8.
Kokouksen keskeiset asiat käytiin läpi.
4. Aluetoimikuntien oma tunnus
Amanda Kareenkosken harjoittelijoiden ehdotukset eivät edenneet hyväksyntään. Anjalankosken
aluetoimikunnan ehdotukset tunnukseksi eivät myöskään saaneet varauksetonta hyväksyntää.
Muutosehdotus siihen oli: aluetoimikunta-sana on yksivärinen (ei maisemakuvallinen) ja mieluummin
värillinen sekä fontti yksinkertaisempi. Tunnukseen liitetään QR-kooditunniste, jolla pääsee suoraan
aluetoimikunnan sivuille.
5. Vuosikello
Frisbee-golf radalta Jaalasta puuttuu toistaiseksi maksamaltamme radalta maininta aluetoimikunnan
tuesta. Laskua kaupungille ei myöskään ole vielä lähetetty. Joni/Mari tarkistavat tilanteen. Samoin kun
Mika tarkistaa Pilkanmaan frisbeegolf-radan laskutuksen, jonka rakentaminen on hyvässä vauhdissa.
Lavaviljely on kokeiluna onnistunut palvelukodeille vaikkakin kaikki eivät ole kuivuuden vuoksi
jaksaneet hoitaa ja kastella lavoja. Lavat ja idea jäävät palvelukodeille toteuttavaksi jatkossa
omaehtoisesti.
Auringonkukkapelto Pilkanmaassa kärsii kuivuudesta eikä sitä julkisteta. Asiaan palataan mahdollisesti
vielä myöhemmin, jos kukat nousevat. Somessa on esiintynyt auringonkukkapelto Pilkanmaasta. Mika
selvittää missä se on ja josko sen voisi liittää kaupungin sivuille.

Robotiikkakerho on aloitettava syyskuussa. Käytännön järjestelyt aloitettava välittömästi.
Kerhon vetäjä Jorma Hoikkala ja Leena Elojärvi kävivät tutustumassa Kuusankosken Seurakunnan
tiloihin sekä Etapin toimitilaan vaihtoehtoina Nuokkarin lisäksi mahdolliseksi kerhotilaksi. Tilaksi
valikoitui Etappi. Alustava suunnitelma on, että kerhot kokoontuvat joka toinen viikko tiistaina
Kuusankoskella ja joka toinen viikko torstaina Jaalatalolla.
Yhteisötaloselvitys jatkuu mutta jo nyt on toden näköistä, että syksyn budjettiesitykseen ei tule tänä
vuonna vielä Kuusankosken yhteisötalon vuokravarausta. Jaalatalon vuokra sen sijaan sinne lisätään.
Yhdistys- ja asukasilta syyskuulta siirretään myöhempään ajankohtaan. Lokakuulle järjestetään
yhteiskokous Kuusankoski-Jaala alueen kyläyhdistyksille. Toimikuntamme kyläyhdistysten
yhdyshenkilöt ovat yhteydessä ao. yhdistyksiin.
Päätettiin osallistua vanhusten ja vammaisten päivään 1.12.
6. Muut asiat
Jaalasta on tullut Mari Järvisen kautta 10 erilaista aloitetta. Aloitteet tarvitsevat paikallisen toimijan,
suunnitelman ja budjetin, jotta aluetoimikunta voi niihin ottaa kantaa ja mahdollisesti tukea. Ideoissa
oli useita hyviä ajatuksia toteutettavaksi ensi kesän tapahtumissa. Muovijätteiden keräykseen
sivukyliltä tulee ottaa suoraan yhteyttä Kymenlaakson Jätteeseen. Asia voidaan ottaa myös esille
seuraavassa puheenjohtajien kokouksessa.
Palautepalveluun tulleeseen havannointiin Kimolan kanavasta vastataan. Alue on suuri ja sen alueen
yrittäjien sekä Iitin ja Kouvolan kaupungin vastuulla eikä aluetoimikunnalla ole resursseja toimia näiden
puolesta, mikäli ao. tahot eivät itse edistä aluetta.
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan palautepalveluun tullut huomautus kaupungin henkilöautosta
liikennöimässä Kuusankosken rantaraitilla on lähetetty teknisiin palveluihin vastattavaksi mihin se
kuuluukin. Emme ota kantaa.
Kylien neuvottelukunnan kokoukseen 5.9. osallistuvat Leena Elojärvi, Hannele Löytty ja Mari Järvinen.
Facebookissa on sekä vanha että uusi Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta. Petri Salorantaan, edellisen
toimikunnan ylläpitäjään otetaan yhteys ja vanha poistetaan.
Syyskuun kokouspäivä vahvistetaan erikseen.
kokouksen puolesta
Leena Elojärvi

