Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokousmuistio
22.9.2022 Kuusankoskitalo, Kuusankoski
Paikallaolijat
Varsinaiset jäsenet:
Leena Elojärvi, Ari Kivisoja, Hannele Löytty, Merja Tihula, Mika Peltola, Joonas Leppänen
Varajäsenet:
Anu Vanhala-Taimisto (etänä)

1. Edellisen kokouksen 23.8. muistiosta
WhatsApp vai Teams keskinäiseen viestintäämme?
Päätös: Opetellaan käyttämään Teamsiä materiaalin jakamiseen ja varsinaiseen keskusteluun
(sähköpostin sijaan). Pikaviestintään voidaan käyttää WhatsAppia.

Facebook-ryhmä
Vanha sivusto lakkautetaan, kun mahdollista ja aloitetaan käyttää uutta.
Jokainen laittaa itsestään kuvan ja sellaisen kuvauksen kuin haluaa.

2. Puheenjohtajien kokous 14.9.
Retkiluistelurata
Aluetoimikunta palaa toimiraha-asiaan ensi vuoden alussa.

Yhteisötalojen säännöt ja Timmi-tilanvarausohjelma
Timmin esittely ke 5.10. klo 17.30 tai ma 10.10. – Joonas, Mika ja Hannele tutustuvat ohjelmaan.

Kestävän kehityksen viikko
Rakennetaan yhdessä houkuttelevampi kylien Kouvola-tilaisuus, Kouvolatalolla voisi olla sellainen,
mihin aluetoimikunta voisi osallistua.

3. Toimintamäärärahojen käyttö
Tilanne

14.9. budjetoitu käyttö n. 3.500 € v. 2022 tähän mennessä.

Koulujen liikunta- ja välituntivälineet
Kymintehtaan koulun vanhempainyhdistyksen hakemus laajennetaan koskemaan koko
Kuusankoski-Jaala alueen kouluihin, tuki suoraan kouluihin. Tästä tehdään hankehakemus, joka
pyritään viemään eteenpäin jo lokakuussa.

4. Vuosikello
Päivitys ja uudet hankkeet
-

-

-

Kujabotit -robotiikkakerho (Joonas) käynnistyy 4.10. alkaen Kuusankoskella ja Jaalassa
Avainkaappi Jaalan yhteisötilaan hankittu (Joonas)
Mopotalli/-parkki (Ari); Ari on selvittänyt eri toimijoilta mahdollisuuksia – eivät ole suostuneet.
Odotetaan, jos muut aluetoimikunnat löytävät toimijan – seurataan tilannetta ja palataan
tarvittaessa asiaan.
Yhteisötaloselvitys (Leena) – lisää tiloja on selvitetty – ei ratkaisua; siirtyy vuodelle 2023
Koulujen liikunta- ja välituntivälineet (uusi hankeidea)
Kyläyhdistyskokous – siirretään kokous marraskuulle, jotta ehditään järjestää ja kysyä kaikilta
kyläyhdistyksiltä. Ehdotetaan kokouspäiväksi ke 16. tai to 17.11.2022. Jaetaan yhteydenotot
osallistuville tahoille jäsenten kesken.
Vanhusten ja vammaisten päivä 1.12.; osallistutaan jäsenten paikallaolon muodossa
Kestävän kehityksen projektiin liittyen tarvitsee tilastoida työtunnit (Eveliina)

5. Muut asiat
Käytiin läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Arvioitiin, että ko. alueen aluevastaava ottaa
tarvittaessa yhteyttä näiden suunnitelmien osalta kyseiselle alueelle, esim. kyläyhdistyksiin.

Seuraavan kokouksen ajankohta:

Kokouksen puolesta,
Mika Peltola

to 20.10.2022 klo 18, Etapissa.

