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Poikilo-museoissa tapahtuu!  
Ilmiöitä ja olioita –näyttely 
avautuu helmikuussa. 
Virtuaalioppaat johdattavat 
Kartanoiden Kouvolan maailmaan.
Turvallista museovierailua!

Kevätkaudella liikutaan, ohjattua 
liikuntaa live-striimattuna ja 
uudet ryhmät starttaavat. 
Virtaamo tukee hyvinvoinnissa 
ja liikuntaneuvonta opastaa 
aktiivisempaan elämäntapaan. 
Luontopolulla voi liikkua myös 
apuvälineen kanssa.

Kouvolan Teatterin, Kymi Sinfoniet-
tan ja kaupungin järjestämiä 
kulttuuritapahtumia on tarjolla 
verkossa ja lähitapahtumina 
koronatilanteesta riippuen. 
Talvivalkeat –tapahtumat 
käynnistyvät helmikuussa. 
Näkökulmia Suomen historiaan 
esitelmiä jatketaan tammikuussa.

Nyt mennään sinne missä nuoret 
ovat. Työpaja on monelle apu 
uuteen alkuun. Nuorisopalvelut 
jalkautuu uudella mallilla 
jokaiselle Kouvolan viidestä 
alueesta. Ohjaamo auttaa 
elämässä eteenpäin.

Mennään museoon

29
Kouvolan kulttuuria

21
Nuorten Kouvola

Kouvola liikkuu
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Aktiivisten Kouvola 
–uudella otteella eteenpäin
Vuosi 2021 on käynnistynyt ja nyt tarvitaan monia uusia, rohkeita avauksia, joilla vahviste-
taan kaupungin asemaa asukkaiden, osaajien, investointien, matkailijoiden ja tapahtumien 
houkuttelussa sekä elinvoiman vahvistamisessa.

Aktiivisten Kouvola -markkinoinnin keskiössä ovat kouvolalaiset sekä teot ja toiminta, joi-
ta tuetaan hyvällä viestinnällä ja valikoidusti markkinointikampanjoilla. Konkreettiset teot 
luovat uskottavuutta, rakentavat mainetta ja ovat tehokas tapa ansaita valtakunnallista 
näkyvyyttä. Tunnettuutta rakennetaan erityisesti ansaitun median, strategisten tapahtumien, 
suosittelijoiden ja tarinoiden kautta.

Nykyaikainen viestintä ja markkinointi on tavoitteellista, perustuu tosiasioihin, ja sen 
säännöllisessä tulosten mittaamisessa hyödynnetään dataa. Yhteismarkkinointi verkostojen 
ja sidosryhmien, kuten alueen yritysten kanssa, on avainasemassa markkinoinnin toteutta-
misessa. Kaupunkimarkkinointi on yksi kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan osa-alueista ja 
näkökulma kaupungin johtamiseen.

Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2021–2025 linjaa kaupungin toi-
menpiteiden suuntaa tulevina vuosina. Uudeksi ydinviestiksi, yksittäisten tekojen ja viestien 
pohjaksi, valittiin sanapari ”Aktiivisten kaupunki”. Se on tavoitemielikuva, jonka halutaan 
jäävän kaikkien mieleen Kouvolasta ja vastaavan todellisuutta.  Myös kaupungin uudistuva 
visuaalinen ilme julkaistaan alkuvuoden aikana.

Niin kaupungin, asukkaiden kuin alueen eri toimijoidenkin on tärkeää kertoa yhtenäisellä 
viestillä kotikaupungista aktiivisella ja myönteisellä tavalla. Uuden ohjelman tärkeimpinä 
tavoitteina on parantaa edelleen Kouvola-mielikuvaa ja tunnettuutta. Tärkein strateginen 
päämäärä on edistää kaupungin kasvua, jota mitataan muun muassa asukasmäärän ja 
työpaikkojen kehityksellä.

Kaupunkilaisten näkyvyys Kouvolan viestinnässä ja markkinoinnissa tulee muutoinkin kas-
vamaan eri tavoin. Viime syksyltä koronaepidemian johdosta siirtynyttä Aktiivisten kaupun-
ki -tapahtumaa pyritään viettämään toukokuussa, jos koronatilanne sallii.

Edistetään yhdessä kaupungin elinvoimaa. Siihen tarvitaan meitä kaikkia kaupunkilaisia.

Noudatetaan jatkossakin alueen koronaohjeistuksia ja -rajoituksia, ja pysytään näin ter-
veinä.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta 2021!

Marita Toikka
kaupunginjohtaja

Tempo ry palkittiin
Olympiakomitea on valinnut joulukuussa 2020 
kouvolalaisen Tempo ryn aikuisliikunnan Vuoden 
Tähtiseuraksi. Ensimmäistä kertaa jaettu tunnustus 
on palkinto laadukkaasta aikuisliikunnan tuotta-
misesta.

Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmassa on mu-
kana lähes 100 aikuisten tähtiseuraa. Tähtiseuraksi 
pääsy vaatii, että seura täyttää Olympiakomitean 
asettamat kriteerit johtamisen, urheilutoiminnan, 
voimavarojen ja talouden suhteen.

TEMPO RY
• Perustettu 1900 ja jäseniä on reilut 800.
• Tempo ry yhdistyy vuonna 2021 Kuusankosken  
 Naisvoimistelijoiden kanssa.

Kouvolassa voimistelun erikoisseuroina toimivat tällä 
hetkellä myös Anjalan jumppaseura, Inkeroisten lii-
kuntaseura, Myllykosken voimistelu ja liikunta sekä 
Korian naisvoimistelijat. Lisäksi on kaksi yleisseuraa, 
joissa on erillinen voimistelujaosto: Voikkaan Viesti ja 
Valkealan Kajo

Kouvolan Taidepolku Into
Kouvolan ensimmäinen Taidetammikuu on jo käyn-
nissä. Taidepolku Into kulkee 4.-31.1.2021 Kouvo-
lan ydinkeskustan kaduilla. Upeaa ja monenlaista 
taidetta löytyy yli 35 yrityksen näyteikkunoista 
sekä äänitaideinstallaatio Poikilopuistossa. Käve-
lykatu Manskilla oleva musiikki piristää ja luo tun-
nelmaa siellä liikkuville sekä Spotifysta löytyvät 
musiikkilistat genreittäin tuovat polulle voimaa ja 
tunnelmaa. Polkua seuraamalla voi katsoa kaikki 
yhdellä kertaa tai pilkkoa reitti itselleen sopiviksi 
paloiksi. Tapahtuma on auki 24/7. 

