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MENNÄÄN MUSEOON!
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den hääpuku-unelmia, kummitustarinoita, kultakauden tyyppejä ja kouvolalais-
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26
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työparina. 
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Pääkirjoitus • • •

Myönteistä kevättä,

Marita Toikka
Kouvolan kaupunginjohtaja

Tulevaisuutta tehdään yhdessä

Laura Sillanpää on Kouvolan kaupungin 
ensimmäinen päihde- ja mielenterveys-
koordinaattori. Takana on nyt yksi toimin-
tavuosi. Aiemmin hän teki nuorisopalve-
luissa ehkäisevää päihdetyötä.

– Tavoitteena on vähentää päihde-
haittoja, ehkäistä tapaturmia ja edistää 
mielenterveyttä –  tiivistäen parantaa 
kouvolalaisten hyvinvointia, Sillanpää 
sanoo.

Hän tapaa kuntalaisia teemapäivissä 
ja tapahtumissa, joiden aiheet vaihtelevat 
seniorien Napakympistä Asunnottomien 

Kouvolassa pidetään 26–27. lokakuuta 
Kansallinen liikuntafoorumi. Kyseessä on joka-
vuotinen keskustelu- ja vuorovaikutusareena, 
jonka tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja 
urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
sekä painoarvoa.

Tilaisuuden järjestää valtion liikuntaneuvosto 
(VLN) yhdessä valtakunnallisten kumppanien 
kanssa, joita ovat muun muassa opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Olympiakomitea. Pai-
kallinen järjestelykumppani on Kymenlaakson 
Liikunta (KymLi).

Tapahtumaan odotetaan noin 300 osallistu-
jaa. 

– On suuri kunnia Kouvolalle liikunta- ja 
urheilukaupunkina päästä Kymlin kanssa 
järjestämään foorumia. Meillä on täällä hyvät 
puitteet erilaisille tilaisuuksille, ja toivomme 
niitä kaupunkiin vain lisää, Kouvolan kaupun-
gin liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen 
sanoo.
Lue lisää: kymli.fi

Verkostotyötä hyvinvoinnin eteen

Liikuntafoorumi 
lähenee

Monille koittaa pian kaivattu hengähdystauko, talviloma. Tästä 
asukastiedotuslehdessä 1/2020 löytyy keväälle monenlaisia 
menovinkkejä. Samalla lehti piirtää kuvaa siitä, miten hienossa ja 
eteenpäin menevässä kaupungissa elämme.

Kaupunkistrategiamme ytimessä ovat lapset ja nuoret, yritykset 
sekä kaupungin status. Niiden eteen tehdään määrätietoista 
työtä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Kouvolan keskustan eteläisellä 
alueella, Haanojalla, avautuva uusi päiväkoti. Myös perusopetusta 
kehitetään, mistä taas kertoo vaikkapa Valkealaan suunniteltu, 
erittäin nykyaikainen koulukeskus.

Kaupunkien roolina on mahdollistaa yritysten kasvu, ja tähän 
Kouvolassa on panostettu. Näkyvin satsaus on RRT-hanke, jossa 
rakennetaan terminaali ja yritystontteja. Niitä tarvitaan nykyisen 
Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueen täyttyessä. Yrityksiä kuul-
laan herkällä korvalla myös, kun elinkeinoyhtiömme Kinno Innova-
tionin toimintaa kehitetään. Logistiikkaa koskevan asiantuntijapuheenvuoron käyttää tässä lehdessä 
professori Olli-Pekka Hilmola.

Näkyvyyden lisääminen, hienommin statuksen kasvu, tarkoittaa esimerkiksi Kouvolan kehittämistä 
tapahtumakaupunkina. Onnistumista mitataan muun muassa rekisteröidyillä yöpymisillä, joiden määrä 
kasvoikin kaupungissamme viime vuonna 11 prosentilla. Tämä osoittaa, että tietoisuus Kouvolasta on 
lisääntynyt. Myös jatko näyttää lupaavalta. Kouvola saa osansa heinäkuisista MotoGP-kisoista, ja 
syksyllä järjestetään toista kertaa viime vuonna suuren suosion saanut Turvallisuustapahtuma.

Syksyn julkista keskustelua hallitsi kaupungin heikko taloudellinen tilanne. Tänä vuonna tilanne on jo 
parempi: Kouvola tekee merkittäviä toimenpiteitä taloutensa sopeuttamiseksi. Tulevaisuutta valmis-
televat virkamiehet ja luottamushenkilöt yhdessä.

Säästöjen rinnalla pitääkin nähdä se hyvä, jota Kouvolassa on, kuten kaunis luonto ja laadukkaat 
julkiset palvelut eri puolilla kaupunkia. Esimerkkinä toimii runsas kulttuuritarjontamme: museoita, 
teatteria, elokuvia, kirjastoja, konsertteja klassisesta rockiin – vain osan mainitakseni. Lisäksi olem-
me liikuntakaupunki, josta löytyy tekemistä kelillä kuin kelillä ja eri lajien ystäville. Jollei ulkojäälle 
pääse, jäähallien yleisöluisteluvuoroilla saa hokkarit jalkaan.

yöhön. Marraskuussa vietetään 
valtakunnallista ehkäisevän 
päihdetyön viikkoa, jolloin tilai-
suuksia on erityisen paljon.

– Teen myös paljon verkos-
totyötä: kokoan kaupungin 
työntekijöitä, sote-ammattilaisia 
ja järjestöjen osaajia saman 
pöydän ääreen.
Lue lisää: 
kouvola.fi/hyvinvointi

Harmonikka soi 
Kuusankoskitalolla 
25. huhtikuuta
Harmonikkaorkestereiden ja -yhtyeiden 
SM-kilpailut pidetään Kuusankoski-talolla 
25. huhtikuuta. Suomen-mestaruudesta kil-
paillaan harmonikkaorkesteri-, harmonikka-
yhtye-, tanssimusiikki- ja pop/jazz -sarjoissa.

Kisan järjestää Kouvola Harmonikat ry 
yhteistyössä Kuusankosken Harmonikansoitta-
jien ja Suomen Harmonikkaliiton kanssa.

Tapahtumaviikonloppuun sisältyy myös 
24. huhtikuuta Kouvolan kaupungintalolla 
järjestettävä Kouvolan Komia -harmonikka-
tapahtuma.
Lue lisää: kymenlaaksonyt.fi

SEURAA VALTUUSTON KOKOUKSIA
PAIKAN PÄÄLLÄ TAI VERKOSSA

Kouvolan kaupunginvaltuusto kokoontuu tänä 
keväänä vielä 23.3., 27.4., 25.5. ja 8.6. 
Kokoukset alkavat kello 17 lukuun ottamatta 
kesäkuuta, jolloin valtuusto käynnistyy 
kello 12.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Tervetu-
loa seuraamaan niitä paikan päälle Kouvo-
lan kaupungintalolle osoitteeseen Torikatu 
10. Kokoukset myös striimataan, joten niitä 
voi seurata suorana lähetyksenä kotisohvalla. 
Linkki kokousstriimiin löytyy kaupungin verk-
kosivuilta: kouvola.fi/valtuustoverkossa.

Laura Sillanpäällä on pitkä 
kokemus päihdetyöstä.
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Viime kesänä tein valot yhteen 
oopperaan just, kun olin tullut tänne 
töihin. Se oli sellainen kiertävä ryhmä. 
Kenraaliharjoituksen aikana tein valot 
siihen. Vissiin puoli tuntia ennen 
esityksen alkua piti lopettaa, kun yleisöä 
alettiin päästää sisään. 

Työpaikalla  • • •

Teemu Iiskola 
AV-vahtimestari

Kuvauspaikka Kouvolatalon Simelius-sali.

Teemu Iiskola työskentelee Kouvolatalolla, joka on 
toinen Kouvolan kulttuuritaloista. Kouvolatalo ja 
Kuusankoskitalo tarjoavat monipuoliset tilat kokouk-
sille, seminaareille, konserteille, teatteriesityksille, 
näyttelyille ja monille muille tapahtumille. 
Lue lisää: kouvolankulttuuritalot.fi
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Tehtaanmäen koulun neljättä luokkaa käyvä Joafiina Teiskonen voitti helmikuussa Alvar 
Aalto -koulujen oppilaille suunnatun suunnittelukilpailun. Teiskosen Eläinsairaalan oven-
kahva -ehdotusta kiitettiin palkitsemisperusteissa muun muassa seuraavasti: 

Eläinsairaalan vetimessä konkreettinen aihe eli eläinfiguuri on abstrahoitu. Työssä on 
paljon enemmän kuin mitä ensisilmäyksellä näkee. Siinä on selkeästi symbolinen sanoma, 
joka kertoo, mihin se on suunniteltu. Teos herättää myönteisiä tunteita ja empatiaa, se on 
liikuttava ja inhimillinen. Sekä muotoilu ja materiaalit ovat hienoja. Eläinsairaalan kahva oli 
yksi kilpailun koskettavimmista töistä.

Ensimmäistä kertaa järjestetyn kilpailun teemana oli ovenkahva. Kilpailuun saapui 
yhteensä 37 ehdotusta. Kilpailun järjesti Alvar Aalto -säätiö yhdessä muiden alan toimi-
joiden kanssa.
Lue lisää: kouvola.fi/ajankohtaista

Nalle ja silmälappu 
sulattivat tuomariston
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Koko Tehtaanmäen koulun neljäs luokka riemuitsi 3. helmikuuta suunnittelukisan voitosta. 
Joafiina Teiskonen edessä vasemmalla.

Kouvola on Aalto-kaupunki. Maineikkaan ark-
kitehdin työhön voi perehtyä Kouvolan pääkir-
jastossa ”Lyödään ne hepnaadilla!”. Alvar Aalto 
valokuvissa -näyttelyssä.

Kokonaisuus piirtää kuvan Alvar Aallon 
(1898–1976) elämästä ja tuotannosta. Näyt-
tely kertoo, kuinka eri aikakausien kuvaajat 
ovat nähneet Aallon rakennukset ja hänen 
persoonansa. Runkona ovat Firenzen Palazzo 
Strozzin suurnäyttelyssä vuonna 1965 esillä 
olleet kuvat.

Alvar Aalto -säätiön kiertonäyttelyyn pää-
see tutustumaan 30. maaliskuuta asti. 

Kouvola kuuluu kansainväliseen Alvar Aalto 
-kaupunkien verkostoon, ja toimii sen puheen-
johtajana vuonna 2021. Paikallisia Aalto-koh-
teita ovat Inkeroisissa sijaitsevat Tehtaanmäen 
koulu (1938–39), Tehtaanmäen teollisuus-
rakennukset asuinalueineen (1937–56) ja 
Karhunkankaan omakotialue (1938–41).

– Näyttely on upea näyte Aallon elä-
mäntyöstä ja hienoa, että Kouvola sai sen 
ensimmäisenä. Se, että olemme osa Aalto-kau-
punkien perhettä, on meille matkailullisestikin 
tärkeää: tietoisuus kaupungistamme leviää 
osana verkostoa muualle Eurooppaan. Iso 
kiitos näyttelyn mahdollistamisesta Kymin 
Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sr:lle, Kouvolan 
kaupungin liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa 
Toikka sanoo.
Lue lisää: kouvola.fi/ajankohtaista

Aalto-näyttely piirtää 
vahvaa kuvaa

Alvar Aallon suunnittelema Tehtaanmäen 
koulu on poistumassa alkuperäisestä käyttö-
tarkoituksestaan lähivuosina. Suunnitelmat 
kiinteistön jatkohyödyntämisestä valmistuvat 
keväällä.
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Unelmista totta
Tuukka Temosen ohjaama Aika jonka sain 
tulee ensi-iltaan 13. maaliskuuta. Elokuva 
kertoo kouvolalaislähtöisen pararatsastaja 
Jaana Kivimäen selviytymistarinan: Päähen-
kilö on ravintoloitsija ja kahden lapsen äiti, 
jonka vapaa-aika kuluu ratsastusharrastuk-
sen parissa. Jaanan elämä muuttuu ker-
taheitolla, kun hän halvaantuu vakavassa 
onnettomuudessa.

Jaana Kivimäen roolissa näyttelee Olga 
Temonen. Mukana ovat lisäksi muun muassa 
Micke Rejström, Sebastian Rejman, Satu Sil-
vo, Pilvi Hämäläinen, Ville Myllyrinne, Riitta 
Havukainen ja Anu Sinisalo.

Kouvolan kaupunki on osaltaan tukenut 
elokuvan valmistumista.
Lue lisää: kouvola.fi/elokuvayhteistyo
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Noin kolmasosa kouvolalaisista alakoululaisista liikkuu päivittäin terveysliikuntasuositusten 
mukaisesti. Liikunta-aktiivisuus vähenee ylemmille luokka-asteille siirryttäessä. Eniten liikun-
taa rajoittavat jaksamattomuus, ajan puute ja harrastamisen kalleus. Muita esteitä ovat 
liikuntapaikkojen kaukainen sijainti, sopivan liikuntapaikan puute, liikuntapaikkojen kunto ja 
tiedon puute.

Tiedot ovat peräisin syys-lokakuussa tehdystä liikuntakyselystä, jolla kerättiin tietoa 
alakoulu-, yläkoulu- ja lukioikäisten sekä ammattikoulua käyvien kouvolalaisten liikuntatot-
tumuksista, liikkumista rajoittavista tekijöistä ja liikuntapaikkojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin 
koulumatka- ja välituntiliikunnasta sekä kehitysehdotuksia liikuntapaikoista ja koulujen 
pihoista. Kyselyyn vastasi 2 900 lasta ja nuorta.

Kyselyssä vähintään melko tyytyväisiä Kouvolan liikuntamahdollisuuksiin oli 74 % vastaa-
jista. Alakoululaiset toivoivat koulujen pihoille eniten nurmikenttiä, temppupaikkoja, estera-
toja, kiipeilypaikkoja ja pallopelivälineitä. Yläkoululaiset taas halusivat eniten jalkapallo- 
tai nurmikenttää ja pallopelivälineitä.

