


Illan ohjelma 9.4.2019:

17:30-18:00 Kahvia, teetä

18:15 Tervetuloa Kuntailtaan, Petri Reunanen

18:25 Lyhyt tilannekatsaus, Jyrki Harjula

18:35 Illan paneelikeskustelu

Maankäyttö ja kaavoitus

Vapaa-aika ja hyvinvointi

Valkealan koulukeskus

-Muita asioita

-Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi

-Asiakkuuspäällikkö Liisa Korppi

-Koulun johtaja Antti Pasi

-Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti

-Kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi 

-Toimitilajohtaja Juha Jormanainen

20:00 Tilaisuus päättyy



Valkealan aluetoimikunta

• Aloitti toimintansa syksyllä 2018

• Jäseniä 7 ja varajäseniä 7

• www.kouvola.fi/aluetoimikunnat

 Valkealan aluetoimikunta

- puheenjohtajan yhteystiedot

- aluetoimikuntien ideariihi linkki

- kokousmuistiot

• Facebook: Valkealan aluetoimikunta

• Marraskuussa järjestettiin tilaisuus kylien edustajille

• Tehtävänä:
• Luoda verkostoja 
• Ideoita ja toteuttaa keinoja, joilla edistetään alueen elinvoimaa, yhteishenkeä ja tekemisen 

meininkiä
• Linkki kaupungin ja asukkaiden välillä

http://www.kouvola.fi/aluetoimikunnat


11.4.2019



Väkimäärä vähentynyt

Väestörakenne: huoltosuhde heikentynyt

Talous: veroaste, maksut ja velkamäärä nousseet

Työpaikkojen kokonaismäärä vähentynyt

Työttömyysaste liian korkea

Yritysilmapiirissä parannettavaa

Rakentaminen vaatimattomalla tasolla

Palvelut
pääosin hyvällä tasolla

… Kouvola nyt Näihin panostetaan

STRATEGIAN KASVUKÄRJET:

KOHDE FOKUS PÄÄMÄÄRÄT

Lasten kasvu     -> Perhearki   -> Paras aktiivinen arki
Nuorten kasvu  -> Koulutus    -> Uutta luova kaupunki
Yritysten kasvu ->   Logistiikka  -> Liikuttamisessa paras

STRATEGIAOHJELMAT:

ELINVOIMAN KASVU
-Aluekehitys
-Elinkeinopainotukset

HYVINVOINNIN KASVU
-Terveyden edistäminen
-Puhdas kasvu

STATUKSEN KASVU
-Identiteetti
-Osallisuus

SISÄINEN TOIMINTA
-Hallittu vakaa talous
-Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen
-Yhteistyö ja edunvalvonta
-Uudet toimintatavat

Kouvola ->2030

Väkimäärä kasvaa

Väestörakenne: huoltosuhde vahvistuu

Verotulot kasvussa ja veroaste kohtuullinen

Työpaikkojen kokonaismäärä lisääntyy

Työllisyysaste kasvu-uralla

Yritysilmapiiri: Kouvola tunnetaan vetovoimastaan

Rakentaminen vilkasta

Palvelut
Kouvolan ydinkeskustan ja 

aluekeskusten palvelut 
monipuolistuneet



Kouvolan kaupunkistrategian kärjet

- Innostava lapsiperhearki
- Helppo arki
- Lasten liikuntakaupunki
- Aktiivinen tapahtuma-arki

- Koko kaupunki kasvattaa
- Tulevaisuuden taidot
- Törmäyttävä korkeakoulu
- Opiskelijakampus
- Nuorten urheilukaupunki

- Logistinen keskus
- Liikuttavin kaupunki
- Innostava yritysinfra
- Uusia kasvualustoja yrityksille
- Kaupunki palvelualustana
- Yritys päivässä
- Verot alle keskiarvon
- Ammattitaitoinen työvoima



Kaupunkistrategian ohjelmat
Elinvoiman kasvu

• Verkostokaupunki

• Kyliä pitkin kaupunkia

• Omaleimaiset alueet

• Uusiokäyttöiset 
monipalvelutilat

• Elinkeinopanostukset
• Bio- ja kiertotalous

• Ketterästi luontoon

• Viennin tuki

• Pienyrittäjyyden 
kannustaminen

• Asenteellinen työvoima

Hyvinvoinnin kasvu
• Paras lähikulttuuri
• Palvelujen vaivaton saanti
• Innostava palveluasenne
• Ennalta ehkäisevät palvelut