Taidepolku on taiteilijatiimin järjestämä tapahtu-
ma yhdessä Kouvolan Ydinkeskusta ry:n ja paikal-
listen yritysten ja toimijoiden kanssa. 
#kouvolantaidepolkuinto 
Facebook - Kouvolan Taidepolku Into

Uusi Kouvolan näkyvyyselementti Matkakeskuksen alueelle asennettiin hyvällä yhteistyöllä.
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Kaavoitusta veden äärelle
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Y Kouvolan kaupunki mahdollistaa kaavoituksel-
la sen, että entistä useampi voi asua vakituisesti 
rannalla. Se saattaa houkutella kaupunkiin uusia 
asukkaita ja tarjoaa uusia vaihtoehtoja asumiseen 
paikallisillekin asukkaille.

SEURAAVASSA YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ 
MARKO LUUKKONEN VASTAA VIITEEN 
KYSYMYKSEEN RANTA-ASUMISESTA.

 
Mitä ranta-asuminen tarkoittaa kaavoituksen 
näkökulmasta?
–Pääsääntöisesti asumista korkeintaan 200 met-
rin päässä vesistöstä. Joillakin alueilla rantayleis-
kaava voi ulottua kauemmaskin.

 

Etätöiden lisääntyminen lisännee ranta-asumisen suosiota.

Kuinka paljon ranta-asuminen voi lisääntyä 
Kouvolassa?
–Rannoilla on voimassa olevissa kaavoissa noin 
tuhat asuinrakennuspaikkaa. Niistä noin 500 
on asuttu vakituisesti. Sen lisäksi on kyläalueilla 
joitakin rakennuspaikkoja.

–Nyt meillä on meneillään kaavoja, jotka 
suunnilleen tuplaa asuinrakennuspaikkojen 
määrän. Aikojen saatossa kaavojen päivitysten 
myötä siihen tulee vielä ehkä tuhat lisää.

 
Miksi ranta-asumisen edistämiseen tarvitaan 
uusia kaavoja tai kaavamuutoksia?
–Rannat on jo kaavoitettu 70–80-prosenttisesti. 
Maankäyttö on ratkaistu 2000-luvun alussa val-
linneissa olosuhteissa. Ne kaavat on tarkoitettu 
pääasiassa loma-asumiseen.

–Sen jälkeen ajatusmaailma on muuttunut. 
Heti kohta 2000-luvun alun jälkeen alkoi nousta 
esille ajatus kakkos-asumisesta, ja nyt erityisesti 
etätyöt ovat nostaneet asian enemmän esille.

Miten ranta-asumisen edistämisessä edetään?
–Kymijoen varressa on rantayleiskaavan laati-
minen käynnissä kahtena eri hankkeena Anja-
lasta aina Pyhäjärvelle asti.

–Vuodenvaihteessa lähtee käyntiin ensim-
mäinen laajempi rantayleiskaavan päivitys. Se 
ulottuu Voikkaalta Jaalan kirkonkylän ympä-
ristöön, jopa Kimolaan asti.  

–Ei ole enää niinkään kyse siitä, että tulisi 
uusia rakennuspaikkoja, vaan erikseen päätet-
tävällä alueella olemassa olevat lomaraken-
nuspaikkojen käyttötarkoitusta laajennetaan 

Nyt meillä on meneillään 
kaavoja, jotka suunnilleen 
tuplaa asuinrakennus-
paikkojen määrän.

 

Kaupunki kehittyy • • •
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vakituisen asumisen suuntaan.
– Asumista pyritään mahdollistamaan alu-

eilla, jotka sijoittuvat edullisesti suhteessa taa-
jamiin, päätiestöön ja kyliin.

 
Hyötyykö kaupunki taloudellisesti, jos ran-
ta-asuminen lisääntyy?
–Siitä on vaikea sanoa mitään täsmällistä. 
Toisaalta asukkaille pitää järjestää palveluja, 
esimerkiksi koulukyydit ja vanhustenhuolto. 
Toisella puolella ovat tuotot, esimerkiksi kun-
nallisverotuotot.

– Mikään kunta ei varmaankaan pelastu 
ranta-asumisella, mutta ei myöskään uppoa 
kustannusten suohon.

Uusia tontteja 
Rantapuiston viereen
Kaaritien tontit luovutetaan parin vuoden päästä, 
kun alueen vesihuoltoinfra on uusittu.

Kaaritien lähialueen asemakaavaa muutetaan, 
jotta Kuusankosken Rantapuistoa voidaan ke-
hittää suunnitelmien mukaan.

Lisäksi Kaaritien eteläpuolelle kaavoitetaan 
pientalotontteja.

Kaaritie kulkee lähellä Kymijokea Kuusan-
kosken keskustan länsipuolella, Pappilankujan 
ja Helsingintien välissä.

Rantapuiston eteläosa rakennetaan Kaaritien 
ja joen väliin. Nyt siinä on kaistale kaupungin 
omistamaa peltoa.

KAARITIEN KOHDALLE
OLESKELUPORTAAT
Kaavaluonnos tekee mahdolliseksi sijoittaa 
Rantapuistoon ja Kymijokeen rakennuksia ja 
rakennelmia, jotka liittyvät puiston toimintaan.

– Kaaritien kohdalle on tulossa varaus oleske-
luportaille ja venelaituri, sanoo kaavoitusarkki-
tehti Kaisa Niilo-Rämä.

– Jos puistosta tulee oikein suosittu, joku voi 
haluta sijoittaa sinne vaikka kelluvan kahvilan.

Rantapuistoon on mahdollista sijoittaa toi-
nenkin kahvila, lähemmäs Kuusaansiltaa.

– Myös rantapuiston läpi rakennettava kevyen 
liikenteen reitti on nyt merkitty kaavaan.

 
SUURJÄNNITELINJA RAJOITTI
AIKANAAN KAAVOITTAMISTA
Tällä hetkellä Kaaritien eteläpuolella ei ole talo-

ja.  Aikanaan sinne ei kaavoitettu tontteja, koska 
siellä kulki suurjännitelinja.

Se poistettiin käytöstä vuonna 1980, joten 
rakentamiselle ei ole enää estettä.

–Alueen infra on hyödynnetty vain 50-pro-
senttisesti. Se on motiivi sijoittaa tontteja myös 
Kaaritien eteläpuolelle, Kaisa Niilo-Rämä sanoo.

– Sinne jää myös riittävästi puistoaluetta.
Muistona suurjännitelinjasta on yhä pystyssä 

kuusi betonipylvästä. Niistä yksi sijaitsee Kaari-
tien kaavan alueella.

Sen suojelua ei ole esitetty kaavaluonnoksessa, 
koska “sen kunto on viimeisimpien selvitysten 
mukaan huono ja pylvään kunnostaminen tur-
valliseksi muuttaisi sen ulkonäköä merkittävästi”.