Toivotuimpia harrastuksia olivat voimistelulajit ja jalkapallo. Vastaajia pyydettiin nimeä-
mään kaksi liikuntapaikkaa, jotka he rakentaisivat tai kunnostaisivat ensimmäisenä Kouvo-
lassa. Eniten mainintoja saivat uimahalli ja jäähalli.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään kouvolalaisten lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä.
Lue lisää: kouvola.fi/liikuntajulkaisut

Koululaisista 74 prosenttia 
tyytyväisiä Kouvolan 
liikuntamahdollisuuksiin

Kaikki mukaan – seuroille tukea 
vähävaraisten perheiden junioreiden
kausimaksuhelpotuksiin
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi marraskuus-
sa Kouvolan kaupungille 27 000 euroa erityisavus-
tusta vähävaraisten perheiden 7–15 -vuotiaiden 
lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. 
Kaupunki jakaa summan edelleen kohdeavustuksina 
liikuntaseuroille. 

Avustuksen saadakseen liikuntaseuran on haettava 
sitä kaupungilta. Hakuaikoja on tänä vuonna kolme: 
28.2., 30.4. ja 31.8. Avustusta myönnetään lasten ja 
nuorten harrastustoiminnan kausimaksuihin.

Seura arvioi toiminnassaan mukana olevien per-
heiden taloudellisen tilanteen tapauskohtaisesti, ja 
päättää sen jälkeen, hakeeko kaupungilta avustusta 
kausimaksujen helpotuksiin. Tuella voidaan rahoittaa 
puolet lapsen harrastusmaksusta tai enintään 50 eu-
roa kuukaudessa. Pyydettäessä seuran on annettava 
kaupungille selvitys saamansa avustuksen käytöstä.
Lue lisää: kouvola.fi/tukeaharrastamiseen

kuukauden mittaista kesätyöpaikkaa 
tarjolla Kouvolan kaupungilla tänäkin 
kesänä. Hakuaika on 21.2.–15.3., ja ha-
kea voivat vuosina 2000–2004 syntyneet 
kouvolalaiset. 

Lisäksi: nuoren kesätöihin palkkaava 
yritys, yhdistys tai säätiö voi saada tukea 
kesätyösetelillä. 
Lue lisää: kouvola.fi/kesatyo

Korpibotteja ja 
frisbee-ratoja

Kouvolassa on viisi aluetoimikuntaa. Ne or-
ganisoivat aluetoimintaa, joka on tarkoitettu 
kaikille kouvolalaisille.

Aluetoimikuntien vuosi 2019 oli aktiivinen: 
talkoita, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, 
lausuntoja esimerkiksi kaupungin palvelu-
verkosta, paikallisia korjaustoimenpiteitä, 
hankkeita ja ideoidenkeruuta. 

Tämän vuoden raameja pohdittiin kaupun-
gintalolla alkuvuodesta. Suunnittelu jatkuu 
aluetoimikuntien ja kaupungin ideointityöpa-
jalla maaliskuussa.
Lue lisää ja lähetä ideoitasi: kouvola.fi/
aluetoimikunnat

Aluetoimikuntien puheenjohtajat kaupungin 
ja aluetoimikuntien yhteistyöpalaverissa: 
Elina Porkka (Anjalankoski), Leena Elojärvi 
(Kuusankoski-Jaala), Jari Horppu (keskus-
ta-alue), Ilkka Tirkkonen (Elimäki-Koria) ja 
Petri Reunanen (Valkeala).
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Kaupunki kehittyy • • •

Tältä Kouvolan talous näyttää

Kouvola saa kunnallisverona osan kuntalaisten maksamasta 
tuloverosta.  Loput tuloverosta menee valtiolle. Myös yhteisöveron 
jakavat kunta ja valtio. Kiinteistövero tulee kokonaan kunnalle. 
Toimintatuotot ovat tuottoja kunnan tuottamista palveluista.

Toimintamenot ovat menoja, jotka syntyvät kaupungin tavanomai-
sesta toiminnasta. Puolet toimintamenoista aiheutuu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ostamisesta kuntayhtymä Kymsotelta. Valmistus 
omaan käyttöön on kirjanpitotekninen tapa oikaista tuloslaskelmaa.

Tilikauden tulos saadaan vähentämällä vuosikatteesta 
(taulukko 1) poistot ja arvonalennukset. Ne tarkoittavat 
kaupungin omaisuuden arvon alenemista esimerkiksi 
kulumisen vuoksi.

Talouslukujen lähteet

2009–18:  Tilinpäätökset.
2019: Ennakkotieto.
2020:  Talousarvio.
2021–22:  Taloussuunnitelma.

Milj. €

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10
2018 2019 2020 2021 2022

-6milj.
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27milj.
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Vuosikate 2018–22   Taulukko 1 

Vuosikate on tavanomaisten tulojen ja menojen erotus (tau-
lukot 2 ja 3). Kun kate on negatiivinen, kaupunki joutuu otta-
maan syömävelkaa: maksamaan lainarahalla tavanomaisia 
toimintamenojaan eli esimerkiksi työntekijöiden palkkoja.

Tulot ja tuotot 2020   Taulukko 2

Toimintamenot 2020   Taulukko 3

Tilikauden tulos 2020  Taulukko 4

Palvelujen ostot 
Kymsotelta 
322 milj. € 

Henkilöstökulut 
145 milj. € 

Muut kulut 
91 milj. €

Muut palvelujen ostot 
76 milj. €

Vuosikate 27 milj. €

Poistot ja arvonalennukset
–22 milj. €

Tilikauden tulos 5 milj. €

Verotulot  
352 milj. € 

Valtionosuudet 
181 milj. € 

Toimintatuotot 
116 milj. € 

Rahoitustuotot 
12 milj. € 

Yhteensä 659 milj. €

Valmistus omaan käyttöön –2 milj €
Yhteensä 632 milj. €

53%
27%

18%

2%

51%

12%

23%

14%
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Kaupunki kehittyy • • •

Tänä vuonna Kouvolan kaupungin velka kasvaa 89 eurolla 
asukasta kohti. Se ei ole syömävelkaa, vaan se menee 
investointeihin.

Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas, 
miksi Kouvolalla meni taloudellisesti huonosti vuosi-
na 2018 ja 2019?

– Molempina vuosina vaikuttivat erityisesti sotekustannus-
ten kasvu ja se, että verotuloja tuli  ennakoitua vähemmän.

– Vuoden 2019 verokorttiuudistuksen takia verotulot 
kertyvät eri tahdissa kuin aiemmin. Raha tulee myöhem-
min, mutta se on pysyvä muutos, joten tälle vuodelle ei 
tule mitään ekstraa.  

Tämän vuoden talousarviossa tilikauden tulos on po-
sitiivinen. Miten se saadaan aikaan?

– Talousarvio sisältää talouden tasapainottamistoimen-
piteitä: palveluverkkomuutokset, avustuksien leikkaami-
nen, Kinnon palvelusopimuksen leikkaaminen, henkilöstö-
säästöt, osinkotuloutuksien kasvu ja kunnallisveroprosentin 
nosto.

– Valtionosuudet kasvoivat kymmenellä miljoonalla vuo-
deksi 2020, mutta se on vain kertakasvu. Ei voi olettaa, 
että se on joka vuosi samansuuruinen.

Miltä Kouvolan taloustilanne näyttää yleisesti ottaen 
vuonna 2020?

– Haasteelliselta. Talousarvion toteutuminen edellyttää, 
että kaikki edellä luetellut asiat toteutuvat ja että sote-kus-
tannukset eivät kasva ennakoitua enempää.

Kaupunginvaltuusto teki viime vuonna päätöksiä py-
syvistä  säästöistä. Tarvitaanko niitä lisää?

– Tarvitaan. Vuodelta 2019 tulee jäämään noin 14 
miljoonaa kertynyttä alijäämää. Ei riitä, että tasapaino-
tamme talouden juuri ja juuri. Tarvitsemme puskuria tule-
vaisuudelle, jotta voisimme myös investoida ja kehittää.

Kouvola nosti kunnallisveroprosentin täksi vuodeksi 
20,75 prosentista 21,25:een. Siinä se aiotaan myös 
pitää. Voidaanko verotuloja silti lisätä jotenkin?

– Jos kunnallisverosta puhutaan, verotulot kasvavat, jos 
meillä on enemmän veronmaksajia tai veronmaksajien 
ansiotaso nousee. Hyvin pienistä tuloistahan ei makseta 
kunnallisveroa ollenkaan.

– Jos saamme tänne lisää yrityksiä jotka maksavat yh-
teisöveroa, kunta hyötyy siitä. 

Mitkä ovat suurimmat epävarmuustekijät tämän vuo-
den talousarviossa? Mikä voi mennä pieleen?

– Jos talousarvion sisältämät säästöt eivät toteudu tai 
tulee ennakoitua suurempia kustannuksia – esimerkiksi 
jos sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset kasvavat 
ennakoitua enemmän.

”Tulevaisuutta varten 
on rakennettava puskuria”
Talousjohtaja Hellevi Kunnas vastaa kuuteen 
kysymykseen Kouvolan taloudesta.

Mitä Kouvolan kaupungin taloudessa tapahtuu vuonna 2020?
Taulukot ennustavat muun muassa, että tilikauden 
tulos on positiivinen. Talousjohtaja Hellevi Kunnas avaa 
taulukoiden viestiä.

Talouslukujen lähteet

2009–18:  Tilinpäätökset.
2019: Ennakkotieto.
2020:  Talousarvio.
2021–22:  Taloussuunnitelma.

Investoinnit ovat sijoituksia, jotka kasvattavat tai säilyttävät 
kaupungin omaisuuden arvoa. Ne eivät ole mukana tilikauden tu-
loksessa. Investoinnit rahoitetaan tilikauden ylijäämällä (taulukko 
4) ja velkarahalla (taulukko 6). Taulukossa summat ovat nettosum-
mia, eli investoinnin kokonaishinnasta on vähennetty ulkopuolelta 
saatava rahoitusosuus.

Investoinnit 2020    Taulukko 5

€
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Velkaa asukasta kohti 2009–22  Taulukko 6

Muut 
uusinvestoinnit

RRT-alueen 
rakentaminen 

Korjaus-
investoinnit 

14 milj. €

7 milj. €

11 milj. €
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Kullasvaaraan valmistuu RRT-alueen ensim-
mäinen vaihe vuonna 2022. Kouvolan kaupun-
ki investoi siihen seitsemän vuoden aikana 28 
miljoonaa euroa. Loput 14 miljoonaa maksavat 
EU ja Suomen valtio.

RRT-alue on rautatie- ja maantieterminaali. 
Siellä voidaan esimerkiksi siirtää kontteja junista 
rekkoihin ja päinvastoin. Kontteja myös lasta-
taan, puretaan ja varastoidaan.

Suunnitelma on, että investointi maksaa itsen-
sä takaisin: kun RRT-alueelle tulee yrityksiä ja 
työpaikkoja, kaupunki saa lisää kunnallis-, yhtei-
sö- ja kiinteistöveroja sekä vuokratuloja. 

Teholan logistiikka-alueella toimii tällä het-
kellä satakunta yritystä. Kaupunki saa alueelta 
kiinteistöveroa ja tonttivuokraa yhteensä reilun 
miljoonan vuodessa. 

Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen ja osin 
EU-rahoitettavaan hankkeeseen liittyvä RRT-
alueen toinen vaihe on myös käynnissä. Kul-

”Uutta tonttitilaa tarvitaan”
RRT-alueen 1,1 kilometrin mittaiselle terminaalille on tarvetta, 
koska junakoko on kasvanut rahtikuljetuksissa. Näin sanoo 
professori Olli-Pekka Hilmola. 
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voitettu parikymmentä hehtaaria teollisuus- ja 
logistiikka-aluetta. 

Professori Olli-Pekka Hilmola LUT-yliopis-
ton Kouvolan yksiköstä on perehtynyt rautatei-
den tavaraliikenteeseen. Seuraavassa hän vastaa 
viiteen kysymykseen RRT-alueesta.  

Uuden RRT-alueen rakentaminen perustuu 
kahteen taustaoletukseen: Kouvolan kautta 
kulkevan tavaraliikenteen määrää voidaan 
kasvattaa merkittävästi, ja nykyinen logistiik-
ka-alue on siihen liian pieni. Mitä mieltä olet 
näistä oletuksista? 

– Alue on ollut kehityksen alaisena pitkän ai-
kaa, sillä konttiliikenteen Kouvolan kulta-aikana 
eli vuosina 2003–04 Kouvola ei kyennyt hoitele-
maan kaikkia Aasian-junia, vaan niistä noin 40 
prosenttia käsiteltiin Haminassa. 

– On ihan luonnollista, että uutta tonttitilaa 
tarvitaan, kun ajatellaan 20- ja 30-lukuja. Teho-

la-Kullasvaaran viimeisetkin tontit on ilmeisesti 
jo varattu, joten jos kasvukehitys jatkuu edes tyy-
dyttävästi, uusia alueita pitää olla tarjolla. 

RRT-alueelle rakennetaan 1,1 kilometriä 
pitkä terminaali. Onko noin pitkälle termi-
naalille tarvetta? 

– Varmasti on tarvetta, sillä junakoko on 
kasvanut rahtikuljetuksissa. Tällä hetkellä ju-
nia ”pätkitään” Suomen ja Venäjän rajalla, jotta 
niitä voidaan ottaa vastaan lyhyemmillä raiteilla 
Suomessa. 

Jos kasvukehitys
jatkuu edes tyydyttävästi,
uusia alueita
pitää olla tarjolla.
 

Kaupunki kehittyy • • •
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– Virossa on lukuisia 1,5 kilometrin raiteita, 
ja niitä käytetään idän liikenteessä päivittäin. 
Vainikkalassa otettiin käyttöön 1,1 kilometrin 
raiteita, ja niiden käyttö on edennyt hyvin. Sama 
standardi tulee käyttöön myös Kotkassa. 

Raideyhteyttä Kouvolasta HaminaKotkan 
satamaan parannetaan vuoteen 2024 mennessä 
sadalla miljoonalla eurolla. Miten se vaikuttaa 
Kouvolan RRT-alueeseen?  

