
Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan kokousmuistio 
  

Aika: tiistai 26.1.2021 klo 18:00 

Paikka: Zoom-kokous etänä 

 

Paikallaolijat 

 

Keskusta-alueen aluetoimikunta: 

Jari Horppu (pj) 

Timo Joukanen  

Emilia Kaukiainen  

Mika Lammi 

Ville Mettälä 

Katriina Vesala  

Tommi Viljakainen  

 

Kouvolan kaupungin edustajat: 

Heli Veripää 

 

 

Kokouksen avaus 
 

Jari Horppu avasi kokouksen klo 18:02 

 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

Jari Horppu toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Emilia Kaukiainen. 

 

Heli Veripää Kouvolan kaupunki, aluetoimikuntien ajankohtaiset kuulumiset 
 

Heli kävi lyhyesti läpi ajankohtaisia kuulumisia. Poimintoja: 

• Valkealassa kuntailta huomenna 27.1. ja Jaalassa 25.2.  

• Aluetoimikuntien toimintakausi päättyy toukokuun lopussa. Uudet valinnat tehdään 

valtuuston järjestäytymisen jälkeen mahdollisesti elokuussa. 

• Heli on tekemässä osallisuussuunnitelmaa ja siihen liittyen asukkaille tehdään helmikuussa 

osallisuuskysely.  

• Anjalankosken aluetoimikunnan puheenjohtaja Elina Porkka tekee tutkimusta 

aluetoimikuntien kehittämisestä toiminnan johtamisen näkökulmasta. Tähän liittyen on 

tekeillä kysely aluetoimikuntien jäsenille. 

 

Aluetoimikuntien puheenjohtajien kokous 14.1.2021  
 

Jari Horppu kertoi kokouksen kuulumisia. Keskeinen huoli on aluetoimikuntien jatkon 

turvaaminen. Hankkeita jatkumassa seuraavalle kaudelle. Toiminnan jatkuvuuden takia olisi 

toivottavaa, että osa aluetoimikuntien vanhoista jäsenistä jatkaisi seuraavalle kaudelle. 



Nykyisten aluetoimikuntien kausi päättyy toukokuussa ja uudet pääsevät aloittamaan 

toiminnan mahdollisesti syys-lokakuussa. 

 

Aluetoimikuntien toimintaraportti 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 

tulevaisuusjaostolle 
 

Aluetoimikunnan toimintasäännön mukaiset asiat käsitellään etänä Tulevaisuusjaoston 

kokouksessa tiistaina 23.2.2021. Jari ja Heli esittelevät kokouksessa toimintaa. Juha Järvinen 

on jo aikaisemmin luvannut tehdä esittelyä varten diat.  

 

Aluetoimikuntien yhteistyökokoukset Kinnon ja Nuorisovaltuuston kanssa 
 

Yhteistyökokous Kinnon kanssa etänä ensi torstaina 28.1.2021. Kaikille aluetoimikuntien 

jäsenille on lähetetty kokoukseen kutsu. Kokouksen vetää Kinnolta Kimmo Niemi. 

 

Nuorisovaltuuston kanssa kokous etänä torstaina 4.2.2021. Kaikille aluetoimikuntien 

jäsenille on lähetetty kokoukseen kutsu. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vetää kokouksen. 

 

Viestintäasiat 
 

Paljon kaupungin kyselyitä käynnissä / tulossa. Jakoon Facebook-sivulle. 

 

Ilkivaltatyöryhmä ja kaupunkipeli 
 

Ilkivaltatyöryhmän joulukuun kokous oli jouduttu perumaan. Seuraavaa kokousta ei vielä 

tiedossa. Ei uutta kerrottavaa. 

 

Ville Mettälä esitteli ideaansa mobiilipohjaisesta kaupunkipelistä, joka voisi olla uusi 

aluetoimikunnan kehittämishanke. Alustava hankebudjetti 7 500 euroa riippuen pelin 

sisällön laajuudesta. Idea sai kannatusta. Lähdetään viemään hanketta eteenpäin 

esittelemällä ideaa keskeisille henkilöille mm. kaupungin viestinnässä ja liikuntatoimessa. 

 

Digituki-hanke 
 

Ei uutta kerrottavaa. Seuraava kokous huomenna 27.1.2021. 

 

Terveysmetsä 
 

Ei uutta kerrottavaa. 

 

Muut asiat 
• Tommi Viljakainen ja Ville Virtanen (Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnasta) ovat 

perustaneet Facebookiin Kouvolan vapaaehtoistyö - tekijöiden ja töiden kohtauspaikka -

ryhmän. 



• Kirkkoherra Keijo Gärdström on esittänyt kaupungille työryhmän perustamista Kouvolan 

100-vuotisjuhlan järjestelyjen varten.  

• Kouvolan Koodi: Mika Lammilla idea kirjastolla järjestettävistä osallistujalähtöisistä 

keskustelutilaisuuksista. 

• Kaupungin palautepalvelun kautta aluetoimikunnalle annetuista palautteista suurin osa 

on koskenut teknistä toimea. Heli on ohjannut palautteet edelleen. 

 

Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous 9.3.2021 klo 18:00. Mika kutsuu Zoom-kokouksen koolle. 

 

Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02. 