 
KAAVAEHDOTUS ESILLE
KULUVAN TALVEN AIKANA
Kaavaluonnoksessa Kaaritien eteläpuolella on 
seitsemän pientalotonttia. 

–Niitä ei luovuteta kuin vasta parin vuoden 
päästä, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä 
sanoo.

–Tuolla alueella uusitaan koko vesihuoltoinfra, 
emmekä voi luovuttaa tontteja, joilla ei ole yh-
teyttä kunnalliseen vesihuoltoon.

–Ja tietysti kaava pitää ensin hyväksyä.
Asemakaavamuutos on nyt luonnosvaiheessa. 

Kaavaehdotus tulee nähtäville kuluvan talven ai-
kana, jonka jälkeen se etenee hyväksyntään.

Kaupunki kehittyy • • •

Kuvassa valkoisella katkoviivalla rantapuiston alue, jota kehitetään tulevina 
vuosina ja violetilla käynnissä olevat asemakaavan muutoskohteet. 
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Kaupunki kehittyy • • •

Rantapuistosta tulee 
nätti kokonaisuus
–Parhaassakin tapauksessa siihen kuluu paljon aikaa, 
rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg sanoo.

MILLAINEN KUUSANKOSKEN 
RANTAPUISTOSTA TULEE?
–Se on nätti kokonaisuus. Saadaan tuotua Ky-
mijoki paremmin esille, vastaa Kouvolan kau-
pungin rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg.

Rantapuisto sijaitsee Kuusaansillan mo-
lemmin puolin Kymijoen pohjoisrannalla eli 
Kuusankosken keskustan puolella jokea.

ENSI KESÄNÄ
TEHDÄÄN KIVIMUURI
Rantapuiston itäosa on jo olemassa. Se sijaitsee 
Kuusankoskitalon ja kirjaston sekä Kymijoen 
välissä.

Länsiosan rakentaminen aloitettiin puita ja 
puskia kaatamalla.

–Ensimmäiseen urakkaan sisältyy puistoraitti 
ja siihen liittyviä polkuja, rakennuttajapäällikkö 
Nyberg sanoo.

–Muutamissa paikoissa polku menee ihan ran-

nassa, vähän saman tyylisesti kuin itäpuolella nyt.
–Ajatus on, että tehdään ensin rannan puoli. 

Penkkejä tai valmista pintaa ei tehdä vielä.
Puisto valmistuu vähitellen, urakka urakalta.
–Ensi kesänä tehdään kivimuuri vanhan pap-

pilan lähettyville.

PALVELUJA TULEE
JOS LÖYTYY YRITTÄJIÄ
Leveästä kivituhkaisesta rantaraitista tulee reilun 
kilometrin mittainen. Se vie halki Rantapuis-
ton Kuusaansillalta Maunukselanpurolle. Puron 

ylittävä vanha silta puretaan ja rakennetaan uusi 
hieman eri paikkaan.

Rantapuistosta tulee toiminnallinen. Sin-
ne rakennetaan leikkialue, monitoimikenttä, 
kuivan maan hiekkaranta. Matonpesupaikka 
kunnostetaan. Tulee oleskelulaitureita ja uusia 
venepaikkoja.

Mikä on kuivan maan hiekkaranta?
–Se on kuin normaali hiekkaranta, mutta sitä 

ei nyt tehdä rantaviivaan, vaan ylemmäksi, Antti 
Nyberg vastaa.

Palveluja on luvassa, jos löytyy niiden tarjoajia.
–Toivottavasti saadaan yrittäjiä mukaan. Siellä 

on mahdollisuus kahvilalle.

KYMIJOEN YLI SAATETAAN
RAKENTAA UUSI SILTA
Uusi Kymijoen ulkoilureitti kulkee Rantapuis-
ton itäosan poikki ja ylittää Kuusaansillan Ky-
mijoen eteläpuolelle.

Rantapuiston länsiosan poikki ulkoilureitti ei 
kulje, koska Kymijoen yli pääsee vain Kuusaan-
sillan kautta.

Tämä saattaa muuttua tulevaisuudessa. Mau-
nukselanpuron lähettyviltä on mahdollista 
rakentaa kevyen liikenteen silta yli Kymijoen.

Parhaassakin tapauksessa siihen kuluu paljon 
aikaa. Rantapuiston rakentaminen on vuosien 
urakka.

–Vuonna 2024 voi olla viimeisiä hommia, 
rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg sanoo.

Rantapuistosta tulee 
toiminnallinen. Sinne 
rakennetaan leikkialue, 
monitoimikenttä, kuivan 
maan hiekkaranta.
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Ulkoilureitti täydentyy ensi vuonna
Kymijoen ulkoilureitin uusin osa Kuusankoskella on kerännyt 
paljon kävijöitä.

Kymijoen ulkoilureitti täydentyy. Reitin uusinta 
osaa valmistui lokakuussa puolitoista kilometriä 
Niskalan ja Rantakulman välille. 

– Parisataa metriä pohjoispäässä on esteetöntä. 
Sitten on pitkospuuta ja kivituhkapolkua, kertoo 
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä.

Kun Kymijoen ulkoilureitti valmistuu, se 
muodostaa 25 kilometrin lenkin jokimaisemas-
sa ja sisämaassa. Jos lähtee liikkeelle Kouvolan 
keskustasta vastapäivään, kulkee reittiä  Manski 
— Kuusankoski — Koria – Alakylä.

REITTIIN ON HYVÄ LIITTYÄ
PYÖRÄILLEN TAI KÄVELLEN
Ulkoilureitin uusin osa Kuusankoskella on kiin-
nostanut ulkoilijoita.

–Ihan hirveästi on ollut ihmisiä, Kaisa Nii-
lo-Rämä sanoo.

–Emme ole juurikaan markkinoineet sitä it-
se, kun ei ole tarvinnut. Hyvin oli sana levinnyt 
somessa jo ennen reitin valmistumista.

Jos menee paikalle omalla autolla, sen voi jättää 
Rauhanvirran leikkipaikan pysäköintialueelle.

Silti Kymijoen ulkoilureitin suunnittelussa 
“ei ole lähdetty siitä näkökulmasta että kaikki 
tulevat autolla”.

– Kannustamme ihmisiä liittymään reittiin 
pyöräillen tai kävellen.

KORONA ON KASVATTANUT
ULKOILUN SUOSIOTA
–Kymijoen reitin päätavoite on lisätä Kymijoen 
saavutettavuutta, jotta mahdollisimman moni 
pääsisi nauttimaan rantamaisemista, kaavoitus-
arkkitehti Niilo-Rämä sanoo.

Ulkoilureitin yleissuunnitelma valmistui 
vuonna 2017 ja rakentaminen alkoi viime vuon-
na. Sen jälkeen pandemia on tehnyt ulkoilusta 
entistä trendikkäämmän harrastuksen.

