
 

Anjalankosken aluetoimikunnan kokousmuistio  
 
Kokousaika: torstai 26.11.2020 klo 17.30 – 19  
Paikka: Teams-virtuaalikokous  
Kutsutut: aluetoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää  
 

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Paikalla Anna Peltola, Susanna Nurmilaukas, Pirkko Haikara, 
Minna Frimodig, Elina Porkka (pj ja sihteeri) ja Sarianne Auvinen (liittyi 17.37).  
 

Puheenjohtajan terveiset  
työpajakokemukset: 
läsnäolleilta tuli hyvää palautetta, valtuutettuja olisi voinut olla enemmän paikalla. Kokemuksia käytetään 
seuraavan toimintakauden suunnittelun tukena.  

aluetoimikuntien tuleva toimintakausi 
toiminnan esitetään jatkuvan ennallaan, odotetaan tietoja budjettipäätöksistä.  

viestintäsuunnitelma 
Helillä työn alla, esitellään kun valmis.  
 
 

Kehitysideat & muu palaute  

 

Koirapuistokyselyn tilanne / luonnos 
 
Keskustelua koirapuistojen huolto- ja ylläpitovastuista eri puolella Kouvolaa. Tarkennetaan muutaman 
kysymyksen asettelua ja julkaistaan kysely, vasta sitten edetään mahdollisen hankkeen valmistelussa.  
 

Teininkallion kuntoradan korjaus / hankeluonnos liitteenä  
 
Kannatetaan hankkeen edistämistä, viedään asia kaupungille ja myönnetään max. 1 000 euroa hankkeen 
kustannuksiin.  
 

Anjalan pyöräparkit / vastuu asym Hannu Friman + Anna Peltola  
 
Kaupungilta lupa maankäytölle, joten asiaa voidaan edistää. Aluetoimikunta myöntää pohjienrakennusta, 
soran tms. hankintaa varten 500 e, jos Anjala Elää ry vastaa hankkeen toteuttamisesta.  
 

Uimahallin ranta-alue  
 
Grillipaikka ja oleskelualue järeine penkkeineen olisi toiveissa. Rappuset laiturilla helpottaisivat käyttöä, jos 
ihmiset haluavat käyttää paikkaa uimiseen. Monivuotiset kukkaistutukset toisivat lisää puistomaisuutta. 
Sarianne valmistelee asiaa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, jotta olisi konkreettisempi suunnitelma 
käsiteltäväksi.  



 

 

 

Vieraskasvilajit Inkeroisissa  

 

Paikallinen puutarhayhdistys mahdollinen yhteistyökumppani, kevään asia keskusteltavaksi 

 

Kymijoen lohiportaat /  
 

Palautepalvelun kautta tullut aloite, vastuu asian edistämisestä siirtynyt ELYlle, joten ei aiheuta nyt 

toimenpiteitä.  

 

Koivusaaren kuntoportaat / asukasaloite  
 
Kuntoportaat sopisivat Koivusaaren maisemaan ja maastoon, joka on muutenkin lenkkeilijöiden suosiossa. 
Portaista on myös muualta kannustavia kokemuksia. Pirkko on yhteydessä mahdollisiin 
yhteistyökumppaneihin. Hankkeen toteuttamista keväällä 2021 kannatettiin. Asian edistäminen jatkuu 
kevätkaudella.  
 

Muut asiat  

 

Monipalvelupisteiden pilotti Elimäen Puljussa 
Monipalvelupisteiden pilotti Elimäen Puljussa on alkanut, odotellaanko kokemuksia siitä vai voidaanko 
jotain tehdä tälläkin alueella jo nyt? Monipalvelupisteessä voisi alueellamme olla mm. digiopastusta 
vanhemmille, nuorisolle oleskelutilaa ja tekemistä, yms. tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti. Sarianne 
kartoittaa, mitä vastaavien tilojen vuokra on muualla Kouvolassa ja onko ent. Anjalankosken alueella muita 
tilavaihtoehtoja Keskilaakso-talon lisäksi.  
 

Aluetoimikunnan heijastimia 
Aluetoimikunnan heijastimia on vielä jaettavissa, niitä saa hakea Sariannelta.  
 

Yhteistyötapaamiset 
Alkuvuodesta tulossa yhteistyötapaamiset sekä Kinnon että nuorisovaltuuston kanssa kaikille 
aluetoimikuntalaisille, niistä etäkokouskutsut tulossa myöhemmin.  
 

Seuraavan kokouksen ajankohta  
 
Ensi vuoden puolella, päätetään tarkka ajankohta myöhemmin.  
 

Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06. 

.  


