Anjalankosken aluetoimikunta
3/2020 kokouksen pöytäkirja
Anjalankosken aluetoimikunnan kokous
Kokousaika: keskiviikko 9.9.2020 klo 18 – 19
Paikka: Teams-virtuaalikokous
Kutsutut: aluetoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää,
kaupunginvaltuutettu Niina Ristolainen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Paikalla olivat Sarianne Auvinen, Anna Peltola, Heli Veripää
Pirkko Haikara, Camilla Relander, Niina Ristolainen, Elina Porkka (pj, sihteeri). Susanna Nurmilaukas (vpj.) ja
Minna Frimodig liittyivät kokoukseen klo 18.10.

2. Puheenjohtajan terveiset
Verkostotoiminta jatkunut ja laajentunut syksyllä. Aktiivisia verkostoja ovat kaikkien aluetoimikuntien
puheenjohtajien kk-kokoukset, perhekeskusten ydinryhmä-tapaamiset ja uutena toimijana ikäihmisten ja
nuorten yhteistyö -työryhmä. Susanna Nurmilaukas osallistuu mahdollisuuksien mukaan viimeisimpänä
mainittuun. Verkostotyö hyödyllistä ja tiedon- sekä kokemustenvaihto tarpeellista.

3. Jäsenistön muutokset
a. varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Alueelta poismuuttaneen Tyyskän tilalle nimitetään Anna Peltola kaupunginhallituksen ja -valtuuston
hyväksynnän jälkeen tulevaisuusjaoston esityksen mukaisesti. Uusia varajäseniä ei nimitetä jäljellä olevalle
kaudelle.

b. muutosten vaikutus käytäntöön
Muutos vaikuttaa tulevien kokouspalkkioiden maksuun ja yhteystietoihin. Huomioidaan nämä toiminnassa
nimityksen jälkeen.

4. Valtuustotyöpaja 17.9.
a. ohjelmaluonnos
Kaikki ovat saaneet ohjelman ja osa jo ilmoittautunut tilaisuuteen. Odotetaan aktiivista keskustelua ja
reipasta osallistumista kaikilta.

b. muut ideat ja toiveet työpajaan
Ei muutostoiveita, kaikki huomioitu jo aiemmin.

5. Järjestöyhteistyön toimintamalli
Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää esitteli jo tehtyä työtä järjestöyhteistyön toimintamallin eteen, joka
on nyt yhdistetty kaupungin hyvinvointi- ja terveystyöhön. Aluetoiminnan kannalta tärkeintä on, että
jatkossa kaikki ko. alan ja alueen järjestöt huomioidaan kokonaisuuden osana sote-palveluissa. Tässä
palvelee yhdistysinfo, jonka kehittämiseen panostetaan. Aluetoimikunta osallistuu jatkossa toimintaan
esimerkiksi osallisena erilaisiin työpajoihin, mikäli tällaisia järjestetään. Heli toimittaa tarvittaessa kutsut
aluetoimikunnalle.

6. Kehitysideat & muu palaute
a. Monipalvelupisteen edistäminen
Elimäellä käynnistymässä pilotti yhteisötilasta. Myös Anjalankosken malli esitetty kaupungille ja hanketta
edistetään mahdollisuuksien mukaan, kun Elimäen pilotista on ensimmäiset kokemukset. Huomioidaan,
että Anjalankosken hankesuunnitelma pitää päivittää siinä vaiheessa, kun asia etenee.

b. Hutikoiden aloitepyyntö
Aloitepyyntö sisälsi useita eri ehdotuksia, joista kaikista keskusteltiin. Market-alueen järjestyshäiriöiden,
liikennejärjestelyjen muutoksien, teiden kunnossapitotehtävien ja matka-avustusten myöntämisen
todettiin edelleen olevan aluetoiminnan tehtävien ja tarkoituksen ulkopuolella.
Ulkoilureittien kehitystä koko Kouvolassa pidetään tärkeänä. Se vaatii kaupungilta jatkossa liikunta- ja
kulttuuripuolen yhteistyötä esimerkiksi Kymijoen varren kehittämisessä. Puheenjohtaja koostaa listan
Anjalankosken alueen ulkoilureittien ja virkistyskohteiden kehitystarpeista ja välittää kootusti kaupungin
tietoon asukkaiden toiveet.

c. Inkeroisten taajaman roskikset
Palautteen ja kokemusten perusteella Inkeroisten taajaman roskikset sijaitsevat käyttöön nähden väärissä
paikoissa, eivätkä sellaisenaan auta alueiden puhtaanapidossa. Päätettiin, että Sarianne koostaa kartalle
merkittynä tiedot paremmin käyttöä vastaavista roskisten sijaintipaikoista ja muista muutostarpeista.
Kooste toimitetaan kaupungin puisto-osastolle.

d. Koirapuisto Myllykoskelle
Keskusteltiin aiemmasta yrityksestä edistää hanketta Inkeroisissa, joka kaatui silloiseen kaupungin
päätökseen lakkauttaa koirapuistoja sekä vastuuaktiivin puuttumiseen. Myllykoskelle on aiemmin kaavailtu
koirapuistoa, mutta myös siellä hankkeen toteutuminen vaatii aktiivin tai yhdistyksen ottamaan hoitoonsa
puiston ylläpito. Kaupungin kanssa on käyty keskusteluja mahdollisuudesta vuokrata jokin maa-alue
toimintaa varten. Päätettiin, että Sarianne ja Minna selvittävät lisätietoja ja erilaisia mahdollisuuksia edistää
hanketta, jos vastuutaho löytyy. Heli toimittaa aluetoimikunnalle kaupungin aiemmat suunnitelmat
Myllykosken koirapuiston osalta. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

7. Muut asiat
a. Niina Ristolaisen puheenvuoro
Kaupunginvaltuutettu ja Keltakankaan kyläkummi Niina Ristolainen kertoi omista näkemyksistään
aluetoimikuntien työstä ja tulevaisuudesta. Toimintaa pidetään tärkeänä ja hyvänä väylänä asukkailta
kaupunkiin ja toisin päin. Toiminnan konkretisointi koko valtuustolle on tärkeää.

b. Mämmälän kotiseutuyhdistyksen palaute
Korjärven kunnostushanke on palvellut hyvin asukkaita ja alueella vierailleita. Yhdistys valmistelee ensi
kesäksi musiikkitapahtumaa puistoon, jonka puitteissa aluetoimikunta voisi tehdä yhteistyötä. Asian
käsittelyä jatketaan myöhemmissä kokouksissa, kun tapahtuman konsepti tarkentuu.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena ke 14.10. klo 18. Heli lähettää kokouskutsun,
puheenjohtaja toimittaa esityslistan myöhemmin.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