–Koronan takia ulkoilualueiden kävijämäärät 
ovat kasvaneet, Niilo-Rämä sanoo.

–On ymmärretty ulkoilualueiden arvo. Niihin 
ollaan valmiita panostamaan entistä enemmän.

Kymijoen ulkoilureittiä varten tehdään uut-
ta reittiä kaikkiaan neljä kilometriä. Valtaosin 
kuljetaan pitkin vanhoja teitä ja polkuja. Osaa 
niistä on paranneltu.

ENSI SYKSYNÄ TULEE
TOIVOTTAVASTI VALMISTA
Tavoite on, että koko lenkki on valmis ensi 
syksynä. Silloin sen voi kiertää jalan tai maas-
topyörällä.

– Pitää varautua taluttamaan tai kantamaan 
pyörää tai ajamaan tosi tarkasti. Siellä on portaita 
ja kapeita pitkospuita, kaavoitusarkkitehti Kaisa 
Niilo-Rämä sanoo.

–Tavallisille pyörille on kiertoreitti.

Ensi vuodeksi jää rakentamista vielä kahteen 
paikkaan.

–Pätkä, jota ei pääse vielä edes kävelemään, 
on Niskalasta Ruotsulan reduutille – tai pääsee 
mutta huonosti, Niilo-Rämä sanoo.

–Toinen on Sääksniemen lenkki. Toki siitäkin 
pääsee Ahlmanintietä pitkin ohi.

Lisätietoa: kouvola.fi/kymijoenreitti

TE
KS

TI
: K

A
IS

A
 N

IIL
O

-R
Ä

M
Ä

 K
U

VA
T:

 H
EI

D
I H

A
A

PI
A

IN
EN

 J
A

 J
O

H
A

N
N

A
 IM

M
O

N
EN

Kun Kymijoen ulkoilu-
reitti valmistuu, se 
muodostaa 25 kilometrin 
lenkin jokimaisemassa 
ja sisämaassa.

Rantakulman ja Niskalan välinen ulkoilureitin 
osa on maastoltaan ja maisemaltaan hyvin 
vaihtelevaa. Leveissä portaissa ja reitin varteen 
sijoitetuilla penkeillä mahtuu tekemään vaikka 
lihaskuntotreenin kävelylenkin ohessa.
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Kuntavaalit 2021
Sinä kuntalaisena olet oikeutettu valitse-
maan itse edustajasi päättämään kuntaasi 
ja lähiympäristöäsi koskevista asioista!

Valtuusto on kunnan ylintä päätäntävaltaa 
käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuus-
to saa kuntalaisilta eli sinulta. Kouvolassa 
valitaan 
59 valtuutettua päättämään kotikuntaasi 
koskevista asioista.
Kaupungin nuorisovaltuusto toivoo nuorten  
käyttävän äänioikeuttaan vaaleissa ja mietti 
keinoja äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. 
Vuoden 2021 kuntavaaleissa voi äänestää 
joko vaalipäivänä 18.4.2021 tai ennakkoon 
ennakkoäänestysaikana, joko kotimaassa 
7.-13.4.2021 tai ulkomailla 7.-10.4.2021. 
Vaalipäivänä 18.4.2021 kuntalaiset äänes-
tävät omissa äänestysalueillaan, joita Kou-
volassa on 23. Vaalipäivän äänestyspaikat 
ovat samat kuin vuoden 2019 eduskunta-
vaaleissa lukuun ottamatta kaupungintaloa, 

jonka tulevan remontin johdosta äänestyspaik-
ka on vaihdettu pääkirjastoon.
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon Suo-
messa tai ulkomailla missä tahansa ennakko-
äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikkoja 
ovat  esim. kirjastot,  Elimäen ent. kunnanviras-
to,  Jaalan liike- ja toimitalo ja kauppakeskus 
Veturi. Lisäksi Elimäen, Anjalankosken ja 
Valkealan alueilla kiertävät äänestysbussit. 
Vuoden 2017 kuntavaaleissa Kouvolassa 
äänioikeutettuja oli 70.271 henkilöä. Ennakkoon 
äänestäneitä oli 28,1 %, eli 19.755 äänestä-
jää ja vaalipäivänä äänesti 29,5 % eli 20.708 
äänestäjää.  
On todennäköistä, että huhtikuussa 2021  
esiintyy koronavirustautia (COVID-19). Tämän 
johdosta äänestäjien toivotaan muistavan ää-
nestyspaikoilla turvavälien käyttö, jos äänes-
tyspaikassa on ruuhkaa. 
Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat ja niiden 
aukioloajat sekä äänestysbussien aikataulut 
löytyvät www.kouvola.fi/vaalit  

tammikuusta 2021 alkaen. Äänestysaluejako 
löytyy internetistä Kouvolan karttapalvelun 
sivuilta. Lisätietoja vaaleista saa oikeusmi-
nisteriön sivuilta www.vaalit.fi sekä Kouvolan 
kaupungin keskusvaalilautakunnalta 
puh. 020 615 7191.

Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan 
sihteeri Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, 
paivi.sandas(at)kouvola.fi

Linnuille ruokaa automaattiin

Lintujen ruokinta on talvipuuhaa.
• Lintuja tulisi ruokkia vain, kun maa on jäässä – kun linnut eivät saa ravintoa luonnosta, 

sanoo terveystarkastaja Mari Järvinen.
• Käytetään asianmukaisia ruokinta-automaatteja – eli sellaisia, joissa lintu ei istu ravin-

non päällä. Ulosteen mukana salmonella leviää herkästi lintujen keskuudessa.
• Suoraan maahan linnunruokaa ei tule laittaa, koska se houkuttelee paikalle rottia.
• Lintujen ruokkiminen elintarvikejätteillä on kielletty. Linnuille parasta ruokaa ovat aurin-

gonkukansiemenet, pähkinämurske ja talipallot, Järvinen sanoo.
• Kinkunrasvaa niille ei saa antaa missään nimessä – se on suolaista.
• Omakotitaloalueilla lintuja saa ruokkia. Taloyhtiöillä on asiasta omat määräyksensä. 
 Jos lintujen ruokkiminen on sallittua, on parasta laittaa yhteinen ruokintapiste pihalle, 

vähintään 10 metrin päähän rakennuksesta.
• Kerrostalon parvekkeille ei ole hyvä laittaa ruokintapisteitä, koska ne aiheuttavat 
 ulostehaittaa, Mari Järvinen sanoo.
Lisätietoa: birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.

Puut sytytetään 
päältä
–Korona-aikaan ihmiset ovat enemmän koto-
na. Voisi olettaa, että tänä talvena lämmite-
tään puilla entistä enemmän, sanoo ympäris-
tötarkastaja Marleena Naukkarinen.