– Kouvolan kehitys on kulkenut Hamina-
Kotkan kanssa hyvin samankaltaisesti viime 
vuosikymmenet. Rataosuuden parantaminen 
helpottaa pullonkaulojen hallitsemista, joita on 
syntynyt siitä syystä, että rahtiliikenne satamaan 
on kasvanut niin paljon. 

– Kaakkois-Suomi – käsittäen alueen Vainik-
kala–Kouvola–Kotka–Hamina – on Suomen 
rautatieliikenteen sydän, jos ajatellaan itään 

suuntautuvia ja sieltä tulevia kuljetuksia. Mis-
sään muualla ei ole infrastruktuuri sillä tasolla, 
että tätä aluetta kyettäisiin haastamaan. 

Millaisessa tavaraliikenteessä on eniten kas-
vun mahdollisuuksia? Liikenteessa Venäjälle, 
Aasiaan, HaminaKotkaan satamaan, muualle 
kotimaahan? 

 – Kaikissa mainituissa on potentiaalia, mutta 
kasvu voi tulla muualtakin kuin konttiliikentees-

RRT-alueen rakennustyöt alkoivat 
viime vuoden tammikuussa.
Tämä kuva on elokuulta.

Kouvolan kehitys on 
kulkenut Hamina-
Kotkan kanssa hyvin 
samankaltaisesti 
viime vuosikymmenet.

tä. Venäjällä konttiliikenne jatkaa raiteilla kas-
vuaan, ja samoin se tekee Kiinassa. Kummallakin 
maalla on liikennestrategiassa tavoitteena tämän 
liikenteen nosto raiteille. 

Kuinka paljon Kiinan-liikenteen varaan voi 
laskea, kun puhutaan RRT-alueen liikenteestä? 

– Kiina on konttiliikenteen kiistaton ja ehdo-
ton ykkönen maailmassa. Siellä on kehityspro-
jektina maan keski- ja länsialueiden nostaminen 
itärannikon tasolle. Näiden alueiden liittäminen 
maailmankauppaan vaatii rautatieyhteyksiä, ta-
valla tai toisella. 

– Suomesta menee tälläkin hetkellä Kiinaan 
junia, mutta nyt ne operoivat Vuosaaren ja Kii-
nan väliä. 

Lue lisää: kouvola.fi/rrt

Kaupunki kehittyy • • •
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Tornionsalmen venesatama

Kalkkisten venesatama

Iso Savisaaren retkeilysatama

Heinolan matkustajasatama

Jyrängön silta - 4,8 m

Kimolanlahden silta - 3,8 m

Kanavatien silta - 4,8 m

Kimolan (Eiraskan) silta - 4,8 mVuolenkosken vierassatama

Mankalan kosket

Hirvelän kotisatama

Virtakiven vierasvenesatama

Kausalan veneranta

Kuoppaniemen vierasvenelaituri

Hiidensaaren vierasvenelaituri

VENEVÄYLÄN 
KULKUSYVYYS

2,4 m

VENEVÄYLÄN 
KULKUSYVYYS

1,8 m

KANAVAN 
KULKUSYVYYS

1,8 mVuolenkosken
voimalaitospato

Kimolan kanavan 
sulku - 12 m

Voikkaan
voimalaitospato

– Reitti on hyvin viitoitettua, turvallista vene-
reittiä ihan koko matka – kunhan tuntee viitat. 

“KOUVOLALAISTEN VENEILIJÖIDEN
MAHDOLLISUUDET PARANEVAT” 
– Tarkoituksena on, että kanavan avajaiset pide-
tään kesäkuun alussa, sanoo Kouvolan kehitys-
johtaja Petteri Portaankorva.

Valtio maksaa suurimman osan kanavan kun-
nostamisesta eli 21 miljoonasta eurosta. Kouvola 
investoi viisi miljoonaa. 

Saako kaupunki investointinsa vastineeksi 
lisää verotuloja?

– Se on kiinni yrittäjistä, Portaankorva vastaa.
– He rakentavat yrityksensä valtion ja kuntien 

rakentamien edellytysten päälle.
Joka tapauksessa “kouvolalaisten veneilijöiden 

mahdollisuudet paranevat”. Lisäksi ainakin neljä 
yrittäjää suunnittelee risteilyliikennettä venerei-
tille.

 
“HALUAMME AKTIVOIDA
MAANOMISTAJIA JA YRITTÄJIÄ” 
Kimolaan sulun alueelle tulee pysäköintipaikka 
ja näköalapaikka.

– Toivomme, että siihen saadaan kioski- ja 
kahvilapalvelut, sanoo matkailun asiantuntija 
Raija Sierman Kinnosta.

Pian alkaa uusi aikakausi täkäläisessä veneilyssä: 
Kimolan kanava avataan liikenteelle kesäkuun 
alussa.

Pitkin Kymijokea ja Pyhäjärveä, viisikilomet-
risen kanavan ja yhden sulun kautta pääsee kauas 
Kouvolasta, vaikka Jyväskylään asti. Ja sieltä kau-
kaa pääsee Kouvolaan. 

Niiden, jotka mielivät vesille, kannattaa pitää 
mielessä päivämäärä 28. helmikuuta. Tuolloin 
avautuu Hirvelän ja Virtakiven satamien vene-
paikkojen varausjärjestelmä.

PÄIVÄRETKIKOHTEITA 
YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ 
– Komeat ja upeat veneilyreitit on ollut jo nytkin, 
sanoo Mika Lyytikäinen Kuusankosken Venei-
lyseurasta.

– Mutta kanavan kautta avautuu loputtomasti 
nähtävää. 

Lyytikäisen mukaan “yllättävän lähellä” Voik-
kaata on paljon päiväretkikohteita kummallakin 
puolen kanavaa.

Tavallisella moottoriveneellä ja 40 hevosvoi-
man moottorilla pääsee Virtakivestä Kimolan 
sululle “puolessa tunnissa, ehkä kolmessa vartissa”. 
Sululta on alle puolen tunnin matka Heinolaan.

– Toki sulutusaika täytyy laskea matka-aikaan. 
Pahimmillaan se on tunti, Lyytikäinen sanoo.
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kilpailutuksen, jossa haetaan yrittäjää kioski- ja 
kahvilapalvelujen tuottamiseen.

Lähellä Voikkaan voimalaitosta eli venereitin 
eteläistä päätepistettä toimii Virtakiven Sauna. 
Siellä voi saunoa, syödä ja juoda.

– Matkan varrelle ehkä tulevista palveluista ei 
voida vielä kertoa, koska mitään ei ole vahvistu-
nut, Sierman sanoo. 

– Toki toivomme, että saisimme sinne palve-
luja, mutta ne ovat yrittäjävetoisia. Haluamme 
aktivoida maanomistajia ja yrittäjiä. Kaupunki ei 
voi ryhtyä niitä palveluja tekemään. 

“BETONIPONTTONILAITUREITA
REILUT SATA METRIÄ” 
Risteilyalukset ja vierasveneet käyttävät Virtaki-
ven satamaa.

– Sinne tulee laivalaituri ja betoniponttoni-
laitureita reilut sata metriä, kertoo kaupungin 
suunnitteluinsinööri Olli-Pekka Helaja.

– Betoniponttonilaituri on kelluva laituri,  ja 
sen rakenne on raskas, sillä olosuhteet alueella 
ovat vaativat.

Hiukan Virtakivestä ylävirtaan rakentuu Hir-
velän venesatama. Sinne tulee kolme 30-metristä 
betoniponttonilaituria, huoltolaituri ja veneluis-
ka, jonka kautta veneet voi nostaa ja laskea.

Hirvelään tulee myös aidattu alue veneiden 
talvisäilytystä varten. 

Venepaikat nopeimmille
Maaliskuussa alkaa kilpailutus, jolla haetaan Kimolan sulun viereen kioski- ja kahvilayrittäjää. 
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Tältä näyttää Pyhäjärven Kimolanlahti, 
kun sitä katsoo Iitintieltä Kimolanlahden 
sillalta. Siltä on matkaa reilu kilometri 
kanavan kaakkoispäähän.

• avautuu kesäkuun alussa
• pituus noin 5,5 km
• satamat Virtakiveen ja Hirvelään
• avaa uuden vesiyhteyden 
 Päijänteeltä Kouvolaan
• erityistä: Euroopan mittakaavassa 

ainutlaatuinen, peräti 70 m pitkä 
kalliotunneli sekä poikkeuksellisen 
korkea 12 m sulutuskorkeus. 

Varaa venepaikka: 
kartta.kouvola.fi/ePermit/fi/Reservation/ 

Opettele viitoitus: 
nsmp.net/vk/html/viitat.html 

Lue lisää: kouvola.fi/kimolankanava

“SE, JOKA EHTII VARATA
PAIKAN, SAA SEN” 
Hirvelän venesatamaan tulee vuokrattavaksi 60 
paikkaa. Virtakiven satamassa paikkoja on neli-
senkymmentä, mutta ne halutaan jättää ensisi-
jaisesti vierasveneiden käyttöön.

EU-tuen ehtoihin kuului, että kaikilla on 
yhtäläinen mahdollisuus saada venepaikka se-
kä Virtakivestä että Hirvelästä. Siksi aiemmin 
Virtakivestä venepaikan vuokranneilla ei ole 
etuoikeutta paikan pitämiseen.

Varauksia voi siis tehdä kuka tahansa. Varaus-
järjestelmä aukeaa perjantaina 28. helmikuuta 
kello 9.00.

– Se on sähköinen varausjärjestelmä, sanoo 
kaupungin paikkatietovastaava Martti Kauha-
nen.

– Se, joka ehtii varata paikan, saa sen. 

Kaupunki kehittyy • • •

Karttakuva on peräisin Kimolan kanavan tuo-
reesta matkailuesitteestä, jonka löydät kokonai-
suudessaan visitkouvola.fi-verkkosivustolta.



– Näkymän pitää olla houkutteleva ja kutsuva: 
“Hei, onpa mielenkiintoista. Tästä kaupungista 
pitää ottaa selvää!”, sanoo kaupunginarkkitehti 
Anne Kangasniemi-Kuikka.

Matkakeskuksen alue luo ensivaikutelman 
Kouvolasta tuhansille junamatkustajille päivit-
täin. Alueella, aivan radan vieressä olevasta kort-
telinosasta, on menossa tontinluovutuskilpailu. 
Rakentajaa tai rakennuttajaa etsitään toimisto- 
ja liiketiloille.

– Haluamme parantaa Kouvolan houkutte-
levuutta yrittäjille, asukkaille ja vierailijoille. 
On myös taloudellisesti järkevää tiivistää kau-
punkirakennetta hyvin saavutettavilla paikoilla, 
Kangasniemi-Kuikka sanoo.

– Mielikuva kaupungista merkitsee paljon. Se 
vaikuttaa siihen, halutaanko tänne tulla. Tuossa 
on paljon ohikulkijoita Lappeenrannan ja Kuo-
pion suuntaan.

 
Kilpailualueeseen kuuluu myös nykyisestä ase-
marakennuksesta osa, jossa ennen sijaitsi Matka-
huollon tiloja. Ne ovat nyt tyhjillään. Kyseinen 
osa rakennuksesta saatetaan purkaa.

Kouvolan näyteikkunaan haetaan 
suunnittelijaa ja rakentajaa
Matkakeskuksen alueella, aivan radan vieressä olevasta korttelinosasta, 
on menossa tontinluovutuskilpailu.
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dään kilpailuehdotuksissa, kaupunginarkkitehti 
Kangasniemi-Kuikka sanoo.

– Kytkös vanhaan asemarakennukseen tulee 
miettiä.

Vuonna 1960 valmistunut asemarakennus on 
muilta osin suojeltu, joten se pysyy paikallaan.

– Suunnittelijan pitää huomioida, millainen 
rakennus sopii sen yhteyteen ja ympäröivään 
kaupunkitilaan, kokonaisuuden toimivuutta 
unohtamatta.

Tontin pinta-ala on vähän alle puoli hehtaaria. 
Rakennukseen tai rakennuksiin voi esittää 4–6 
kerrosta.

– Tavoitteena on, että maantasokerrokseen 
tulisi liiketiloja, Kangasniemi-Kuikka sanoo.

– Asiakasvirtoja on jo valmiiksi.
 

Aiemmin koko Matkakeskuksen aluetta yri-
tettiin kehittää kertaheitolla. Silloin ei löytynyt 
rakennuttajaa tai investoria.

Nyt hanke on jaettu useampaan vaiheeseen, 
jotta yritykselle kerralla koituva riski on pie-
nempi.

Käynnissä oleva tontinluovutuskilpailu koskee 
koko Matkakeskuskorttelin toteuttamisen aloi-
tusvaihetta. Kangasniemi-Kuikka uskoo kilpai-
lun ratkeavan syyskuussa.

– Arvioni on, että rakentaminenkin voisi alkaa 
jo vuoden 2022 aikana.

Linja-autolaiturit jäävät toistaiseksi paikoil-
leen. Myöhemmässä vaiheessa ne siirrettäneen 
Matkakeskuksen itäpuolelle eli aseman ja van-
han virastotalon väliselle alueelle.

Lue lisää: kouvola.fi/matkakeskus

Vuonna 2020 luovutettavista tonteista, 
kaavoituskohteista ja yhdyskuntateknii-
kan rakentamiskohteista juttua Kouvola 
suunnittelee ja rakentaa -julkaisussa. 
Se jaetaan joka talouteen PK-lehden 
välissä viikolla 10.

 

Kuvassa rajatulle alueelle 
haetaan rakennuttajaa 
toimisto- ja liiketiloille. – 
Lopputuloksen tulee olla 
toimiva ja arkkitehtuuriltaan 
laadukas kokonaisuus, sanoo 
kaupunginarkkitehti Anne 
Kangasniemi-Kuikka.

Kaupunki kehittyy • • •

14



15 museot

!Mennään museoon
POIKILO-MUSEOIDEN OMA LEHTI

Edelfelt, 
Gallén-Kallela 
ja Simberg
POIKILON syksyssä!

Kupongit 
talteen 

takasivulta!

