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Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan kokous 30.11.2022 klo 18-20 
Kokoushuone Pilkanmaa, Kuusankoskitalo 

 

Paikalla        
vakinaiset jäsenet Leena Elojärvi, Mika Peltola, Hannele Löytty, Mari Järvinen, 
varajäsen Minna Järvinen, Teamsin kautta varajäsen Anu Vanhala-Taimisto, 
Osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, Teamsin kautta kokouksen alussa Piia 
Kleimola Toimintavoima Oy  

 

1 Kouvolan kulttuuriohjelman esittely 

Piia Kleimola kävi läpi vetämäänsä hanketta, jossa kootaan yhteen Kouvolan alueen 
eri kulttuuritarjonta. Projektin ensimmäinen vaihe valmistuu maaliskuussa 2023. 
Aluetoimikunnan jäsenet antoivat omat kommentit sekä lupasivat resurssiensa 
puitteissa tukea hanketta.  

2 Kouvolan Hyvinvointikysely 

Kaiken ikäisille asukkaille avoin hyvinvointikysely on auki 28.11. – 11.12.2022 
osoitteessa www.kouvola.fI/kyselyt. Kysely on tärkeä, mutta toimikunta koki sen 
sisällöltään kevyeksi ja pintapuoliseksi. Vastattavaa oli vain 6 kohtaa, joista kohdat   
9 Voit kertoa tarkemmin turvattomuudestasi ja 10 Mitä kaupunki tai muut toimijat 
voivat tehdä turvallisuuden tunteen lisäämiseksi? – antoivat sisältöä kyselylle mutta 
avoimina kysymyksinä vaativat vastaajilta enemmän kuin monivalintavaihtoehdot.  

3 Viestintä vuoden 2022 saavutuksista 

Siirrettiin tammikuun kokouksen esityslistalle viestintävastaavan ollessa estynyt 
osallistumaan kokoukseen.  

4 Toimintamäärärahamme 

Vuoden 2022 toimintamäärärahoista suoriin hankkeisiin ja kuluihin tulee arviolta 
käytettyä n. 8 000 EUR. Osallistumisen osuus kaupungin kiinteiden kustannusten 
jakoon ei ole toimikunnan tiedossa. Kevätkaudella sekä toiminnan käynnistyminen 
että vielä osittain voimassa olleet koronarajoitukset rajoittivat hankkeita. 

Vuoden 2023 toimintamäärä budjettiesityksen mukaan todennäköisesti puolittuu 
ollen 50 senttiä per asukas eli n. 10 000 EUR. Tämän lisäksi tulee mahdollisuus 
käyttää osallistuvaa budjetointia, johon varataan 100 000 EUR. Kaupunki varaa 
kaikkiin yhteisötiloihin budjettiin yhteensä 100 000 EUR. 

http://www.kouvola.fi/kyselyt


5 Vuosikello 

Vuosikelloon päivitetään kaksi uutta hanketta: Aloite soutuveneestä yleiseen 
käyttöön Kymijoelle, jonka kokouksen enemmistö äänesti jatkotutkittavaksi. 
Vastuuhenkilöksi nimettiin idean esittäjä Joni Hinkkuri. Toinen hanke on 
aluetoimikuntien ja Kylien neuvottelukunnan yhteinen kesätapahtuma 10.6.2023 
järjestettäväksi 5 valitulle paikkakunnalle. Tapahtumasta lähtee Maaseutupalvelujen 
ja Kylien neuvottelukunnan hankehakemus Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiölle.   

 

 6 Muut asiat 

Jaalan yhteisötilan seuranta tulee aloittaa ja mikäli mahdollista päivittää 
takautuvasti. Hannele Löytty ja Mari Järvinen ovat yhteydessä Jaalan yhteisötalon 
vastuuhenkilöön Nina Matikainen. 

Tilapalvelut Anne Eriksonin kautta ottavat yhteyttä Jaalatalon omistajaan Hannu 
Puhakkaan talon siisteydestä ja lämmityksestä, joissa kummassakin on 
parantamista. Tilojen käyttäjille tulee myös muistuttaa talon säännöistä. 

Ukrainan pakolaisille on suunnitteilla tervetuliaisjuhla vuoden 2023 aikana. 
Aluetoimikunta osallistuu resurssiensa mukaan tapahtumaan.  

Puheenjohtajana jatkaa toistaiseksi Leena Elojärvi, kunnes jäsenistä joku halukas 
ilmoittautuu tehtävään.  

 

Seuraava aluetoimikunnan kokous on 9.1.2023 klo 18 -20 

 

Kuusankoskella 1.12.2022 

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan puolesta 

Leena Elojärvi 

 

 