Jos lämmittää puilla, kannattaa lämmit-
tää oikein, jotta ei naapurustoon ei aiheudu 
savuhaittoja.

–Kun valituksia savusta on tullut, ne ovat 
yleensä tulleet kitupoltosta – kohteista, joissa 
lämminvesivaraaja on pieni ja lämmityskatti-
lassa pitäisi olla tuli koko ajan. 

Jätteitä ei saa polttaa kotona – ei edes 
niitä muovipakkauksia, joissa sanotaan “Voi-
daan hävittää polttamalla”.

–Se tarkoittaa polttolaitoksia. Harvoin 
omassa lämmityskattilassa saadaan aikai-
seksi sellaista lämpötilaa, että muovi palaisi 
puhtaasti, Naukkarinen sanoo.

Jätteiden polttaminen lisää karstan muo-
dostumista ja hormipalon riskiä. Normaalisti 
tulisija pitää nuohota kerran vuodessa.

Miten puita poltetaan oikein?
–Pääsääntö on, että poltettavan puun 

pitää olla kuivaa ja käsittelemätöntä, ympä-
ristötarkastaja Naukkarinen sanoo.

–Sytytysvaiheessa voi käyttää pieniä 
määriä paperia ja kartonkia. Pitäisi aina 
sytyttää puiden päältä. Silloin tuli saa riittä-
västi happea ja lähee saman tien palamaan.
Lisätietoa: hsy.fi/opaspuunpolttoon.
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Sweet Home Kuusankoski
Kuusankosken Keskustan koulun 5 M -musiikkiluokka toteutti hämmästyttävän hienon 
videon Blues-Brothers- elokuvan hengessä, kappaleena on elokuvasta Sweet home 
Chicago- kappaleen suomalaisin sanoin. Videon tarkoituksena on paitsi markkinoida 
musiikkiluokkatoimintaa, johon haku päättyy 17. tammikuuta myös levittää musiikin iloa, 
lasten vilpitöntä tekemisen paloa ja hyvää energiaa. Lapset haluavat myös markkinoida 
positiivista kuvaa kotikaupungistaan Kouvolasta sekä lasten kaupunginosasta, Kuusankos-
kesta.

Kaupunkimme tarvitsee ja ansaitsee positiivista draivia ja yhteen hiileen puhaltamista 
näinä aikoina, tähdentää videon primus motor, 5 M -luokan opettaja Jenni Salo, joka on 
ohjannut ja käsikirjoittanut videon, harjoituttanut musiikin, tehnyt suomalaiset lyriikat ja 
organisoinut koko haastavan projektin.

Videolla lapset haastavat ”Tuppa Kuusaalle vaan, se on osa mun Kouvolaa.   
Vaik oltais ku päivä ja yö”

Hei aikuiset muistakaa kolme kovaa k:ta kun liidaatte Kouvolaa: koulutus, kulttuuri ja 
Kuusankosken musiikkiluokat, on videon haaste päättäjille ja virkamiehille.

Videolla esitellään Kouvolan monia, upeita puolia ja sitä kuvattiin mm. Kouvolan jää-
hallilla, tehtaiden miljöössä ja pyrotehostesateessa kaupungintalon portailla.

Cuusaa All Stars- bluesband, joukko musiikin ammattilaisia, oli fiittaamassa biisissä ja 
mukana äänityksissä. Video kuvattiin yhtenä päivänä ympäri Kouvolaa, videon toteutti 
Same-eYes Oy. Videon rahoituksesta vastasi Kuusankosken Musiikkiluokkien tuki sekä 
joukko paikallisia yrityksiä.

Video tullaan näkemään eri yhteyksissä mm. sosiaalisen median kanavilla ja kaupun-
gin tiedotuskanavilla. Video sai heti ensimmäisinä päivinä valtavan suosion, sitä ladattiin 
parissa päivässä lähes 15.000 kertaa - erinomainen ilmainen kaupungin markkinointi-
väline.

 Sweet home Kuusankoski -video on katsottavissa YouTubessa.
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Kannattaisiko 
mitata ilman 
radon-pitoisuus?
Nyt on oikea alkaa mitata sisäilman radon-pi-
toisuutta omassa talossa tai asunnossa. Mittaus 
kestää kaksi kuukautta, ja sen voi tehdä syys-
kuun alusta toukokuun loppuun.

–Kaakkois-Suomi on luokiteltu radon-alueeksi, 
ja pitkäaikainen altistuminen lisää keuhkosyö-
päriskiä, sanoo terveystarkastaja Reija Lukkari.

Radon-pitoisuus selviää vain mittaamalla, 
koska radioaktiivinen kaasu on hajutonta.

– Harjuille perustetuissa taloissa pitoisuudet 
ovat tavallista suurempia, samoin jyrkänteissä 
ja rinteissä olevissa taloissa.

Radon-mittaus kannattaa suorittaa taloissa ja 
asunnoissa, joiden perusta on maata vasten tai 
sen alapuolelle.

Jos rakennus on rakennettu 2000-luvulla, 
sisäilman pitäisi olla turvallista radoninkin suh-
teen. Kun maankäyttö- ja rakennuslakia muu-
tettiin vuonna 1999, suunnittelijat ja rakentajat 
velvoitettiin huomioimaan radon-turvallisuus.

Säteilyn mittaamiseen tarvitaan yksi tai kaksi 
purkkia asunnosta riippuen. Purkki muistuttaa 
kooltaan ja ulkonäöltään jääkiekkoa.

Käyttö on helppoa. Purkki viedään esimerkik-
si makuu- tai olohuoneeseen. Sen annetaan olla 
paikallaan riittävän kauan, minkä jälkeen se 
lähdetään analysoitavaksi.

Purkkeja voi tilata esimerkiksi Säteilyturva-
keskuksesta 57 euron hintaan. Stukin nettisivulla 
on luettelo muista palveluntarjoajista ja 
Lisätietoa radonista: stuk.fi/aiheet/radon.

Järjestö-
avustukset 2021

Vuonna 2021 yhdistyksillä ja järjestöillä 
on mahdollisuus hakea harkinnanvaraisia

järjestöavustuksia. 
Sivuille kouvola.fi/avustukset 

päivittyvät tarkemmat 
tiedot hakuajoista ja 

hakulomakkeet.