Kokeilussa 
Kartanoiden Kouvolan

LASTENPOLKU

Eeva-Liisa Puhakka 
& Jonne Pitkänen
TAITEILIJAT 

LYPSYKONEEN 
LUMOISSA
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Meidän kaikkien museo

SISÄLLYS

Julkaisija: Kouvolan kaupunki / Poikilo-museot
Ulkoasu: Mirja Näkki Oy
Kannen kuva: Johannes Wiehn
Sisällön suunnittelu: Wirke

”Hei, minä ole kar-
tanonneiti Jacobina 
Charlotta. Minulla kävi 
vieraita. Lue lisää 
sivuilta 4–5!”

5 Saako koskea?
Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Poikilo-
museoissa käymisestä.

6 Entisajan mestareita, tämän ajan taitureita 
Taidemuseo Poikilossa on tänä vuonna kolme 
erilaista suurnäyttelyä. 

8 Sitä sun tätä
Parasta Poikilossa, Pehmolelujen yö ja museo-
kaupan tärpit.

3 Lypsykoneen uusi elämä
Eeva-Liisa Puhakka ja Jonne Pitkänen 
valmistautuvat paikallisen taiteen suur-
näyttelyyn.

4 Jacobina Charlotan jalanjäljissä
Lumijärven perheen lapset tutustuivat 
kaupunginmuseon Kartanoiden Kouvola 
-näyttelyyn 

museot

Tervetuloa vierailulle meille museoon! Meille voit tulla perheen tai ystävän 
kanssa, yksin tai vaikkapa kulttuurikaverin kanssa. Voit tulla viihtymään, ihas-
tumaan, rauhoittumaan, oppimaan tai vain ihan hämmästymään.

Museonäyttely voi joskus yllättää! Näyttelyihin pääset tutustumaan myös 
opastetuilla kierroksilla. Taiteilijatapaamisissa taiteilijat kertovat omasta 
työskentelystään ja taiteestaan. Taiteesta voi avautua aivan uusia näkökul-
mia.

Poikilo on meidän kaikkien museo. Kaupunginmuseossa kerromme koko nykyi-
sen Kouvolan historiaa ja tarinoita. Taidemuseossa nostamme esille paikalli-
sia taiteilijoita ja kiinnostavia nykytaiteen näyttelyitä. Aina ei tarvitse lähteä 
muualle – kotikaupungissa on paljon nähtävää ja koettavaa.

Museo on muutakin kuin näyttelyitä. Museon nettisivuilla julkaistaan joka kuu-
kausi mielenkiintoinen ja ajankohtainen valokuva museon yli 120 000 valoku-
van kokoelmasta. Voit milloin tahansa vierailla virtuaaliapteekkimuseossa ja 
puotimuseossa. Sunnuntain kävelyretkellä Kouvolan keskustassa voit hyödyn-
tää Kouvolan patsaat ja muistomerkit -mobiiliopastustamme. Tämän vuoden 
aikana museo julkaisee Aatun kanssa museossa -videosarjaa, joissa juontaja 
Aatu Itkonen tutustuu Kartanoiden Kouvola -näyttelyyn mielenkiintoisten hen-
kilöiden kanssa.

Mennään museoon -liitteestä löydät tiedot Poikilo-museoiden tämän vuoden 
näyttelyistä sekä kevätkauden tapahtumista. Kartanoiden Kouvola -näytte-
lyssä riittää tutkittavaa ja katsottavaa useammalle museokäynnille. Taidemu-
seon näyttelyissä on tänä vuonna ennätysmäärä eri taiteilijoiden teoksia yli 
100 vuoden ajalta. Tule ja löydä oma suosikkiteoksesi!

Nähdään 
museossa!

Anu Kasnio
museonjohtaja
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TEKSTI JUKKA BEHM / KUVA JOHANNES WIEHN

SIPPOLAN ENTISESSÄ meijerissä toimii Taidekeskus Antares. Tam-
mikuussa sen näyttelytilat ovat talvihorroksessa, mutta niiden taka-
na olevasta ateljeesta kantautuu moottorin kumua.

Taiteilijat Eeva-Liisa Puhakka ja Jonne Pitkänen ovat käynnis-
täneet lypsykoneiden osista valmistelemansa taideteoksen, jolla ei 
ole vielä nimeä. Moottori kuuluu pumpulle, joka nostaa lasiputkiin 
sinistä, vihreää ja keltaista vettä.

Materiaali teokseen on saatu kylien tyhjentyneiltä maitotiloil-
ta. Puhakka, maitotilan kasvatti itsekin, ideoi installaation ja pyysi 
avukseen Pitkäsen, jonka kanssa hän on työskennellyt ennenkin.

Takana on lasiputkien leikkaukseen, veden pumppaukseen ja 
moottorin äänen vaimentamiseen liittyviä teknisiä ongelmia. Edessä 
on äänimaiseman suunnittelua, sillä taustalle sämplätään lypsyko-
neiden hakkaamaa biittiä ja muita koneistoista ja lehmistä lähte-
vää ääntä.

Helmikuun alusta alkaen huoneenkokoinen työ on nähtävissä tai-
demuseo Poikilossa KOUTA ry:n 10-vuotisnäyttelyssä.

Lypsykoneen 
uusi elämä

Eeva-Liisa Puhakka valittiin Kouvolan kuvataiteilijaksi 
vuosille 2020–2022. Hänen ja Jonne Pitkäsen yhteisessä 
teoksessa virtaa vesi ja kuuluu rytmi.

Eeva-Liisa Puhakka ja Jonne Pitkänen työstävät 
lypsykoneiden osista äänekästä installaatiota.
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TEKSTI JUKKA BEHM / KUVAT JOHANNES WIEHN

KAUPUNGINMUSEON NÄYTTELY avautuu 
huoneesta, jonka seinäkartalle on merkitty 
kaikki kouvolalaiset kartanot. Niitä on yli 20, 
enemmän kuin tulee ajatelleeksi. 

”Anjalan kartano on ainoa, jossa olemme 
käyneet”, tuumii luokanopettajana työsken-
televä Mari Lumijärvi, joka on tullut lasten-
sa kanssa tutustumaan Kartanoiden Kouvola 
-näyttelyyn.

Matti, 10, Viivi, 7, ja Miina Lumijärvi, 5, 
yrittävät etsiä Hämeenkylän kartanoa, jossa 
asui 1700–1800-lukujen taitteessa karta-
nonneiti Jacobina Charlotta Munsterhjelm. 
Hänestä tehty piirroshahmo toimii näyttelyn 
lastenpolun oppaana.

Miina livistää omille teilleen, sillä hän nä-
kee hevosen. Sellainen seisoo Mustilan karta-
non kuomuvaunujen edessä.

Jacobina Charlotan 
jalanjäljissä

NÄYTTELYSSÄ ON runsas kokonaisuus esinei-
tä ja valokuvia Poikilo-museoiden kokoelmis-
ta, muista museoista ja yksityisiltä lainaajilta.

Museoon on sisustettu Kouvolan kartanoi-
den esineillä ja huonekaluilla salonki, ruoka-
sali, makuuhuone ja keittiö. Vanhin asuste on 
Kansallismuseon kokoelmiin kuuluva, 1700-lu-
vulta peräisin oleva hääpuvun aamutakki, 
joka on kuulunut Jacobina Charlotan tädille. 
Esillä on myös iltapukuja, hääpukuja ja uni-
vormuja.

Lumijärven lapset seuraavat lastenpolkua. 
Sen tehtävissä on kartanon askareita kuten 
matka-arkun tavaroiden setvimistä kylpylä-
reissua varten, illallismenyyn suunnittelua ja 
kampikirnun veivaamista.

Esillä on otteita Svenska litteratursällskape-
tin arkistossa säilytettävästä nuoren Jacobina 
Charlotan päiväkirjasta, jonka on suomen-
tanut Turun yliopiston professori Kirsi Vai-
nio-Korhonen.

Mari alkaa lukea otetta: ”Lähdin iltapäi-
vällä Beatan kanssa...”

Viivi ja Miina kuuntelevat tarkkaan. Heillä 
on kotona omat päiväkirjat. Kun niihin näpyt-

telee oikean koodin, kirja avautuu ja kuuluu 
musiikkia.

KARTANOIDEN KUMMITUKSILLE on oma 
huone. Sen pimeydessä loistavat taiteilija 
Alexander Reichsteinin valohahmot, joita 
nähtiin joulukuussa myös Kouvola-talon pihalla. 
Nurkasta katon rajasta leijailee aave huoneen 
takaseinän poikki.

”Tää on hologrammi”, päättelee Matti ja 
käy koskettamassa  hahmoa kädellään.

Viivi taitaa vähän epäröidä. ”Ei pelota”, hän 
sanoo ja alkaa tehdä lähtöä. ”Heippa rauta-
lankatyypit!”

Jacobina Charlotta kirjoitti kirjeystävälle 
Ottelia Adlercreutzille Porvooseen. Kirjoitus-
nurkauksessa Lumijärven tytöt kirjoittavat omia 
kirjeitä. Matti uppoutuu kuuntelemaan kuulok-
keista tarinoita Kirjokiven kartanosta.

Kartanon illalliselle Lumijärven lapset 
suunnittelevat täytettyä valkoista kaalin 
kerää, keitettyä ankeriasta ja sokeri-
wohvuleita.

Viivi ja Matti Lumijärvi sovittelevat 
kartanonväen asusteita.

Kummitushuoneessa tavattavissa 
ovat Alexander Reichsteinin 
luomat valohahmot.

Lumijärven perheen lapset kiersivät 
Kartanoiden Kouvola -näyttelyn lasten-
polun. Johdattelijana toimii 1700-luvun 
lapsi Jacobina Charlotta.



Mikä on Poikilo-museot?
”Kouvolan taidemuseo ja kaupungin-
museo.”

Mitä tarkoittaa Poikilo?
”Poikilo on alkujaan taiteilija Pekka Nis-
sisen taideteos. Poikilo edustaa onnellista 
vaihtokauppaa, iloa ja rakkautta.”

Paljonko museokäynti maksaa?
”Molempiin museoihin pääset 11 eurolla. 
Eläkeläisen, varusmiehen, työttömän ja 
opiskelijan lippu maksaa 8 euroa. 
Alle 18-vuotiailla on vapaa pääsy. 
Museokortilla pääsee ilmaiseksi.”

Missä museot ovat?
”Kaunisnurmen Museokorttelissa, Kouvola-
talossa, toisessa päädyssä kuin musiik-
kiopisto. Parkkipaikat ovat talon molem-
min puolin.”

Mistä lipun saa?
”Kouvolatalon aulassa sijaitsevasta 
Poikilo-museoiden museokaupasta”

Milloin museot ovat auki?
”Tiistaista perjantaihin kello 11–18 ja 
lauantaista sunnuntaihin kello 12–17. 

KIINNOSTUSTA HERÄTTÄÄ telefooni, jo-
hon voi tarttua ja miettiä, kuka siihen soittaa.

”Jollain on merihätä”, miettii Miina ja an-
taa luurin Matille.

”Kuka puhuu?” kysyy Viivi vuorollaan. 
”Mikä ongelma?”

Vähitellen selviää, että äänessä on Save-
ron lasitehtaan johtaja. Klapeja ei ole riittä-
västi, eikä lasimassa sula.

Sisarukset tekevät vielä virtuaalikierrok-
sen Moision kartanossa ja puuhaavat leik-
kitilassa kruunujen ja hattujen kanssa. Miltei 
tunnin kierrokselta parhaiten mieleen jäi 
kummitushuone. Palapelikin oli aika kiva jut-
tu. Ja puhelin. Aisakello.

”Kannattaa käydä katsomassa”, Matti ai-
koo sanoa kavereilleen.

Poikilo-museot on suljettu 29.5.–18.6. 
Kouvolan kaupungin lomautusten vuoksi. 
Museot ovat avoinna normaalisti juhan-
nuksen jälkeen.

Pitääkö taidetta ymmärtää?
”Ei tarvitse. Sitä voi ihailla ja ihmetel-
lä.”

Saako museossa koskea mihinkään?
”Taidemuseossa harvemmin, kaupun-
ginmuseossa useammin. Esimerkiksi 
Kartanoiden Kouvola -näyttelyn lasten-
polun esineisiin voi koskea.”

Saako valokuvata?
”Kuvaus museotiloissa on sallittua, ellei 
sitä erikseen kielletä esimerkiksi tai-
teilijan toivomuksesta. Jos jaat kuvia 
sosiaalisen median kanavissa, on hyvän 
tavan mukaista kertoa taiteilijan ja 
teoksen nimi. Kuvan voi merkitä vaik-
kapa tunnisteilla #poikilomuseot tai 
#visitkouvola.

Onko Poikilo-museoissa muutakin 
kuin näyttelyitä?
”Kyllä. Luentoja, opastuksia, tapahtu-
mia, työpajoja, konsertteja ja yksityisti-
laisuuksia.”

Saako koskea?

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin 
Poikilo-museoissa käymisestä.

Kartanoiden 
Kouvola -näyttely 

on Kouvolan 
kaupunginmuseo 

Poikilossa 
10.10.2021 asti.

Lumijärvet lukevan otteita Jacobina Charlotan päiväkirjasta.

Miina Lumijärvi ottaa 
puhelun vastaan.
Saveron lasitehtaan 
johtajalla on asiaa.
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Entisajan mestareita, 
tämän ajan taitureita
Taidemuseo Poikilossa on tänä vuonna kolme 
erilaista suurnäyttelyä. Niistä löytyy koettavaa 
monenlaisen taiteen ystäville.

TEKSTI JUKKA BEHM

PAIKALLISEN TAITEEN 
KATSELMUS

Näyttelyn nimi?
Myötä. KOUTA ry:n 10-vuotisnäyttely.

Milloin?
6.2.–9.4.2020.

Mistä työt ovat tulleet?
Kouvolan taiteilijaseuran taiteilijoilta. Työt ovat pääasiassa uusia, tähän 
näyttelyyn tehtyjä. Esillä on grafiikkaa, piirustuksia, keramiikkaa, veis-
toksia, maalauksia, videoita, valokuvia ja installaatioita 34 taiteilijalta.

Näyttelyn taiteilijoita? 
Mm. Raakel Kuukka, Marjo Lahtinen, Sanna Majander, Hanna Perä-
kylä, Mikko Sakala, Irmeli Tarmo ja Ville Viinikainen.

