
KOUVOLAN KESKUSTA-ALUEEN ALUETOIMIKUNNAN KOKOUSMUISTIO   

Aika: tiistai 10.11.2020 klo 18:00 

Paikka: Zoom-kokous etänä 

 

Paikallaolijat 
 

Keskusta-alueen aluetoimikunta: 

Jari Horppu (pj) 

Juha Järvinen  

Emilia Kaukiainen  

Mika Lammi 

Tommi Viljakainen  

Katriina Vesala 

 

Kouvolan kaupungin edustajat: 

Kirsi Hokkanen 

Esa Inkilä 

Jane Maunu 

Jukka Perttula 

Hannu Purho 

Heli Veripää 

 

 

 Kokouksen avaus 
 

Jari Horppu avasi kokouksen klo 18:04 

 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

Jari Horppu toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Emilia Kaukiainen. 

 

Heli Veripää Kouvolan kaupunki, aluetoimikuntien ajankohtaiset kuulumiset 
 

28.10.2020 pidetyssä Kouvolan kaupunginvaltuuston ja aluetoimikuntien työpajassa oli 52 

osallistujaa, joista vajaa 20 oli valtuutettuja. Heli esitteli lyhyesti tuloksia. 

 

Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelujen edustajien 

esittelypuheenvuorot ja aluetoimikunnan jäsenten kysymykset. 
 

Asuminen ja ympäristöpalvelut eli Asymin yksiöiden toimintaa, ajankohtaisia asioita, 

asukkailta tullutta palautteita ja yhteistyön mahdollisuuksia esittelivät: 

• Rakennusvalvonta: rakennustarkastaja Esa Inkilä 

• Ympäristöpalvelut: terveystarkastaja Juha Järvinen 

• Kaupunkisuunnittelu: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho ja suunnitteluinsinööri Jane 

Maunu 



• Maaomaisuus: metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen 

• Kunnossapito: kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula ja puistomestari Minna Vanhala 

 

Keskeisimpänä aluetoimikunnalta toivottiin apua asukkaiden aktivointiin sekä viestintään. 

Aluetoimikunta voisi organisoida tai kannustaa asukkaita talkoiden järjestämiseen esim. 

ympäristön siistimiseksi tai vieraslajien torjumiseksi. Viestintällisen yhteistyönä toivotaan 

kaupungin palautepalvelun käytön edistämistä sekä tiedon jakoa ja valistusta esim. ilkivallan 

ja roskaamisen vaikutuksista. 

 

Aluetoimikunnan jäsenten kysymykset koskivat mm. keskustan rakennusten valaistusta, 

kaupungin mahdollisuuksia puuttua epäsiisteihin pihoihin /  rakennustyömaihin, 

Hinkkisenmäen kuntopolun ylläpitoa sekä Kasarminmäen viljelypalstoja. 

 

Esa Inkilä, Hannu Purho, Jane Maunu, Kirsi Hokkanen, Jukka Perttula ja Minna Vanhala 

poistuivat kokouksesta. 

 

Viestintäasiat 
 

Markkinoitavaksi Facebook-sivuille: 

• Kalalampi-Utinmäen metsänhoitosuunnitelmaa koskeva kysely on avoinna. Jakoon 

hetimiten. 

• Kouvolan kaupungin sähköiseen palautepalveluun www.palautekouvola.fi on lisätty oma 

osuus aluetoimikunnille.  

• Tulossa myös Kouvolan kaupungin hyvinvointikysely sekä digitukikysely. 

 

Ilkivaltatyöryhmä 
 

Edellinen kokous ollut eilen 9.11.2020. Ville Mettälä ei ole paikalla kertomassa kuulumisia. 

 

Muut asiat 
• Osa aluetoimikunnista on tilannut heijastimia omaan käyttöön ja niitä ollaan menossa   

jakamaan mm. kouluihin Tapaturmapäivään liittyen.  

• Alakylän laavu. Tommi antoi tilannekatsauksen. Materiaalit on tilattu. Paikan päällä 

tehty katselmus. Rakennustöiden pitäisi alkaa vielä marraskuussa. Keväälle avajaiset?  

• Kouvolan joulukalenteri. Tommi on ollut yhteydessä Minttu Nulpposeen, joka organisoi 

keskustan joulukalenteria yhteistyössä lukuisten yritysten kanssa. Markkinoidaan 

joulukalenteria aluetoimikunnan Facebook-sivuilla. 

• Kaupunki on lopettanut Hikkisenmäen kuntopolun kunnossapidon ja sammuttanut valot. 

Keskustellaan aluetoimikunnan mahdollisuuksista ylläpitää kuntopolkua tai rahoittaa 

kunnossapitoa muutaman kerran vuodessa. Heli selvittää kaupungin suunnitelmia. 

 

Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous jouluruokailun merkeissä tiistai 8.12.2020 klo 17:30.  

 

http://www.palautekouvola.fi/


Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13. 
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