190 kuukauden mittaista kesätyöpaikkaa
tarjolla Kouvolan kaupungilla tänäkin kesänä. Hakuaika on 24.2.–14.3. ja hakea voivat 
vuosina 2001–2005 syntyneet kouvolalaiset. Lisäksi nuoren kesätöihin palkkaava yritys, 
yhdistys tai säätiö voi saada tukea kesätyösetelillä.
Lue lisää: kouvola.fi/kesatyo
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Odotettavissa vuosiksi 2021–24

VUOSIKATE 2018–22    Taulukko 1 

Vuosikate on tavanomaisten tulojen ja menojen erotus (taulukot 2 ja 
3). Kun kate on negatiivinen, kaupunki joutuu maksamaan lainara-
halla tavanomaisia toimintamenojaan eli esimerkiksi työntekijöiden 
palkkoja. Tämän ja tulevien vuosien luvut ovat peräisin kaupungin 
talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosiksi 2021–24.
Hellevi Kunnas: –Nyt on tehty talousarvio neljän vuoden ajaksi aiem-
man kolmen vuoden sijaan. Talouden tasapainottamisen näkökulmasta 
haluttiin yksi vuosi lisää.

TULOT JA TUOTOT 2021          Taulukko 2

Kunta saa kunnallisverona osan kuntalaisten maksamasta tuloverosta.  
Loput tuloverosta menee valtiolla. Myös yhteisöveron jakavat kunta 
ja valtio. Kiinteistövero tulee kokonaan kunnalle. Toimintatuotot ovat 
tuottoja kunnan tuottamista palveluista. 
Hellevi Kunnas: –Valtion koronatukipaketit vaikuttavat positiivisesti 
sekä verotuloihin että valtionosuuksiin vuosina 2020 ja 2021.

TOIMINTAMENOT 2021  Taulukko 3

Toimintamenot ovat menoja, jotka syntyvät kaupungin tavanomai-
sesta toiminnasta. Puolet toimintamenoista aiheutuu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ostamisesta kuntayhtymä Kymsotelta. 
Hellevi Kunnas: –Vahvalla omistajaohjauksella pyrimme vaikut-
tamaan Kymsoten menoihin. Lisäksi kaupunki panostaa tervey-
denedistämiseen, jolla pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi 
hyvinvointiin.

KERTYNYT YLI- TAI ALIJÄÄMÄ      Taulukko 4

Tilikauden yli- tai alijäämä siirtyy taseeseen. Jos kunnalla on tasees-
sa alijäämää, se tulee lain mukaan kattaa neljän vuoden kuluessa.
Hellevi Kunnas: –Viime vuonna oltiin negatiivisen puolella. Eli 
elimme yli varojemme. Sieltä täytyy päästä plussan puolelle.

Kaupunki kehittyy • • •
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Mitä Kouvolan kaupungin taloudessa tapahtuu tämän ja 
seuraavan kolmen vuoden aikana?
Sitä ennakoidaan seuraavassa kuudella grafiikalla.
Kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas kommentoi kutakin grafiikkaa. 
Lisäksi hän vastaa viiteen kysymykseen asian tiimoilta.

INVESTOINNIT 2021               Taulukko 5

Investoinnit ovat sijoituksia, jotka kasvattavat tai säilyttävät kaupun-
gin omaisuuden arvoa. Investointien kokonaishinnasta on vähennetty 
ulkopuolelta saatava rahoitusosuus.
Hellevi Kunnas: –Osa investoinneista rahoitetaan muuten kuin lai-
nalla. Esimerkiksi leasing-rahoituksella tehtävä investointi maksetaan 
vuosittaisena vuokrana. Vuonna 2021 leasing-investointeihin käyte-
tään laskennallisesti 5,5 miljoona euroa. Se summa ei ole mukana 
tässä taulukossa, koska summa maksetaan aikanaan vuokrina.

VELKAA ASUKASTA KOHTI 2018–24   Taulukko 6

Vuosina 2010–18 Kouvolan velkamäärä tuplaantui 1400 eurosta 
2800:aan. Vuosi 2019 oli taloudellisesti vaikea, ja velka kasvoi nopeasti. 
Hellevi Kunnas: –Vuonna 2019 ylitimme kuntien keskimääräisen laina-
kannan, mutta ei se vieläkään ole lähelläkään Suomen kuntien suurimpia. 
Sanoisin, että se on kohtuullinen. 

”Kaupungin alijäämä 
saadaan kuitattua”

Talousjohtaja Hellevi Kunnas, millainen vuosi 
2020 oli kaupungille taloudellisesti?
–Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronavi-
ruksesta johtuen. Keväällä näytti että taloudelliset 
vaikutukset ovat merkittävän negatiiviset, mutta 
valtion tukipakettien ja veroennusteiden parantu-
misen johdosta vuosi muodostuu reilusti positiivi-
seksi. Myös kaupungin omien säästötoimenpitei-
den vaikutukset näkyvät positiivisesti tuloksessa.
 
Vuoden 2019 jälkeen Kouvolan taseessa 
oli alijäämää yli 13 miljoonaa euroa. 
Mikä on tilanne nyt vuotta myöhemmin?
– Tilanne on parantunut huomattavasti: kaupun-
gin alijäämä saadaan kuitattua. Vuoden 2020 
jälkeen tilinpäätöksessä tulee olemaan kertynyttä 
ylijäämää. Kuinka paljon, se luku elää vielä tilin-
päätöksen valmistumiseen asti.
 
Entä millainen vuodesta 2021 näyttää tulevan?
– Talousarvio vuodelle 2021 on kahdeksan 
miljoonaa euroa positiivinen, mutta koronan 
vaikutuksia vuoden 2021 osalta ei pystytä vielä 
arvioimaan. Lisäksi vuonna 2021 vaikuttavat 
positiivisesti valtion tukipaketit.
 
Vuodesta 2022 eteenpäin näkymät ovat 
ilmeisesti vaikeammat?
– Kyllä. Määräaikainen yhteisöverojen jako-
osuuden korotus kuntien osalta päättyy näillä 
näkymin, eli verotulot tulevat vähenemään. 
Myös valtionosuuksista poistuu koronatuki.
 
Vuonna 2020 Kouvolan kunnallisveroprosentti 
oli 21,25. Mitä sille tapahtuu?
– Veronkorotukset ovat viimeinen vaihtoehto
talouden tasapainottamisessa. Vuonna 2021 
veroprosentti säilyy samana. Jatkossakin pyrimme 
kaikin keinoin välttämään korotukset. Veroprosen-
tit päätetään vuosittain marraskuussa seuraavalle
vuodelle, taloussuunnitelmissa voidaan käyttää
laskennallisia korotuksia.

Talouslukujen lähteet
2018–19 Tilinpäätökset.
2020 Muutettu talousarvio.
2021–24 Talousarvio ja -suunnitelma.