• Puhdas kasvu
• Monimuotoiset 

luontoympäristöt
• Resurssitehokkuus
• Eheä yhdyskunta- ja 

taajamarakenne
• Rakentamisen 

energiatehokkuus
• Hiilineutraalikaupunki 2040

Statuksen kasvu
• Euroopan turvallisin 

kaupunki
• Rohkeita kokeiluja
• Kouvola kartalle

• Osallisuus
• Asukkaat 

voimavarana
• Kansalaiskunta
• Siemennetään uusia 

avauksia



Elinvoiman kasvuohjelma  2020->

Kantoraketit
• RGF –logististen palvelujen kasvualusta
• Saavutettavuus – itärata ja joukkoliikenne
• Koulutus – yliopistotoiminnan kehittäminen ja kytkeminen 

toiseen asteeseen
• Keskustan uusi rooli ja kehittämissuunta
• Virkistys- ja hyvinvointimatkailun kasvualusta

Kehitysperusta
• Omaleimaiset alueet ja vapaa-ajan mahdollisuudet
• Uudenlainen yhteistyö ja TKI -rahoitus



Hyvinvoinnin kasvuohjelma 2020->

•Hyvinvoinnin vahvistaminen

•Mielekäs/merkityksellinen elämä

•Arjen turvallisuus ja viihtyvyys



Meidän Kouvola – Ihmisten yhteisö

Palvelumalli PM2030
ja aluetoimikunnat



Palvelumallin ja aluetoiminnan keskeisiä tavoitteita

• Osallistuminen, paikallisdemokratian vahvistaminen

• Sisäisen elinvoiman ja tulevaisuususkon lisääminen, innostavan  sallivan ilmapiirin luominen ja kaupungin 
elinvoimaisuuden kasvu 

• Innovaatioista kokeiluja ja uusia toimintatapoja

• Uudenlaisia yhdessä tekemisen tapoja ja mielekästä toimintaa, tavoittaen myös yksittäiset ihmiset, jotka 
eivät kuulu järjestöihin

• Määrittää paikat kiinteille palveluille

• Palvelutuotannon tehostaminen ja tilojen käyttöasteen nostaminen

• Kaupunginosien tasapuolisempi huomioon ottaminen

• Verkostoituminen 

• Ennakoiva toiminta ja hyvinvoinnin edistäminen



Aluetoimikunta

Alueen asukkaista nimetty ryhmä, joka osallistuu alueen kehittämiseen

Toimii kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston alaisuudessa 
(raportointi), ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin

Toimikausi = tulevaisuusjaoston toimikausi  



Aluetoimikuntien tehtävät

• Alueen kehittämissuunnitelman laatiminen

• Tulevaisuuden monipalvelupisteen suunnittelu ja ideointi

• Kaupungin myöntämän aluekeskuskohtaisen kehittämisrahan käytöstä 
päättäminen

• Kehittämisideoiden jatkojalostaminen ja käyttöönoton sekä 
vaikuttavuuden arviointi

• Alueen asukkaiden kuuleminen (avoimet tilaisuudet tms.)



Elinvoimai-
suus

Vetovoi-
maisuus

Pitovoimaisuus
Valovoi-
maisuus

Kipinä-tekijät

KUKOISTAVAN ALUEEN VIITEKEHYS

- Kasvun osatekijät 
sisäisesti ja ulkoisesti

- Perusta ja alusta
- Uusiutumiskyky

- Muuttovetovoima
- Sijaintivetovoima
- Paikkavetovoima

- Kokemukset
- Tyytyväisyys ja viihtyvyys
- Hyvinvointi, arki

- Wau! Erottautuminen
- Jotain spesiaalia, 

paikalliset 
erityispiirteet

- Vahvuudet

- Yhteinen tekeminen
- Tulevaisuususko, tahto
- Tunne









• Käy antamassa palautetta Kuntaillasta
• Linkki www.kouvola.fi/aluetoimikunnat --> Valkeala

• Avoinna 12.4. klo 12 asti

Kiitos!

http://www.kouvola.fi/aluetoimikunnat