Erityistä?
Lauantaina 29.2. Kino-Poikilossa esitellään useiden taiteilijoiden vi-
deotuotantoa.

Kenelle?
Niille, jotka haluavat tutustua kouvolalaisten taiteilijoiden uusimpaan 
tuotantoon.

1.
LUONNOSTA JA 
LUONTOSUHTEESTA

Näyttelyn nimi?
Luonnon edestä. Teoksia 
Heinon taidesäätiön kokoelmasta.

Milloin?
7.5.–30.8.2020.  

Mistä työt ovat tulleet?
Heinon perheyhtiöllä on tukkuliike ja päivittäistavaroiden maa-
hantuontia. Heillä on merkittävä nykytaiteen kokoelma, josta työt 
on valikoitu.

Näyttelyn taiteilijoita? 
Mm. Petri Ala-Maunus, Axel Antas, Elina Brotherus, Ilkka Hal-
so, Heli Hiltunen, Kim Simonsson ja Tamara Piilola.

Erityistä?
Heinon taidesäätiön kokoelma on näin laajasti esillä julkisesti vas-
ta neljännen kerran. Poikiloon tulevaa kokonaisuutta ei ole nähty 
missään muualla.

Kenelle?
Niille, jotka ovat kiinnostuneita korkeatasoisesta nykytaiteesta ja 
ilmastoasioiden pohtimisesta.

2.2.Heinon taidesäätiön kokoelmasta.2.Heinon taidesäätiön kokoelmasta.Heinon taidesäätiön kokoelmasta.2.Heinon taidesäätiön kokoelmasta.

Manja Riihelä,
Olen itselleni
outo tänään 5, 2017.
Kuva: Manja Riihelä

Markus Rissanen, Viides vuodenaika, 2002–2003. Heinon taidesäätiön 
kokoelma. Kuva © Heinon taidesäätiö / Jussi Tiainen.
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KULTAKAUDEN 
TUTUT TYYPIT

Näyttelyn nimi?
Kauneuden aarteita. 
Taidetta Emil Aaltosen 
museon kokoelmista.

Milloin?
24.9.2020–10.1.2021.

Mistä työt ovat tulleet?
Taidekokoelmasta, jonka vuorineuvos ja teollisuusmies Emil Aal-
tonen keräsi viime vuosisadan alkukymmeninä. Aaltosen sanoin: 
”Kasvava taloudellinen hyvinvointi oli mahdollista vain siellä, 
missä kansallinen kulttuuri on korkealla tasolla.”

Näyttelyn taiteilijoita? 
Mm. Albert Edelfelt, Akseli Gallén-Kallela, Pekka Halonen, 
Eero Järnefelt, Hjalmar Munsterhjelm, Hugo Simberg ja von 
Wright -veljekset.

Erityistä?
Työt ovat olleet esillä vain Tampereella Emil Aaltosen museossa 
Pyynikinlinnassa, mutta sen remontin takia klassikot saadaan 
Poikilon moderniin tilaan.

Kenelle?
Vanhemmasta taiteesta nauttiville, kultakauden taiteesta kiinnos-
tuneille.

3.
Hugo Simberg, Lammastyttö 1913.
Tampereen taideyhdistys ry:n kokoelma,
Emil Aaltosen museo.
Kuva: Museokuva.

Sanna Majander, 
Viivan olemus 2019.
Kuva: Sanna Majander.

Ilkka Halso, Kitkajoki 2004.
Heinon taidesäätiön kokoelma.
Kuva: Ilkka Halso
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Pääaineeni oli 
historia, joten 

siksi kaupunginmuseo 
on minulle läheinen. 
Paikallisten ihmisten 
tarinat kiehtovat. 
Museon näyttelyt ker-
tovat, mistä tulemme ja 
millainen on identiteettimme.
Kaupunginvaltuutettu Kaisa Spies

Kokonaisuus, 
jokaiselle 

jotakin. Kaupungin-
museon perusteelliset 
historianäyttelyt, Tai-
demuseon tasokkaat 
näyttelyt ja Kouta- ja 
Poikilo-galleriat, unoh-
tamatta Kino-Poikiloa. Nos-
taisin esille uudistuneen poikilo.fi-nettisivun, 
jonka kautta pääsee erinomaisesti tutustu-
maan Poikilon tarjontaan.
Arkistoahmatti Hannu Pukkila

Parasta 
Poikilossa?

Näyttelyiden 
monipuolisuus 

ja rauhallinen tun-
nelma. Taidemuseon 
näyttelyissä käyn 
yleensä useampaan-
kin kertaan. Harrastan 
taidekasvatusta ja otan 
mukaani välillä 6- 
ja 4-vuotiaat lapsenlapseni.
Kinnon talouspäällikkö Hanna Korjala

Ostoksille!
Lasipulloja, villasukkia, helmitauluja, 
kasseja, emalikylttejä, kahvia, kynttilöitä, 
Anu Pentikin Kouvolalle suunnittelemia tuot-
teita. Poikilon museokaupassa on laaja va-
likoima koriste- ja lahjaesineitä sekä kirjoja 
taiteesta ja paikallishistoriasta.

KAKSI POIKILO-MUSEOIDEN JULKAISEMAA 
KIRJAA YHDEN HINNALLA.

Kuponki voimassa Poikilon museokaupassa 
29.3.2020 saakka.

TÄLLÄ KUPONGILLA KAKSI 
YHDEN HINNALLA MUSEOON 

Kouvola-päivänä perjantaina 8.5.

SEURAA MEITÄ SOMESSA

”Museokortilla Poikilo-museoihin 
pääsee ilmaiseksi.”

Tapahtumavinkkejä
Yleisöopastukset Kartanoiden Kouvola 
-näyttelyyn kevätkaudella parillisten 
viikkojen lauantaina klo 13.

Yleisöopastuksia taidenäyttelyihin 
keskiviikkoisin klo 17:
20.5. ja 19.8. Luonnon edestä ja 
7.10. ja 2.12. Kauneuden aarteita.

Myötä-näyttelyn taiteilijatapaaminen 
lauantaina 28.3. klo 13.

Kartanoiden Kouvola -luentosarja 
keskiviikkoisin Kouvolatalon Honka-
salissa klo 18.
18.3. Kari-Paavo Kokki: Muodin keskuksista 
maaseutukartanoihin – kustavilaisen ajan 
esineellistä kulttuuria.
15.4. Ingela Hildén: Oravalan kartanon historiaa.
13.5. Anu Kasnio: Kokoelmien kertomaa 
– kartanohistoriaa museon esinekokoelmissa.
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Jacobina Charlotan 
hahmon ja näyttelyn 
kuvitukset on suunnitellut 
Erja Levikari. Kartanoiden 
Kouvolan visuaalisesta 
ilmeestä vastaa Amanda 
Kareenkoski.

Tervetuloa 
museoon!

www.poikilo.fi

Näkee taidetta 
ja saa tietoa 

historiasta, siitä, 
millaista oli ennen 
vanhaan.
Opiskelija 
Antti Gertsch

 
Voit tuoda 
oman pehmosi 
Poikiloon 25. 
helmikuuta. 
Kun haet peh-
mosi aamulla 
26.2., näet mitä 
se on touhunnut 
yöllä museossa.

Taidetta tarjottimella! Tarjottimen kuva-
aiheena on taiteilija Sirkka-Liisa Longan 
teos Aamuun heränneet. Viisi uutta Kouvola-
aiheista postikorttia julkaistaan Kouvola-
päivänä. Myynnissä vain Poikilon museo-
kaupassa!

TALVILOMALLA VIETETÄÄN 
PEHMOELÄINTEN YÖTÄ.
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Kouvolan kaupunki harkitsee rakennuttavansa 
elinkaarimallilla Valkealaan monitoimitalon ja 
Inkeroisiin yhtenäiskoulun. 

Valkealan monitoimitalo maksaa 28 miljoonaa 
ja valmistuu vuonna 2022 tai 23. 

Inkeroisten yhtenäiskoulun hinta eikä valmis-
tumisvuosi ole tiedossa, koska hankesuunnittelua 
ollaan vasta aloittamassa. 

Elinkaarimalli on “sopimuskokonaisuus, jolla 
rakennuksen suunnittelu, rakentaminen ja yllä-
pito hankitaan yhtenä kokonaisuutena”. 

Elinkaarimallissa kaupunki tekee sopimuksen 
operaattorin kanssa. Operaattori vastaa sekä ra-
kentamisesta että rakennuksen kunnossapidos-
ta. Siksi kaupungille koituvat kunnossapitokulut 
tiedetään etukäteen. 

– Kunnossapito-ohjelma sovitaan jo suun-
nitteluvaiheessa, kun rakenteet selviävät, sanoo 
Kouvolan toimitilajohtaja Juha Jormanainen. 

 
PALVELUSOPIMUS TEHDÄÄN 
20 VUODEKSI, JOS TEHDÄÄN 
– Ennen lopullista palvelusopimusta tarkistetaan 

Kunnossa ainakin vuoteen 2042
Kouvolan kaupunki harkitsee 
elinkaarimallia Valkealan 
monitoimitalon rakennuttami-
sessa. Mallia ei ole aiemmin 
kaupungin investoinneissa 
käytetty.
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vielä vertailulaskelmalla palvelusopimuksen kal-
leus, Juha Jormanainen sanoo. 

Palvelusopimusta tarkistettaessa verrataan, tu-
leeko kunnossapito kaupungille edullisemmaksi 
elinkaarimallin operaattorin tekemänä vai kau-
pungin omana työnä. 

Jos kaupungin oma työ osoittautuu edullisem-
maksi, palvelusopimusta ei tehdä ja operaattori 
vain rakentaa rakennuksen. 

Jos palvelusopimus tehdään, se tehdään Val-
kealan monitoimitalon osalta 20 vuodeksi. 

– Elinkaarioperaattori sitoutuu pitämään ra-
kennuksen 80–85 prosentissa uuden rakennuk-
sen kunnosta sopimuskauden loppuun asti. 

Vuonna 2042 sopimusta joko jatketaan tai sen 
annetaan päättyä, jolloin ylläpito siirtyy kaupun-
gin vastuulle. 

 

Havainnekuva 
Valkealan moni-
toimitalosta, 
joka valmistuu 
vuonna 2022 
tai 23.  

“VARTEENOTETTAVIA YRITYKSIÄ 
ON KOLME–VIISI KAPPALETTA”  
Elinkaarimallin urakoista on vähän kilpailijoita, 
koska niistä voivat kilpailla vain suuret yhtiöt. 
Mikä on tilanne Kouvolan urakoiden suhteen? 

– Tällä hetkellä varteenotettavia yrityksiä on 
kolme–viisi kappaletta, toimitilajohtaja Jorma-
nainen sanoo. 

Elinkaarimalli on Suomessa uusi. Ensimmäi-
nen sillä rakennettu koulu valmistui Espooseen 
vuonna 2003. Kouvolan kaupunki ei ole mallia 
vielä käyttänyt. 

Sekä Valkealan monitoimitaloon että Inke-
roisten yhtenäiskouluun tulevat peruskoulun 
kaikki luokka-asteet, päiväkoti ja kirjasto. Val-
kealaan tulee lisäksi Kymsoten perhekeskustila 
ja Inkeroisiin nuorisotila. 

 
Sitaatti: kuntarahoitus.� 

Kaupunki kehittyy • • •

Kouvolan kaupungin henkilöstö lomautetaan 
tänä vuonna taloudellisista syistä pääsääntöi-
sesti kolmeksi viikoksi. Poikkeuksen muodostaa 
kasvatus- ja opetustoimiala, jonka henkilöstöstä 
suurella osalla lomautusaika on kaksi viikkoa tai 
lyhyempi.

Lomautuksilla on vaikutuksia palveluihin
Tavoitteena on, että lomautukset 
haittaisivat mahdollisimman vähän 
palvelutoimintaa. Tästä huolimatta 
vaikutuksia on. Esimerkiksi uima-
hallien kesäsulut ovat tavanomaista 
pidempiä. Kuntalaisilta toivotaan 
ymmärrystä.

Hänen mukaansa lomautusten toteuttaminen 
kunnissa on aina haasteellista, sillä kuntalaisten 
palvelutarve pysyy ennallaan lomautusaikoina-
kin. Lisäksi palvelut tuotetaan lomautusaikoina 
tavanomaista pienemmällä henkilöstömäärällä. 
Palveluiden järjestämisen haastetta lisää se, että 
lomautusten lisäksi henkilöstön on pidettävä 
myös vuosilomansa.

Palveluiden ja aukioloaikojen muutoksista 
viestitään kuntalaisille ensisijaisesti kaupungin 
kouvola.�-verkkosivuilla ja sosiaalisen median 
kanavissa. Suuremmista muutoksista tiedotetaan 
lisäksi erikseen mediatiedottein.

Lue lisää: kouvola.fi/ajankohtaista ja 
kouvola.fi/lomautukset

Lomautukset toteutetaan niin, että niiden 
aikanakin pystytään järjestämään lakisääteiset 
palvelut, hoitamaan viranomaistehtävät ja täyttä-
mään sopimusvelvoitteet. Keskeisenä periaattee-
na on asiakas- ja työturvallisuuden takaaminen. 
Ensimmäiset lomautukset tehdään maaliskuus-
sa, mutta monissa palveluissa kesäkaudella.

– Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, 
että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisim-
man vähän haittaa. Tästä huolimatta lomautuk-
silla on vaikutusta tuotettuihin palveluihin. Toi-
vomme kuntalaisilta ja asiakkailta ymmärrystä, 
Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi 
Karhu sanoo.
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Jos haluaa hiihtää hiihtolomalla, Kouvolassa se 
onnistuu varmimmin Valkealan tykkilumiladul-
la. 

Jos lunta ja pakkasta riittää helmikuussa, kau-
punki pitää kunnossa myös seuraavat ladut: 
• Anjalan tykkilumilatu
• Pääreitit 3 ja 8: Kouvola – Palomäki –  
 Mansikka-aho – Käyrälampi – Paaskoski –  
 Valkeala 
• Pääreitit 13, 15 ja 16: Kettumäki – Nauha  
 – Anhava
• Pääreitti 43: Myllykosken hevosmaja –  
 Inkeroinen. 
 