Lisätietoa:
• kouvola.fi/talous
• kouvola.fi/ajankohtaiset/tutustu-
 talousarvioehdotuksen-visualisoituun-esitykseen/ 
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Antaisitko palautetta 
kaupungille?
Aluetoimikuntien Ideariihi-palvelu jäi, tilalle tuli kaupungin nettisivujen palaute-
palvelu. Nyt sen kautta voi lähettää palautetta myös suoraan aluetoimikunnille. 
Palautetta, linkkejä ja kehitysehdotuksia toivotaan kaupungilla lisääkin.

–Ensimmäinen kaupungin palautepalvelun 
kautta tullut palaute aluetoimikunnille oli eh-
dotus lohiportaista Anjalankosken alueelle, 
kaupungin osallisuuskoordinaattori Heli Veri-
pää kertoo.

Aluetoimikunnille voi nyt lähettää palautetta 
kaupungin nettisivujen palautepalvelun kautta. 

Palautepalvelusta löytyy uusi aluetoimin-
ta-painike. Sen kautta lähetetyt palautteet, ideat 
ja kehitysehdotukset menevät suoraan aluetoi-
mikuntien vastuuhenkilölle eli Heli Veripäälle.

- Palautekanavan kautta saa tulla mitä vain pa-
lautetta, sen tulee olla kritiikitön asukkaan vies-
tiväline. Ja olisi hienoa saada ideoitakin, olemme 
välittäneet jo alusta asti asukkaille viestiä: ”Laita 
meidät töihin”, Elimäki-Koria -aluetoimikun-
nan puheenjohtaja Ilkka Tirkkonen sanoo.

Palautepalveluun aluetoiminta-osio tuli käyt-
töön marraskuussa 2020. 

Aikaisemmin asukkaat saattoivat lähettää ide-
oita ja palautetta aluetoimikunnille Ideariihen 
kautta.

–Kouvolan kaupungin palautepalveluun siir-
ryttiin, sillä näin ideoiden ja palautteiden käsitte-
lystä tulee läpinäkyvää ja oman asiansa etenemis-

tä voi halutessaan seurata. Lisäksi toiminnalle 
tuli vastuuhenkilö ja kaikki palautteet tulevat 
kootusti yhden paikan kautta, Veripää kertoo.

MIKÄ IHMEEN PALAUTE?
Kaupungin nettisivujen palautepalvelun kautta 
kuka tahansa voi lähettää palautetta kaupungin 
eri toimijoille. Palveluun pääsee kaupungin net-
tisivujen etusivulla olevasta linkistä tai suoraan 
nettiosoitteella.

–Palautetta voi antaa mistä vain kaupungin 
toiminnasta ja toivomme sitä lisääkin. Tällä het-
kellä valtaosa palautteesta tulee teiden ja katujen 
kunnosta, kehittämispäällikkö Liisa Kolari sanoo.

Palautteen voi jättää joko anonyymisti tai 
omalla nimellään. Kaikki palautteet menevät  
aihepiirin vastuuhenkilön käsiteltäviksi. 

Jos palautteen jättää palveluun kirjautuneena, 
saa tietoa palautteen etenemisestä.

Palautteen antaja voi myös pyytää yhteydenot-
toa sähköpostitse ja valita, haluaako palautteensa 
julkaistavaksi. Julkaistut palautteet tulevat näky-
viin kaupungin nettisivuilla.
Palautepalvelun löydät osoitteesta 
palautekouvola.fi

Palautetta voi antaa myös sovelluskaupasta 
löytyvällä Trimble Feedback -mobiilisovelluk-
sella. Sillä voi antaa sijaintiin perustuvaa palau-
tetta alueella sijaitseville organisaatioille. 
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NÄIN PALAUTETTA 
ANNETAAN 

· 2020 tammi-marraskuun aikana palaut-
teita tuli 2 002 kappaletta, mikä on 480 
palautetta eli 24 prosenttia vähemmän kuin 
vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

· Eniten palautetta annetaan katujen, kevyen 
liikenteen väylien ja torien kuntoon liittyvis-
tä asioista, 37 prosenttia kaikista palaut-
teista.

· Reilu kolmannes, 34 prosenttia, oli ilmoituk-
sia viasta.

· Vajaa kolmannes, 29 prosenttia, oli toimen-
pide-ehdotuksia.

· Vastausprosentti 91 %

· Keskimääräinen käsittelyaika oli reilut 
 6 päivää.
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Digituki-hanke kokoaa yhteen 
digiavun tarjoajia ja apua 
tarvitsevia
Moni tuskailee älylaitteen tai verkkopalvelun kanssa, mutta aina apua ei ole 
helppoa löytää. Digituki-hanke haluaa luoda verkoston, joka yhdistää avun-
tarvitsijat ja apua tarjoavat.

Laskun maksaminen verkkopankissa, tiedon-
haku netissä tai samanhenkisten tapaaminen 
somessa - toisille arkipäivää, toisille painajaista. 
Apua digipalvelun tai -laitteen käyttöön tarvitsee 
yllättävän moni.

Digituki-hanke pyrkii luomaan verkoston, 
joka kokoaa yhteen Kouvolan alueen digituen 
tarjoajat ja tukea tarvitsevat.

–Digitaidoista on tullut äärimmäisen tärkeitä 
ja myös osa hyvinvointia. On tärkeää, että avun 
tarjoajat löytyvät helposti ja tieto siitä, millaista 
apua tarvitaan, kulkee. Tavoitteena on, että jo-
kaiselle saataisiin tarpeeksi hyvät digitaidot ja 
että apua löytäisi helposti, hankkeen vastuuhen-
kilö, hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila 
sanoo.

Digituki-hanke on osa maakunnallista han-
ketta, joka tähtää digituen vahvistamiseen koko 
Kymenlaaksossa. 

Parhaillaan Kouvolassa kartoitetaan, mistä 
digitukea voi saada ja millaista tukea on tarjolla 

sekä ketkä tukea tarvitsevat ja missä tilanteissa. 
–Monesti apua tarjoavat tahot ovat hajallaan 

ja hankalasti löydettävissä. Haluamme koota tie-
don yhteen paikkaan, Alamattila sanoo.

Digitaidot ovat tarpeen monessa: niin oppi-
misessa, vapaa-ajalla, työelämässä kuin vaikka 
sote-palvelujen käytössä. Niillä on myös vahva 
kytkös hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.

Maakunnallisen hankkeen digitaitokyselyssä 
joka neljäs vastaaja kuitenkin kertoi tarvinneensa 
ajoittain apua. Myös digisyrjäytyneitä on tutki-
muksien mukaan paljon kaikissa ikäryhmissä.

Digituki-hanke pyrkii tuomaan apua tähän. 
Kun tieto tuesta on löydettävissä, tuen tarve sel-
villä ja tuen tarjoajat mukana, ollaan vahvoilla. 
Mukana digitukiverkostossa on jo yrityksiä, yh-
distyksiä ja aluetoimikuntia. 

