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Kokouksen avaus 

 
Ilkka Tirkkonen avasi kokouksen  

Toimintaperiaate-esitys 

 
Ilkka Tirkkonen jakoi päivitetyn listan toimintaperiaate-esityksen sisällöstä ja alustavan version Puljun 
käytön säännöistä. Päivitetty listaus toimintaperiaatteiksi ja Puljun käytön säännöiksi. Käytiin läpi 
toimintaperiaatteet ja sovittiin niissä tehtävistä päivityksistä. Tämä versio on pöytäkirjan liitteenä.  

Järjestöagentti Henna Hovin ajankohtaiset uutiset 

 
Henna Hovi kertoi kaupungin uudesta ilmeestä ”Aktiivisten ihmisten Kouvola” ja avustusten kehittämisestä. 
Henna kertoi ”Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa edistämässä. -hankkeesta. Yhdistysinfo.fi -
palvelu on nyt KKSTT Ry:n hoidossa. Tulee mukaan SOTE-keskuksen palvelualustalle.  

Yhteisötila Puljun säännöt 

 
Käytiin läpi yhteisötila-Puljun käytön säännöt. Sovittiin, että kokouksen osallistujat voivat esittää lisäyksiä ja 
täsmennyksiä sähköpostilla Ilkka Tirkkoselle.  

Kymsoten hyvinvointiasema 

 
Ilkka Tirkkonen on käynyt esittelemässä tilaa Kymsoten Hyvinvointiaseman toiminnasta vastaaville. He 
totesivat, että tila olisi paljon sopivampi heille kuin nykyinen pieni tila kirjastolla. He myös selvittävät mitä 
vuokraa Kouvolan kaupunki edellyttää heidän maksavan tilan käytöstä.  
 

Köyri-ilta 
Ilkka Tirkkonen on välittänyt Köyri-illan toimintaideat tiedoksi myös Kouvolan Kansalaisopistolle. 
Kansalaisopisto on tulossa tutustumaan tilaan.  

Yhteisötilan pilottihankkeen jatkoaika 

 
Todettiin, että toimintaperiaate-ehdotus saadaan valmiiksi marraskuun aikana, mutta todennäköisesti 
kaupunki ei ehdi käsitellä siihen liittyviä yksityiskohtia. Päätettiin pyytää kaupungilta tälle pilottihankkeelle 



jatkoaikaa vuoden 2021 ajaksi. Ensi vuoden aikana kaupunki vastaisi tilan kuluista kuten nytkin. Järjestöille 
olisi tärkeää tietää, että tilan käyttö voi jatkua pitkäjänteisemmin kuin nyt tiedossa oleva käyttöaika kuluvan 
vuoden loppuun. Jos tilan käytöstä kaupunki haluaa periä vuokraa muilta kuin järjestöiltä, menettely 
voidaan ottaa käyttöön myös ensi vuoden aikana. Sinä aikana saataisiin pilotista ja sen toimivuudesta 
kokemuksia, sekä voitaisiin täsmentää myös toimintaperiaatteita ja tilan käytön sääntöjä. Ilkka Tirkkonen 
on yhteydessä Heli Veripäähän asian hoitamiseksi.  

 

Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous on jo sovittu 4.11. klo 18:30, Puljulla  

Kokous päättyi 

 
Kokous päättyi klo 20:00  
 
Muistion laati Ilkka Tirkkonen  
 
LIITTEET: Yhteisötila, toimintaperiaatteet päivitetty versio ja Yhteisötila-Puljun käytön säännöt 
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