Kelillä kuin kelillä
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EN Kouvolan jäähalleissa on yhteensä 14 yleisövuoroa viikossa. 

LATUJEN KUNNON VOI 
TARKASTAA NETISTÄ 
 – Muiden latujen hoitoa ei aloiteta enää tänä 
keväänä, sanoo kaupungin liikuntapäällikkö 
Teemu Mäkipaakkanen. 

Säät ovat vaikuttaneet latutilanteeseen siinä 
missä kaupunginvaltuustokin. Se päätti marras-
kuussa, että kunnossa pidettävien latujen määrä 
vähennetään 180 kilometristä 137:ään. 

Päätös noudatti liikunta- ja kulttuurilautakun-
nan esitystä liikunnan ja kulttuurin palveluver-
kostosta. Tavoitteena oli saada aikaan pysyviä 
säästöjä. 

Kouvolan latujen kuntoa voi seurata netissä 
osoitteessa ladulle.�/ladut/kouvola. Samasta 
paikasta näkee latujen sijainnin. 
 
KORKEINTAAN VIISI 
ULKOJÄÄTÄ LUISTELUKUNTOON 
Kaupunginvaltuusto vähensi kunnossa pidet-
tävien ulkojäiden määrän 59:stä 32:een. Tänä 
talvena jäädään kauas tuosta 32:sta. 

– Jos kelit vielä suosivat edes hiukan, niin Kou-
volan kaupungin luistinradoista jäädytetään ja 
pyritään pitämään hyvässä kunnossa viisi luis-
telualuetta, liikuntapäällikkö Mäkipaakkanen 
sanoo. 

 

Palvelujen parissa • • •
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Tammikuisena maanan-
taina Inkeroisten jäähallin 
mailallisella yleisövuorolla 
kävi viitisenkymmentä 
luistelijaa, muun muassa 
Iivo Nykänen (vasemmal-
la) ja Noel Mahlanen. 

Kouvolan jäähallien yleisövuorot
 Inkeroisten  Kouvolan  Kuusankosken  Valkealan
  jäähalli jäähalli jäähalli jäähalli

MA  15.30–16.45 
 mailallinen       

TI  14.00–15.15   9.15–10.00
 mailaton    mailaton

KE  14.00–15.00 
 mailallinen 

TO  15.00–16.15 
 mailaton 

PE  14.00–15.15   14.00–14.45
 mailallinen   mailallinen

LA    8.00–9.00   8.00–8.45
  mailallinen    mailallinen
    9.00–9.45
    mailaton

SU    10.00–11.15 8.00–8.45  8.00–8.45
  mailaton  mailallinen mailallinen   
    9.00–9.45 
   mailaton    

    

Nuo viisi ovat: 
• Korian jääkiekkorata
• Kouvolan pesäpallostadionin luistelualue 
• Kuusankosken urheilupuiston tekojää 
 ja luistelualue
• Niinistön luistelualue, Valkeala
• Saviniemen luistelualue ja jääkiekkorata,  
 Myllykoski.
 
YLEISÖVUOROLLA VOI MYÖS 
KÄVELLÄ TAI PALLOILLA 
On hiihtolomasää mikä tahansa, luistimille 
kyllä pääsee. Kaupungin jäähalleissa on mak-
suttomia yleisövuoroja, joiden aikana luistele-
maan saa mennä kuka tahansa. 

Yleisövuorot näkee oheisesta taulukosta. Hel-
mikuun ainoa peruutus on, että sunnuntaina 23. 
helmikuuta Kouvolan jäähallissa ei ole yleisö-
vuoroa. 

Muut peruutukset näkee osoitteessa kouvola.�/
vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/yleisovuorot. 

Kouvolan jäähallin juoksuradoilla on yleiset 
kävelyvuorot maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 
kello 12.00–14.00. 

Saviniemen palloiluhallissa Myllykoskel-
la on avoin palloiluvuoro perjantaisin kello 
14.30–16.00. 
 
 

Lue lisää 
hiihtolomaviikon 

tapahtumista tämän 
lehden sivulta 35 

ja liikkuvakouvola.fi/
hiihtoloma.

Palvelujen parissa • • •

Aktiivipuisto sopii 
koko perheelle
Kouvolassa on kattava liikuntapaik-
kojen verkosto, josta laadittiin selvitys 
keväällä 2019. 

–Linjauksena on, että karsimme 
huonokuntoisimpia liikuntapaikkoja, ja 
kehitämme jäljellejäävää verkostoa 
laatu edellä, kaupungin liikuntapäällik-
kö Teemu Mäkipaakkanen sanoo.

Esimerkkinä parannuksista ovat pal-
loiluhalleihin tehtävät pienimuotoiset 
remontit. Suunnitteilla on myös uuden-
laisia aktiivipuistoja.

–Palomäen kuntoportaiden suosio 
osoittaa, ettei hikoilemiseen aina tarvi-
ta hienoja sisäsaleja. Tavoitteenamme 
onkin, että Kuusankosken, Valkealan, 
Inkeroinen-Anjalan, Jaalan ja Kouvolan 
keskustan urheilualueista kehitetään 
ulkoliikuntaa tukevia aktiivipuistoja.

–Puistot palvelisivat esimerkiksi 
lapsensa jääkiekko- tai jalkapallotree-
neihin tuovia vanhempia. He voisivat 
viedä perheet pienimmät hallien 
viereisille skeitti- tai parkour-radoille 
ja liikkua itse ulkokuntolaitteilla tai 
kuntoportaissa.

Aktiivipuistojen perustaminen 
viedään lautakunnan käsiteltäväksi 
keväällä. Puistojen suunnittelu alkaa 
urheilualueiden kartoituksella. 
Lue lisää: kouvola.fi/ajankohtaista
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– Tulee käytyä, kun tämä on auki, Emma Pulli 
sanoo. 

Torstainen iltapäivä kääntyy kohti iltaa. Ul-
kona on alkanut sataa suojalunta, ja Korian mo-
nitoimitalon NuortenTalo on auki. Paikalla on 
myös Iiris Tammentie. 

– Ollaan vain kavereiden kanssa, hän sanoo. 

Skootterilla kulmasohvalle
– Koulutyössä kohtaamme kaik-
ki kohderyhmämme nuoret, nuo-
risopalvelujen koordinaattori Marit-
ta Rihu sanoo. 
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Ystävykset käyvät yhdeksättä luokkaa Elimäen 
yhtenäiskoulussa. 

– Asun sen verran kaukana, että vähän on 
kyytien kanssa säätämistä, että pääsee tänne. 
Elimäeltä vielä kymmenen kilometriä metsään, 
Iiris Tammentie sanoo. 

– Minä tulin skootterilla, Emma Pulli kertoo. 
– Asun kymmenen kilsan päässä. 
Moni muukin 12–17-vuotias on tullut, kei-

nolla tai toisella. Kahden ja iltakahdeksan välillä 
osallistujalistaan kertyy 57 rastia. 

Koulunuorisotyöntekijät Tuija Kukkurainen 
ja Hanna Vilkki juttelevat nuorten kanssa, pi-

tävät järjestystä yllä, organisoivat päivän biljar-
diturnauksen.  

– Nyt on kuulunut aika monta kertaa v-alkui-
nen sana, Vilkki yhdessä vaiheessa huomauttaa. 

Biljardipöytääkin suositumpi paikka on kul-
masohva. Sille mahtuu yllättävän monta nuorta. 

Muun muassa näin toimii Kouvolan nuoriso-
palvelujen uusi aluemalli. 

 
PÄIVISIN OMILLAAN, 
ILTAISIN TYÖPARIN KANSSA 
Koulunuorisotyöntekijät ohjaavat toimintaa 
NuortenTaloissa työpareina. 

Palvelujen parissa • • •
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Erityisnuorisotyöntekijät 
ja etsivät nuorisotyön-
tekijät on hajautettu 
alueille. Jokaisessa 
yläkoulussa on koulu-
nuorisotyöntekijä. 

Aatu Weckström (oikealla) ja 
Atte Ruokolainen pelaavat 
kasipalloa Korian monitoimita-
lon NuortenTalossa. Kaupungin 
nuorisotiloja kutsutaan nyt 
NuortenTaloiksi. 

Kouvolan 
NuortenTalot 
  
Elimäen NuortenTalo Pulju 
Inkeroisten NuortenTalo 
Jaalan NuortenTalo 
Korian monitoimitalon NuortenTalo 
Kuusaan NuortenTalo 
SporttiTalo Lehdokki 
Myllykosken NuortenTalo 
NuPa NuortenPaikka 
Sippolan NuortenTalo 
Valkealatalon NuortenTalo 
Voikkaan NuortenTalo 
  
Lisätietoa: nuortenkouvola.fi/vapaa-aika/
nuorisotilat 
 

– Meillä on vaihtunut työpari monta kertaa, 
mutta tätä me niin kuin toivoimme, Tuija Kuk-
kurainen sanoo. 

Hän ja Hanna Vilkki työskentelevät Korian ja 
Elimäen NuortenTalossa iltapäivisin ja iltaisin. 
Kouvolassa on kaikkiaan yksitoista NuortenTa-
loa. 

Puolet koulunuorisotyöntekijöiden työajasta 
kuluu kouluissa koulupäivän aikana.  Kukku-
rainen on silloin Elimäen yhtenäiskoulun ylä-
koulussa, Vilkki yhtenäiskoulun alakoulussa tai 
Korian koulussa. 

Se sijaitsee monitoimitalon vieressä, ja maa-
nantaisin pitkällä välitunnilla kuudesluokkalaiset 
voivat tulla NuortenTalon tiloihin. 

Koulunuorisotyöntekijät tekevät kouluissa 
monenmoista. 

– On ryhmäyttämistä, pienryhmiä, kiusaamis-
tapauksien selvittämistä, Vilkki kertoo. 

– Jos on sovittu, voin olla myös mukana op-
pitunnilla. 

 
TYÖSKENTELYLLÄ VOIDAAN VASTATA 
YHÄ PAREMMIN NUORTEN TARPEISIIN
Nuorisopalvelujen uudessa aluemallissa on viisi 
aluetta: keskusta, Koria–Elimäki, Kuusankoski–
Jaala, Myllykoski–Inkeroinen ja Valkeala. 

Aluejako on sama kuin perhekeskuksella eli 
lapsiperheiden palveluverkostolla. Nuorisopal-
velut ja perhekeskus tekevät yhteistyötä. 

–– Voimme miettiä alueen tarpeita, ongelma-
kohtia ja toimenpiteitä yhdessä, koordinaattori 
Maritta Rihu sanoo. 

Näin voidaan entistä paremmin puuttua siihen 
asiaan, joka on kullakin alueella ajankohtainen. 

– Onko se lisääntynyt päihteidenkäyttö? Lu-
vattomat poissaolot koulusta? Ilkivalta? Ja niin 
edelleen. 

Aiemmin kaikkien erityisnuorisotyöntekijöi-
den ja etsivien nuorisotyöntekijöiden työpiste 
sijaitsi NuortenPaikassa eli keskustan Nuorten-
Talossa. Nyt heidät on hajautettu alueille. 

Jokaisessa yläkoulussa on koulunuorisotyön-
tekijä. 

Emma Pulli 
(vasemmalla) ja 
Iiris Tammentie 
NuortenTalon 
kulmasohvalla.

Biljardipöytääkin 
suositumpi paikka on 
kulmasohva.

– Saman nuoriso-ohjaajan, jonka nuoret nä-
kevät koulussa, he näkevät myös vapaa-ajalla, 
koordinaattori Rihu sanoo. 

– Se on sitä ennaltaehkäisevää työtä. Kou-
lutyössä kohtaamme kaikki kohderyhmämme 
nuoret, Rihu sanoo. 

 
Anna palautetta tai esitä ideoita nuoriso-
palveluille: onxideaa.fi.  

 

Palvelujen parissa • • •
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17-vuotias kuusankoskelainen Viivi Kemppi 
tunnetaan parhaiten nuorten olympialaisten 
mitalistina. Vuonna 2018 hän otti argentiina-
laisen parin kanssa pronssia ilmakiväärin seka-
joukkuekilpailussa. 

Viime vuonna Kemppi ampui ilmakiväärikil-
pailun �naalissa 24 laukauksella tuloksen 250,8. 
Se on naisten Suomen ennätys – ja täsmälleen 
sama kuin miesten Suomen ennätys. 

Pian hän kilpailee Euroopan mestaruudesta 
ilmakiväärillä nuorten sarjassa. EM-kisat alkavat 
Puolan Wroclawissa 23. helmikuuta.  

Kemppi edustaa Myllykosken Ampujia, ja 
häntä valmentaa Jukka Jokinen, kuten on val-
mentanut ampumakoulusta alkaen. Seuraavassa 
Kemppi kertoo tekemisistään ja kuulumisistaan. 

 
AMPUMAKOULU 
– Isä vei ampumaradalle. 100 metristä ammuttiin 
kiväärillä. Otettiin kisa viidellä tai kymmenellä 

Kohti Pariisia
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– Kouvolassa on hyvät mahdollisuudet harjoitella ampumista, 
Viivi Kemppi sanoo. 

laukauksella. Jonkin ajan päästä isä näki ilmoi-
tuksen ampumakoulusta Kuusaalla ja sinne me-
nin. Olin suurin piirtein 12. 

– Isä on treenannut ampumista osaksi työn 
puolesta mutta myös harrastukseksi. Isä on po-
liisi. 

 
KOULUNKÄYNTI 
– Olen syntynyt pääkaupunkiseudulla. Olin 
ykkös- ja kakkosluokan Ali-Keravan koulussa.  
Kolmosella olin ensin pari kuukautta koulussa, 
jonka nimeä en muista. Sitten muutettiin Kou-
volaan ja menin Keskustan kouluun. 

– Yläasteen olin Kymintehtaan koulussa. Nyt 
käyn Kouvolan Yhteislyseota toista vuotta. Suu-
rin osa kavereista meni Lyskaan, ja menin sinne 
myös urheiluakatemian takia. 

 

HARJOITUSVIIKKO 
– Tiistai- ja torstaiaamuisin käyn lajiharjoituk-
sissa, ja maanantaina on vuorossa fysiikkatreeni, 
jonka teen omatoimisesti. 

