
   
 

   
 

Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio 
 

Aika: Tiistai 14.1.2020 klo 18:00 – 19.43 

Paikka: Hub Kouvola   

Paikalla: 

Katriina Vesala (vpj) 

Timo Joukanen 

Juha Järvinen  

Emilia Kaukiainen 

Mika Lammi 

Ville Mettälä 

Tommi Viljakainen 

 

Kokouksen avaus 

 

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 

 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Katriina Vesala toimii kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä Emilia Kaukiainen. 

 

Toimintakertomuksen läpikäynti ja täydennys 

 

Käytiin läpi yhdessä työstetty toimintakertomus ja tehtiin lisäyksiä. Huomioitiin täydennystä vaativat 

kohdat ja sovittiin työnjako. 

 

Tulevan tapahtuman suunnittelu 

 

Päätettiin alkaa järjestämään talvitapahtumaa Käyrälammella yhteistyössä Tykkimäen Saunan kanssa 

niin, että Tykkimäen Sauna / Viljami Taimisto vastaa tapahtuman käytännön järjestelyistä. 

Aluetoimikunnan rooli tapahtumassa on mahdollistaa esim. ilmaiseen rusettiluisteluun osallistujille 

makkarat/kasvisvaihtoehto. Tiedustellaan Valkealan aluetoimikunnan haluja olla mukana. 

 

Muraali 
 

Mika Lammi antoi tilannekatsauksen ja jatkaa asian valmistelua Piia Kleimolan kanssa. 

 

Torin lava 

 

Tommi Viljakainen kertoi ideastaan liittyen Kouvolan torin sivulla Kivimiehenkadun reunassa olevan 

katokseen hyödyntämiseen esiintymislavan paikkana. Tommi ottaa yhteyttä Ydinkeskusta ry:hyn ja 



   
 

   
 

selvittää heidän näkemyksensä asiaan. 

 

Teltta 
Yhteisöteltta hankittu viime kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti ja se saapui 

joulukuun puolivälissä. Kaupungilta ei ole löytynyt vielä säilytyspaikkaa teltalle. Tommi 

jatkaa asian hoitamista ja toimii jatkossa yhteyshenkilönä asiassa, jos joku kaipaa teltan 

käytössä opastusta. Teltta on aluetoimikuntien yhteisessä käytössä ja tätä varten amsiin 

luotiin varauskalenteri. Ville Mettälä luo Teamsiin vielä tiedoston, johon kootaan perustiedot 

teltasta ja sen käyttäjäsäännöt. 

 

Mika Lammi poistui kokouksesta klo 19:03 

 

Asematunnelin ehostus 

 

Kouvolan rautatieaseman radan alapuolen sisäänkäynti Kiskokadulla sekä asematunneli kaipaavat 

kunnostusta. Emilia Kaukiainen on yhteydessä Vaylävirastoon ja selvittää mahdollisuuksia 

yhteistyöhön. 

 

29.1.2020 aluetoimikuntien puheenjohtajien ja kaupungin tapaamisen asioiden 

valmistelu 

 

Asialistalle: yhteisöteltasta tiedottaminen, Valkealan halukkuus osallistua Käyrälammen 

ulkoilutapahtuman järjestämiseen, Aluetoimikuntien rahoitus, aluetoimikuntien yhteinen tilaisuus 

sekä aluetoimikuntien yhteyshenkilöt kaupungin organisaatiossa (keneen olla yhteydessä missäkin 

asiassa).  

 

Viestintä 
 

Mika Lammi poistaa aluetoimikunnan Facebook-sivujen vahinkoseuran 

Emilia Kaukiainen lähettää Heli Veripäälle kuvia viimevuoden onnistumisista: Töröstinmäen penkit, 

liikennepuiston tapahtuma sekä asukasilta. 

Emilia Kaukiainen selvittää kuka päivittää aluetoimikunnan kaupungin verkkosivuja, jotta sivut 

saadaan ajan tasalle. 

 

Uudet ideat ja yhteydenotot 

 

Sarkolan koulun bussikuljetusten valvonnan järjestelyt. Juha Järvinen selvittää asiaa. 

 

Juha Järvinen poistuu kokouksesta klo 19:32. 

 



   
 

   
 

Muut asiat 

 

Sovitaan, että tästä lähin joka kokouksen asialistalla lisätään kaupungin sivujen kautta tulleiden 

palautteiden läpikäynti. 

 

Seuraava kokous 

 

Maanantai 10.2. klo 17:30. (Hub Kouvola  Viiraamo varattu alustavasti) 

 

Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:43. 


