
ANJALANKOSKEN ALUETOIMIKUNTA 

2/2020 KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Kokousaika: torstai 11.6.2020 klo 18 – 19 

Paikka: Teams-virtuaalikokous 

Kutsutut: aluetoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää 

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja läsnä olivat Susanna Nurmilaukas, Anna Peltola, Elina  

Porkka ja Heli Veripää.  

 

2. Puheenjohtajan terveiset  

Kevään aikana aktiivista toimintaa osana verkostoja, esim. Myllykoski-Inkeroinen alueen 

ydinryhmässä, yhteistyötä kaupungin ja muiden aluetoimikuntien kanssa. Muistutus palkkioiden 

maksuun menosta.  

3. Osallisuuskoordinaattori esittäytyy 

Helin esitys tehtävistä ja toiminnan tavoitteista. Aluetoiminta on osa kaupungin Hyvinvointi-

ohjelmaa. Aktiivisten asioiden katsaus, mm. toimikuntien tilanne ja viestintä. Toimintasääntöä ei 

ole vielä vahvistettu. Syksylle suunnitellaan yhteistä työpajaa valtuutettujen kanssa. Jatketaan 

monipalvelupistehankkeen edistämistä yhteistyössä kaupungin kanssa valmistellen. 

Aluetoimikuntien viestintään panostaminen, sovitaan syksylle oma työpaja aiheesta, kun syksyn 

toimintaedellytykset selvillä.  

 

4. Kehitysideat & muu palaute 

a. Inkeroisten opiston rannan kehitys: grillipaikka, roskikset, istutukset > idea hyvä, ei ole 

aluetoimikunnan työ toteuttaa, kuka on vastuussa pitää selvittää ennakkoon > Heli selvittää 

asiaa.  Yksimielisyys, että esim. grillipaikkaan voisi laittaa rahaa, tämä vaatisi jonkun 

toimijan, esim. yhdistyksen ottamaan vastuun ylläpidosta. Tähän pitää saada vastaus 

ennen hankesuunnitelman tekoa. 

b. Koivusaaren grillipaikka ja roskikset, huom. tasa-arvokysymykset eri alueiden välillä, 

kunnostukseen käytetty jo paljonkaupungin rahaa, tilanne on jo hyvällä tasolla, Heli 

selvittää puisto-osastolta ylläpitoasian jatkoa ajatellen, mutta kehitys ei ole akuutti asia nyt, 

kun tilanne on jo hyvällä mallilla verrattuna moneen muuhun alueeseen. 

c. Aluetoimikunta mukaan ikäihmisten ja nuorten -työryhmään, selvitetään onnistuuko 

toimikuntakohtainen paikka (osallistuja voisi vaihtua kuukausittain, Elina selvittää käykö 

näin ja palaa toimikunnalle, Susanna kiinnostunut osallistumaan omien aikataulujen 

puitteissa) 

 

5. Muut asiat 

a. Kaveriverkosto: Heli selvittää meidän alueen yhteyshenkilön, osa verkostotoimintaa ja 

yhteistyötä 



b. Keltakankaan liikenneympyrä, yleisönosastokirjoitus aiheesta sekä kannanotto kaupungille 

tehty asian kuntoon laittamiseksi, keskustelua aluetoimikunnan tehtävästä  (Pentti) 

c. Koivusaaren frisbeeradan kohtalo, Heli selvittää miten asia on edennyt aluetoimikunnan 

yhteydenottojen jälkeen 

d. Anjalan kentän huoltorakennushanke, Anjalan Liitto on vetänyt tällaista hanketta, 

aluetoimikunta kannustaa hankkeen toteuttamiseen, jotta alueen rooli paikallisena 

liikuntakeskuksena vahvistuu 

 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraava Teams-kokous syksyllä, ajankohta päätetään elokuun alussa. Syksyllä myös 

mahdollisuuksien mukaan erillinen viestintätyöpaja sekä aluetoimikuntien yhteinen työpaja, näistä 

tiedot ja kutsut tulossa Heli Veripäältä.  

 

7. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55. 

  