– Harjoitusmäärä riippuu siitä, kuinka paljon 
laukauksia on sille viikolle. Maanantaina koulun 
jälkeen on yleensä lajiharkat ja keskiviikkona ja 
perjantaina. Vähintään kolme kertaa viikossa on 
fysiikkatreenit. 

– Fyssarinharjoitukset teen itse. Mutta sun-
nuntaisin käyn Tempon kehonhuoltotunnilla. 

 

Suurin osa kavereista 
meni Lyskaan, ja menin 
sinne myös urheiluaka-
temian takia. 

Kulmilla kuulolla • • •
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HARJOITUSPAIKAT 
– Kouvolassa on hyvät mahdollisuudet harjoitel-
la ampumista. Tyrrissä, Myllykoskella Hevosmä-
essä ja Kuusankoskella Ojakorvessa on piekka-
rirata. Ilmakiväärillä voi ampua Kuusankoskella, 
Kouvolassa ja Myllykoskella. Ja mihinkään ei ole 
kovin pitkä matka 

 
AMPUJIEN TASA-ARVO 
– Nyt naisten laukaisumääriä on nostettu, ja 
kaikki ampuvat saman määrän… En ole aina-
kaan huomannut, että olisi mitään epätasa-arvoa. 

 
LUKION JÄLKEEN 
– Yritän hakea Jyväskylään liikuntatieteelliseen 
opiskelemaan liikuntabiologiaa. Se on ala, joka 
kiinnostaa. Siellä on testausoppia valmentamista. 

 
URHEILUTAVOITTEET 
– Tämän kauden tavoite oli saada ilma-aseiden 
EM-kisoihin paikka, ja sen minä sain. Pienois-
kiväärillä on tavoitteena saada EM-kisoihin 
paikka. 

– Pidemmän ajan tavoite on Pariisin olympia-
laiset 2024. Varmaan ilmakiväärillä. 

 
LEMPIPAIKKA KOUVOLASSA 
– Kesällä Urkkipuisto on kiva paikka. Frisbee-
gol�a tykkään pelata siellä ja piknikillä käydä ja 
kavereita nähdä. 

Viivi Kempin tavoitteet ovat 
selkeät niin harrastuksessa 
kuin opinnoissakin: helmi-
kuussa EM-kisoihin Puolaan 
ja lukion jälkeen Jyväskylään 
liikuntabiologian pariin.

Kulmilla kuulolla • • •
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Ommellen ja höyläten
Kirjastossa voi tehdä paljon 
muutakin kuin lainata kirjoja ja 
lukea lehtiä. Neljästä muusta 
tekemisestä Kouvolan pääkirjas-
tossa kertovat seuraavassa lähi-
kirjastovastaava Leena Tuomala 
ja mediatuottaja Tommi Yläouti-
nen. +1-osiossa he suunnittele-
vat, mitä uutta voitaisiin tarjota, 
jos pääkirjasto saisi nykyistä 
paremmat tilat.

2) DIGITOI MUISTOJA
Mediamaja sijaitsee pääkirjaston alakerrassa. 
Siellä asiakas voi siirtää digitaaliseen muotoon 
valokuvia, dioja, materiaalia C-kaseteilta ja vi-
nyylilevyiltä. 

– VHS-kasetit ovat selkeästi suosituimmat di-
gitoitavat, Tommi Yläoutinen sanoo.

– Suosituimpia ovat ne videot, kun lapsia on 
kuvattu pienenä.

Digitointiin varataan aika puhelimitse tai pai-
kan päällä kirjaston asiakaspalvelussa. Mediamaja 
on avoinna maanantaista torstaihin kello 12–18 
ja perjantaisin 10–16.

TE
KS

TI
: H

A
R

R
I M

A
N

N
O

N
EN

 K
U

VA
: J

U
SS

I H
EI

N
O

N
EN 1) KÄY KINOSSA KOTONA

Verkkokirjastosta löytyy monenlaista elektronis-
ta eli e-materiaalia. Osoitteessa kyyti.�nna.� voi 
kotona nauttia musiikista, kirjoista, äänikirjoista 
ja ulkomaisista lehdistä.

– Uusi kokeilu on elokuvien suoratoisto Kirjas-
tokinon kautta, Leena Tuomala kertoo.

Kirjastokino on käytettävissä maaliskuun lop-
puun saakka. Jatko on epävarma: kirjaston on 
pohdittava, mihin e-aineistoihin laitetaan rahaa.

Asiakas kirjautuu verkkokirjastoon kirjasto-
korttinsa numerolla ja tunnusluvulla. Kotimai-
sia e-lehtiä voi lukea kirjaston verkkoyhteydellä, 
mutta ei kotona.

On vaikea kuvitellakaan, 
mitä kaikkea voisimme 
tehdä, jos meillä olisi 
vähän taipuisammat 
uudet tilat, 
Leena Tuomala sanoo.

On vaikea kuvitellakaan, 
mitä kaikkea voisimme 
tehdä, jos meillä olisi 

Palvelujen parissa • • •
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3) LUE KOIRALLE SATU 
Toukokuuhun asti pääkirjastossa vierailee lu-
kukoira kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina 
kello 18–19. Lukukoiralle luetaan.

– Idea on, että kun koira kuuntelee, se ei reagoi 
lapsen takelteluun lukemisessa. Lapsella on hy-
vin turvallinen olo, sanoo Leena Tuomala.

Varttitunnin lukuvuoro varataan kirjaston 
asiakaspalvelusta puhelimitse tai henkilökoh-
taisesti.

Yleensä lukukoirat työskentelevät Mediama-
jassa. Hiihtolomaviikolla tiistaina 25. helmikuuta  
tehdään toisin: ollaan nuortenosastolla, eivätkä 
asiakkaat lue lukukoiralle, vaan tutustuvat siihen.

4) AJA VUORISTORADASSA
– Minä kun kokeilin sitä, menin solmuun. Kun 
otin lasit pois, olin mennyt ihan kirjahyllyn vie-
reen.

Näin kävi Tommi Yläoutiselle, kun hän kokeili 
liikkumista virtuaalikodissa HTC Vive Pro-lait-
teistolla. Kirjahylly oli todellinen.

HTC Vive Pro tarjoaa todentuntuisen elä-
myksen sekä kuvan että äänen suhteen. Sillä voi 
esimerkiksi ajaa virtuaalisesti vuoristoradassa.

– Google Earth -sovelluksen kautta pääsee 
vaikka omille kotikonnuilleen.

Laitteisto otettiin helmikuun alkupuolella. Se 
viedään välillä Kouvolan muihin kirjastoihin.

+1) PAINA T-PAITOJA
– On vaikea kuvitellakaan, mitä kaikkea voisim-
me tehdä, jos meillä olisi vähän taipuisammat 
uudet tilat, Leena Tuomala sanoo.

– Tee se itse -toiminta mahdollistuisi suurem-
malle yleisölle.

Kouvolan pääkirjasto valmistui vuonna 1971, 
ja rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Yk-
si vaihtoehto on siirtää kirjasto uusiin tiloihin 
Manskile.

– Meillä on jo 3D-tulostin ja voisi olla paljon 
muutakin: ompelukoneita, t-paitojen painatusta, 
tarrojen tekemistä, höyläpenkkejä, Tommi Ylä-
outinen sanoo.
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Liian lämmin tuloilma. 
Lauenneet palopellit. 
Puutteellisesti säädetty ilmanvaihto. 

Muun muassa tällaisia syitä huonoon sisäilmaan 
löytyi Kouvolan kouluissa. Niissä tehtiin minikun-
toarvio viime vuonna. 

– Tänä vuonna on tavoitteena käynnistää vas-
taava päiväkotikierros ennen kesälomia, sanoo 
kaupungin sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen.

KOULUT ODOTETTUA
PAREMMASSA KUNNOSSA
Minikuntoarvio on kierros, jonka aikana käydään läpi 
kiinteistön LVI-, sähkö- ja rakennustekniikka. Idean 
toi Kouvolaan toimitilajohtaja Juha Jormanainen, ja 
kierrokset järjestää kaupungin tilapalvelut. 

– Koulurakennusten kunnosta ei ollut selkeää 
käsitystä, ja minikuntoarvioiden avulla haluttiin 
selvittää niiden nykytila, Pesonen sanoo. 

– Kun alkoi perusopetuksen palveluverkkosel-
vitys, saimme poliittisille päättäjille viestiä kiin-
teistöjen kunnosta. 

Koulujen arviota oli tekemässä viidestä seitse-
mään henkilöä, muun muassa koulun rehtori ja 
kiinteistönhoitaja. 

Koulujen kunto oli keskimäärin odotettua pa-
rempi. Monet ongelmat pystyttiin poistamaan 
laitteistoa säätämällä tai pienillä korjauksille. 

ILMOITUKSET ONGELMISTA
SISÄILMA-ASIANTUNTIJALLE
Reijo Pesonen korostaa, että pitää kuunnella ra-

Kuunnellen ja 
reagoiden
– Jos ilmanvaihto toimii huonosti, ilmassa on liikaa hiilidioksidia 
ja päätä alkaa särkeä varmasti, sanoo kaupungin ensimmäinen 
sisäilma-asiantuntija Reijo Pesonen. 

kennusten käyttäjiä ja reagoida välittömästi ilmoi-
tuksiin huonosta sisäilmasta. 

Nämä asiat helpottuivat, kun Pesosesta vajaa vuosi 
sitten tuli Kouvolan kaupungin ensimmäinen sisäil-
ma-asiantuntija. 

– Nyt kaikki yhteydenotot huonosta sisäilmasta 
pitäisi tulla minulle, hän sanoo. 

– Ennen ilmoituksia tuli sinne sun tänne, ja hom-
ma oli pikkuisen levällään. 

Kouvola on minikuntoarvioiden tekijänä edellä-
kävijäkunta. Marraskuussa Pesonen puhui aiheesta 
450:lle alan ammattilaiselle Sisäilmayhdistyksen 
tilaisuudessa. 

VALTAOSA MUITA
KUIN HOMEONGELMIA
Julkinen keskustelu sisäilmasta on keskittynyt kos-
teus- ja homeongelmiin, vaikka “itse asiassa valtaosa 
ongelmista johtuu muista asioista”. 

– Jos ilmanvaihto toimii huonosti, ilmassa on 
liikaa hiilidioksidia ja päätä alkaa särkeä varmasti, 
Reijo Pesonen sanoo. 

– Toki kosteusvauriot pitää ottaa vakavasti ja ne 
pitää korjata. 

Ehkäisemällä sisäilmaongelmia ja puuttumalla nii-
hin nopeasti saatetaan välttää esimerkiksi tarpeeton 
siirto väistötiloihin. Se voi käydä yllättävän äkkiä:  

– Asia lähtee pienestä ongelmasta, korjataan 
puolittain jotain, se ei riitä, paniikki leviää, ja sitten 
ollaan väistötiloissa. 

Haanojan haali toimii Eskolanmäen koulun 
liikuntasalina. Minikuntoarvion yhteydessä 
kävi ilmi, että sen ilmanvaihtokanava oli tu-
kittu monenlaisilla palloilla. Mansikkamäen 
koulun säätöpeltien kiinnityksessä ilman-
vaihtokanavaan oli valmistusvika. 

Päiväkotien minikuntoarvioiden 
teko käynnistyy kevätkaudella.
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Haanojan päiväkoti pääsee eroon 
tiloista, joita ei ole tarkoitettu 
päiväkodiksi.

Maanantaina 2. maaliskuuta avataan Haanojan 
uusi päiväkoti.

– Se on suunniteltu uuden vasun mukaises-
ti, sanoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Jaana 
Hagqvist.

Kouvolassa uusi valtakunnallinen vasu eli var-
haiskasvatussuunnitelma huomioitiin jo raken-
nettaessa Lehtomäen päiväkotia, joka avattiin 
marraskuussa 2018.

– Saimme Lehtomäestä vinkkejä, mihin kan-
nattaa kiinnittää huomiota.

LEIKKIHUONEESSA PAIKKOJA
VAIN PIENRYHMÄLLE
Uusi vasu edellyttää päiväkotitoiminnalta muun 
muassa lasten mielenkiinnon kohteiden huomi-
oimista, leikin ja oppimisen mahdollistamista, 
oppimisympäristöjen rakentamista yhdessä las-
ten kanssa.

Uusi vasu, 
uusi rakennus

– Jokainen lapsi saa olla sellainen kuin haluaa 
ja tulla kuulluksi riippumatta siitä, millainen on 
hänen kulttuurinen tai perhetaustansa, Jaana 
Hagqvist sanoo.

– Esimerkiksi leikkihuoneeseen kalustettu 
paikat vain pienryhmälle. Tilat ohjaavat siis 
pienryhmätoimintaan.

Päiväkotiryhmässä voi olla korkeintaan 21 
lasta, jos kaikki ovat vähintään kolmevuotiaita. 
Jos ryhmän kaikki ovat pienempiä, ryhmän mak-
simikoko on 12.

KAIKKI OSASTOT
LIIKKUVAT PEUHUSSA
Leikkivälineet on valittu niin, että ne jättävät 
tilaa lasten mielikuvitukselle.

– Siellä on vaikka majan runko, johon voi ot-
taa lisää tavaraa – vaikka pehmopalikoita, Jaana 
Hagqvist sanoo.

– Pehmopalikka voi olla juna, keittiön pöy-
tä, majan seinä, kivi. Se voi olla hevonen, jolla 
ratsastetaaan.

Kullakin lapsiryhmällä on oma osasto, mutta 
suuri osa tiloista on kaikkien ryhmien käytössä.

– Peuhu on pieni liikuntatila, jossa voi kiipeillä 
tai roikkua tai rakennella.

– Ateljeessa on koko talon piirustusvälineet. 
Sinne voi mennä taiteileemaan, tai sieltä voi ha-
kea tarvikkeita omalle osastolle ja palauttaa ne 
sitten ateljeeseen.

TOIMINTAA TASANKOTIELLÄ
KOLMESSA RAKENNUKSESSA
Vaikka uusi päiväkoti valmistuu, Haanojan päi-
väkodin toiminta jatkuu kahdessa muussakin 
rakennuksessa Tasankotiellä.

