Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio
Aika: tiistai 6.10.2020 klo 18:00
Paikka: Zoom-kokous etänä
Paikalla:
Jari Horppu (pj)
Timo Joukanen
Juha Järvinen
Emilia Kaukiainen
Mika Lammi
Ville Mettälä
Tommi Viljakainen
Katriina Vesala
Heli Veripää (Kouvolan kaupunki, osallisuuskoordinaattori)

Kokouksen avaus
Jari Horppu avasi kokouksen klo 18:00

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Jari Horppu toimii kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä Emilia Kaukiainen.

Heli Veripää Kouvolan kaupunki, aluetoimikuntien ajankohtaiset kuulumiset
Heli kertoi ajankohtaisia kuulumisia:
• Keskusta-alueen aluetoimikunta on käyttänyt tänä vuonna 6443,30 euroa. Ensi vuoden
rahoitukseen ei ole näillä näkymin tulossa muutoksia.
• Aluetoimikuntien puheenjohtajien säännölliset yhteiskokoukset aloitettu. Viime
kokouksen teemana oli viestintä.
• Valtuuston ja aluetoimikuntien lokakuun työpaja peruttiin. Uusi ajankohta 28.10.2020.
Toteutetaan kokonaisuudessaan etänä.
• Kouvolan pääkirjaston yhteisötila eli Matalan kynnyksen tila suunnitteilla. Juha ja Mika
osallistuivat 22.9. pidettyyn suunnittelukokoukseen. Seuraava tilaisuus 8.10.2020.
• Aluetoimikuntien uusi toimintasääntö on hyväksytty.
• Kaupungin tekninen toimi (asym) on nimennyt yhdyshenkilöt aluetoimikunnille. Ovat
halukkaita keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista ja osallistumaan kutsusta
aluetoimikunnan kokoukseen.

Liikennepuisto-projekti

Helin näkemyksen mukaan Liikennepuistosta uutisoitiin hyvin ja siitä tuli paljon positiivista
palautetta myös kaupungin luottamustoimijoilta. Liikennepuisto voitti Kouvolan
keskustateko yleisöäänestyksen, mutta sijoituksesta valtakunnallisessa kisassa ei ole tietoa.

Viestintäasiat
Kouvolan keskustateko 2020 äänestyksen tuloksia ei ole vielä julkistettu. Heli Veripää on
asiasta yhteydessä Ydinkeskusta ry:n Kati Klaavuniemeen. Hyvä mahdollisuus nostaa median
kautta laajemmin esiin vuoden aikana tapahtuneita positiivisia asioita. Liikennepuiston
osalta tiedottamisessa voisi tuoda esiin koko tarinan kaaren, mukaan lukien 2019
huoltorakennuksen kunnostus ja nuorten graffitiprojekti.

Kymijoen rantaan tehtävä nuotiopaikka
Päätös laavun hankkimisesta tehtiin viime kokouksessa, sillä ehdolla, että nuotiopaikalle ja
rakennettavalle laavulle muodostuu ylläpito- ja huoltosopimus kaupungin ja ylläpitävän
tahon kanssa. Tommi on ollut yhteydessä Jouni Sjöblomiin ja Kouvolankylän kyläyhdistys on
valmis ottamaan vastuun laavun ylläpidosta. Tästä on kuitenkin vielä hyvä tehdä kirjallinen
sopimus kaupungin kanssa, jossa huomioitu myös vakuutus. Tommi lähettää
hankehakemuksen asiasta eteenpäin.

Ilkivaltatyöryhmä
Ville kertoi ilkivaltatyöryhmän viimeisimmät kuulumiset ja tulevaisuuden suunnitelmat.
Seuraava kokous on 26.10.2020.

Mahdolliset Ideat syksyn toimintakauden tapahtumiksi ja hankkeiksi
Keskusteltiin aiheesta. Villen viime kokouksessa esittelemä kuntalaisia aktivoiva idea vaatii
vielä jatkoselvittelyä.

Muut asiat
•
•

Käytiin läpi uudistunutta palautekanavanaa
Kysytään kaupungin teknisen puolen yhdyshenkilöä mukaan seuraavaan kokoukseen

Seuraava kokous
Seuraava kokous 10.11.2020 klo 18 etänä. Mika Lammi kutsuu Zoom-kokouksen koolle.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04