Vanha päiväkoti valmistui vuonna 1989. Se 
sijaitsee uutta päiväkotia vastapäätä, kirjaston 
kanssa samassa kiinteistössä

Esikouluryhmä toimii seurakunnalta vuokra-
tuissa tiloissa, samassa kiinteistössä kuin Sale, 
uuden päiväkodin vieressä.

Haanojan päiväkodin ryhmiä on ollut myös 
Tornionmäen koulussa ja paritalossa Sähkömie-
hentiellä. Niistä lapset siirtyvät Tasankotielle.

– Päästään eroon tiloista, joita ei ole tarkoitet-
tu päiväkodiksi, varhaiskasvatusyksikön johtaja 
Hagqvist sanoo.

– On mahdollista, että meille tulee 
metsäeskari, kunhan nähdään, 
kuinka paljon siihen hakijoita, 
Jaana Hagqvist sanoo.

Esimerkiksi leikkihuonee-
seen on kalustettu paikat 
vain pienryhmälle. Tilat 
ohjaavat siis pienryhmä-
toimintaan.
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Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen palve-
luverkosta laaditaan selvitys huhtikuun loppuun 
mennessä. Selvitys on suunnitelma muun muassa 
siitä, kuinka paljon kaupungissa on lähitulevai-
suudessa päiväkoteja, missä ne sijaitsevat ja missä 
niistä tarjotaan vaikkapa vuorohoitoa. 

Virkamiehet laativat suunnitelman pohjalta 
toukokuussa kasvatus- ja opetuslautakunnalle 
esityksen Kouvolan varhaiskasvatuksen järjestä-
misestä seuraavan 10 vuoden aikana.

– Kouvolassa lapsimäärä vähenee, mutta var-
haiskasvatukseen osallistumisen aste nousee ja 
vuorohoidon tarve kasvaa. Kun otetaan huo-
mioon kaupunkimme maantieteellinen laajuus, 
yhtälö vaatii työstämistä, varhaiskasvatuksen 
palvelupäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Kaupungin tarve tasapainottaa talouttaan 
vauhditti selvitystyöhön ryhtymistä.

– Lähtökohtana on lapsen etu: haemme verk-
koratkaisun, jolla pystymme tarjoamaan laadu-
kasta varhaiskasvatusta kouvolalaisille lapsille. 
Taloudelliset resurssit asettavat omat reunaeh-
tonsa.

PALAUTETTA VOI ANTAA 
KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA
Selvitystyötä tekee varhaiskasvatusyksiköiden 
johtajista koottu työryhmä.

– Huomioon otetaan tietysti paitsi lapsimäärän 
kehitys, myös päiväkotikiinteistöjen kunto. 

Lähtökohtana lapsen etu
Kaupunki tekee selvityksen varhaiskasvatuksen palveluverkostaan. 
Selvitys on suunnitelma muun muassa siitä, missä päiväkodit 
sijaitsevat ja missä niistä tarjotaan vuorohoitoa. 
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I Työryhmä tiedottaa työnsä etenemisestä muun 
muassa Wilman ja kouvola.�-verkkosivujen 
kautta. Kuntalaiset voivat kommentoida suun-
nitelmia tiedotteiden yhteydessä julkaistavissa 
sähköisissä kyselyissä.

PIENIÄKIN YKSIKÖITÄ TARVITAAN
Kaupungilla on 53 varhaiskasvatuksen toimi-
pistettä. Niiden määrä vähentynee seuraavan 
10 vuoden aikana, mutta hallitusti ja alueiden 
tarpeet huomioon ottaen.

– Joka puolella Kouvolaa tarjotaan erilaisia 
varhaiskasvatuksen palveluja, mukaan lukien 
yksityiset päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus.

Myös joustavaa esi- ja alkuopetusta tuetaan: 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelu-
verkkoja kehitetään rinta rinnan, jotta mahdolli-
simman moni lapsi voisi käydä eskarin ja ala- sekä 
yläkoulun samassa pihapiirissä.

– Pieniäkin varhaiskasvatusyksiköitä tarvitaan 
esimerkiksi Jaalassa, Elimäellä ja Utissa. Keskus-
ta-alueilta niitä suljetaan, kun uusia päiväkoteja 
rakennetaan.

– Muualla kuin Kouvolan tai Kuusankosken 
keskustoissa 24/7-päiväkotien toimintaa raja-
taan. Vuorohoitoa voidaan jatkossa tarjota jossa-
kin yksikössä vaikkapa maanantaista perjantaihin 
kello 05-23 lasten hoidontarpeen mukaan.

Kouvolassa lapset pääsevät 
päiväkodissa hoitamaan 
kasveja, käymään metsälaa-
vulla ja liikkumaan paljon. 
Laatu säilytetään talouspai-
neissakin.

LOMAKAUSINA PALVELUITA KESKITETÄÄN
Hiihtoloma-aikaan ja kesällä lapsen hoitopaikka 
löytyy usein muualta kuin omasta tutusta päi-
väkodista. Tänä vuonna palveluja keskitetään 
kesällä tavanomaista enemmän henkilöstön lo-
mautusten vuoksi.

– Pyrimme tässä lapsen näkökulmasta aiempaa 
parempiin ratkaisuihin.

– Vanhemmilta toivoisin sitä, että varatut 
hoitoajat käytettäisiin tai ilmoitettaisiin niiden 
käyttämättä jättämisestä. Näin saisimme veroeu-
rot tehokkaaseen käyttöön ja mahdollistaisimme 
vuorohoitopäiväkotien lastenhoitajille vapaat vii-
konloput silloin, kun hoidontarvetta ei ole. 
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Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen 
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuotta ennen 
perusopetuksen alkamista. 

Vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään tiedote esio-
petuksesta helmikuussa viikolla 7.  Tiedotteessa ovat ohjeet esiopetukseen 
ilmoittautumisesta ja esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen 
hakemisesta sekä tietoa esiopetuskuljetuksista.  
Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä su 1.3.2020 mennessä 
ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta  
www.kouvola.fi/esiopetushakemus

Metsäeskarit ja luonto-opetus  
Valkeala: Pikku-Veturin päiväkodin esiopetuksessa.  
Keskusta: Lehtomäen, Mielakan ja Käpylän päiväkodin esiopetuksessa.  
Kuusankoskella: Killingin päiväkodin esiopetuksessa Kettumäen 
kansanpuistossa.  
Metsäkiitäjä –päiväkotibussi on Jaakonpuiston päiväkodin käytössä.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen 
1.8.2020 alkavalle toimintavuodelle
Varhaiskasvatuspaikkoja on kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja 
perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä yksityiseen 
päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta    
www.kouvola.fi/paivahoitoonhakeminen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tai palvelusetelihakemus tulee 
tehdä su 1.3.2020 mennessä. Tämä haku koskee vain uusia hakijoita 
sekä esiopetukseen siirtyviä, jotka esiopetuksen lisäksi tarvitsevat 
varhaiskasvatuspaikkaa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen  
lukuvuodelle 2020-2021

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on yksityisen perhepäivähoito, 
johon kaupunki maksaa Kelan kautta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.  
Vaihtoehtona alle 3-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiselle on myös lasten 
kotihoidon tuki. 

LISÄTIETOA  JA YHTEYSTIEDOT 
Asiakasvastaava  Satu Hyytiä  p. 020 615 5985
Palveluohjaajat  p. 020 615 4890 ja 020 615 5779 
Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat päiväkodit ja perhepäivähoito 
www.kouvola.fi/varhaiskasvatus

Yksityisen hoidon ja lasten kotihoidon tuki

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi 
osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 
tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuotta ennen 
perusopetuksen alkamista. 

Vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajille 
lähetetään tiedote esio-petuksesta helmikuussa 
viikolla 7.  Tiedotteessa ovat ohjeet esiopetukseen 
ilmoittautumisesta ja esiopetuksen lisäksi 
tarvittavan varhaiskasvatuksen hakemisesta sekä 
tietoa esiopetuskuljetuksista.  
Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä 
su 1.3.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisellä 
hakemuksella, joka löytyy osoitteesta  
www.kouvola.fi/esiopetushakemus

Metsäeskarit ja luonto-opetus  
Valkeala: Pikku-Veturin päiväkodin 
esiopetuksessa.  
Keskusta: Lehtomäen, Mielakan ja Käpylän 
päiväkodin esiopetuksessa.  
Kuusankoskella: Killingin päiväkodin 
esiopetuksessa Kettumäen kansanpuistossa.  
Metsäkiitäjä –päiväkotibussi on Jaakonpuiston 
päiväkodin käytössä.

Varhaiskasvatuspaikkojen 
hakeminen 1.8.2020 
alkavalle toimintavuodelle
Varhaiskasvatuspaikkoja on 
kaupungin omissa ja yksityisissä 
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 
Varhaiskasvatuspaikkaa tai 
palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin 
haetaan sähköisellä hakemuksella,  
joka löytyy osoitteesta    
www.kouvola.fi/paivahoitoonhakeminen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tai 
palvelusetelihakemus tulee tehdä su 
1.3.2020 mennessä. Tämä haku koskee 
vain uusia hakijoita sekä esiopetukseen 
siirtyviä, jotka esiopetuksen lisäksi 
tarvitsevat varhaiskasvatuspaikkaa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen  
lukuvuodelle 2020-2021

Kunnallisen päivähoidon 
vaihtoehtona on yksityisen 
perhepäivähoito, johon 
kaupunki maksaa Kelan kautta 
yksityisen hoidon tukea ja 
kuntalisää.  Vaihtoehtona alle 
3-vuotiaan lapsen hoidon 
järjestämiselle on myös lasten 
kotihoidon tuki. 

LISÄTIETOA  JA 
YHTEYSTIEDOT

Asiakasvastaava Satu Hyytiä  
p. 020 615 5985
Palveluohjaajat  
p. 020 615 4890 ja 
020 615 5779 
Varhaiskasvatusyksiköiden 
johtajat päiväkodit ja 
perhepäivähoito 
www.kouvola.fi/varhaiskasvatus

Yksityisen hoidon 
ja lasten kotihoidon 
tuki

MA 24.2.2020  
Kuusankosken Urheilutalo   
klo 10.00 – 12.00  
Sisäseikkailurata  
(alle 5-vuotiaat aikuisen kanssa)

Valkealatalo 
klo 17.00 – 19.00  
Seinäkiipeily-ilta  
Ilmoittautuminen 3.2. alkaen  
HELLEWI-ilmoittautumislinkin kautta: 
www.kuntapalvelut.fi/kouvola. 
Hinta 5 €. Maksu käteisellä  
tapahtumassa. Mukaan mahtuu  
15 nopeinta ilmoittautujaa.  
Ilmoittautumiset sitovia.

TI 25.2.2020
Valkealatalo
klo 10.00 – 12.00  
Sisäseikkailurata  
(alle 5-vuotiaat aikuisen kanssa)

Kuusankosken jäähalli
klo 14.00 – 14.45  
Kääkin luisteluvuoro  
koko perheelle!                                                      

KE 26.2.2020
Korian Monitoimitalo
klo 10.00 – 12.00  
Sisäseikkailurata  
(alle 5-vuotiaat aikuisen kanssa)

KÄÄK

Katso avoimet  
yleisöluisteluvuorot 
liikkuvakouvola.fi/ 

yleisovuorot 

Lisää hiihtolomaviikon tapahtumia osoitteesta liikkuvakouvola.fi/hiihtoloma.  
Kaikki toiminnot maksuttomia, ellei toisin mainita. Sisäseikkailuradat ensisijaisesti alakouluikäisille, alle 5-vuotiaat aikuisen kanssa.

kouvola.fi/liikunta

Alle 18-vuotiaat  
maksutta seuraavissa  
uimahalleissa: 

 

pe 28.2.2020

 FreeFriday!  

 • Inkeroinen  
 • Kuusankoski  
 • Urheilupuisto 
 • Valkeala
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2020

ke 19.2. klo 19.00  KOUVOLATALO

Pianoshow 
jossa kaikki on mahdollista...
Jouni Somero, piano
Spesiaalivieraana Jouko Leppänen

 Liput 22,50 €

su 15.3. klo 14.00 
KUUSANKOSKITALO

Balettigaala 
”Saint 

Petersburg 
Ballet”

”Saint Petersburg Ballet” 
on Pietarissa toimiva 

venäläisen tradition mu-
kaan tanssiva ammatti-

laisten balettiseurue. 
Balettigaalassa nähdään 

huikeita numeroita
 klassisista 

venäläisistä 
baleteista.

Liput 30 €
Lapset 20 €

Liput 22,50 €

su 15.3. klo
KUUSANKOSKITALO

Balettigaala 

Petersburg 

”Saint Petersburg Ballet” 
on Pietarissa toimiva 

venäläisen tradition mu
kaan tanssiva ammatti

laisten balettiseurue. 
Balettigaalassa nähdään 

huikeita numeroita

su. 26.4. klo 15.00 
KOUVOLATALO
Mikko Kivinen, 
Ville Keskilä ja 
Kalle Pylvänäinen

Liput 33 €

su 22.3. klo 15.00 
KOUVOLATALO
Laulutunnilla
Pariisissa
Päivi Pylvänäinen

sopraano
Juha Kotilainen

bassobaritoni 
Jukka Nykänen

piano
Konsertti juontaa juurensa 
Aino Ackté -oopperaan

Liput 22,50 €

ke 18.3. klo 19.00  KUUSANKOSKITALO
Naurua Kolmannella

Suomalainen 
huumorilaulu 

-konsertti
Martti Suosalo
Mikko Kivinen 

Otto Kanerva 

Kuusanoskitalon lipunmyynti avoinna Ma 12–16, Ke12–18, Pe12–16
Lippuja myös ovelta tuntia ennen tapahtumaa, 
ellei se ole loppuunmyyty. Puh. 020 615 4058

ti 24.3. klo 19.00  
ke 25.3. klo 19.00  
KUUSANKOSKITALO
Finnvitsit – 
Uhka idästä?
Jukka Laaksonen, 
Juha Laitila ja Shela
Käsikirjoitus: Juha Laitila
Ohjaus: Otto Kanerva
Äänimaailma: Antti Taipale

Liput 33 €

Liput 33 €