–Verkostoon voi liittyä vaikka tuen tarpeessa 
oleva yhdistys, Alamattila sanoo.
Lisätietoa: kouvola.fi/digituki

Korona-aika nostaa esiin sekä ahdistuksen 
että ilon arjen pienistä asioista
Kaupungin hyvinvointikyselyyn vastasi ennätysmäärä ihmisiä. Vastauksissa 
näkyi niin korona-ajan tuoma huoli ja stressi kuin uudenlainen yhteisöllisyys ja 
muista välittäminen.

Ajatuksia korona-ajan hyvinvoinnista kartoit-
tava hyvinvointikysely keräsi ennätysmäärän 
vastauksia. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 1053 
kouvolalaista.

–Vastauksissa kuuluu ihmisten ääni, poikkeus-
ajasta halutaan jakaa ajatuksia. Aika paljon nousi 
esiin huonoa vointia ja ahdistusta, toisaalta tämä 
aika tuonut myös uudenlaisia arvoja, hyvinvoin-
tikoordinaattori Tarja Alamattila kiteyttää.

Vastaajista 53 prosenttia kertoo voineensa 
hyvin kuluneen vuoden aikana. 64 prosenttia 
vastaajista koki korona-ajan kuitenkin heiken-
täneen hyvinvointiaan.

Korona-aika herättää huolta ja ahdistusta, mut-
ta avaa myös silmiä näkemään arjen pieniä iloja. 

Kyselyssä nousivat huolenaiheina esiin sosi-

aalisten kontaktien väheneminen, stressi, pelko, 
ahdistus, huoli läheisistä, mielenterveysongelmat 
ja yleinen epävarmuus. Myös harrastusten ja ta-
pahtumien väheneminen koettiin raskaana.

Toisaalta poikkeusajan koettiin tuovan uusia 
arvoja arkeen. Positiivisena koettiin, että nyt 
vietetään aikaa enemmän perheen ja läheisten 
kanssa, kiire on vähentynyt, elämä rauhoittunut.

Kaupungilta toivottiin etenkin avoimuutta ja 
selkeä tiedottamista sekä mahdollisuuksia tur-
vallisiin tapahtumiin ja harrastustoimintaan.

–Moni kaipasi myös riittävästi mielenterveys-
palveluja ja tukea henkisen hyvinvointiin. Aika 
paljon vastauksissa nousi esiin myös toisten huo-
mioiminen. Kyllä tästä tuli tunne, että poikkeusai-
ka on herättänyt meissä jotain, Alamattila kertoo.

Yhteenveto tuloksista verkossa: kouvola.fi/voihyvin.
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KOUVOLA 
LUKUINA
Asukasluku: 81 383 (31.10.2020)
• 0–14 v 10 637  (13,1 %)
• 15–29 v 11 737  (14,4 %)
• 30–64 v 35 801  (44,0 %)
• 65–74 v 12 916  (15,9 %)
• 75 v + 10 292 (12,6 %)

Väestöennuste 2030:
• 0–14 v 7 940  (10,7 %)
• 15–29 v 10 308  (13,9 %)
• 30–64 v 30 300  (40,8 %)
• 65–74 v 11 491  (15,5 %)
• 75 v + 14 288  (19,2 %)
Yhteensä 74 327

Väestötietoja 2019
Syntyneet  548
Kuolleet  1 059
Lapsiperheet  7 346
Opiskelijat  7 200
Kouvolaan muuttaneet  2 205
Kouvolasta muuttaneet  2 844
Ulkomaankansalaiset  2 142 (2,6 %)
• venäläiset 545
• virolaiset 368
• thaimaalaiset 128
• somalit 126

Pinta-ala: 2 871 km², josta
• maapinta-alaa 2 543 km²
• vesipinta-alaa 328 km²

Veroprosentit 2021:
Tuloveroprosentti: 21,25 %
Kiinteistöveroprosentit:
• yleinen 1,45 %
• vakituinen asuinrakennus 0,65 %
• muut asuinrakennukset 1,35 %

Työpaikat: 31 427 (31.12.2018) 
Työpaikat / 1000 asukasta: 378 (31.12.2018)
Työvoima: 37 154 (31.12.2018) 
Työttömät: 4 383 (11,8 %, 31.10.2020)

Lisätietoa: kouvola.fi/tilastotietoa
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Alvar Aalto -viikko 
saapuu Kouvolaan 
elokuussa 2021!
Alvar Aalto -viikkoa vietetään tänä vuonna Kouvolassa 
14.–22.8.2021. Alvar Aalto -viikko on elävä kaupunkitapahtuma, 
jonka teemat liittyvät monipuolisesti arkkitehtuuriin, muotoiluun ja 
taiteeseen, sekä niiden taustalla vaikuttaviin kulttuuriin, historiaan 
ja ajan ilmiöihin. 

Tapahtumaviikko houkuttelee tutustumaan myös paikkakunnan rakennettuun 
ympäristöön ja rikkaaseen teolliseen perintöön. Kouvolan Inkeroisista löytyy 
Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelema ainutlaatuinen Tehtaanmäen koko-
naisuus, johon kuuluu 1930–50 -luvulla suunniteltu paperitehdas siihen liittyvine 
asuinalueineen ja kouluineen. Alue on erinomaisen kiinnostava tutustumiskohde 
ja hyvä esimerkki kokonaisvaltaisesti suunnitellusta ympäristöstä.

Alvar Aalto -viikon ohjelmisto levittäytyy ympäri kaupunkia ja tapahtuma-
viikon myötä Kouvola onkin ”Yhtä Aaltoa” elokuussa 2021.

TERVETULOA TEKEMÄÄN YHDESSÄ ALVAR AALTO -VIIKKOA
Alvar Aalto -viikon tapahtumajärjestäjiksi etsitään kumppaneita ja itsenäisiä 
toimijoita, jotka voivat ehdottaa tapahtumia Alvar Aalto -viikon ohjelmistoon.  
Mukaan toivotaan eri teemoilla toteutettuja opastettuja kierroksia, luentoja, 
näyttelyitä ja muita tapahtumia poikkitaiteellisessa ja -tieteellisessä hengessä.

1. Tapahtumien tulee sijoittua aikavälille 14.–22.8.2021, mutta ne  
 voivat kuitenkin alkaa ja loppua viikon ulkopuolella. 
2. Tapahtumat voivat olla yleisölle joko maksuttomia tai maksullisia. 
3. Tapahtumajärjestäjät vastaavat itsenäisesti oman tapahtumansa  
 suunnittelusta, tuotannosta ja kustannuksista. 
4. Osallistuminen Alvar Aalto -viikon ohjelmaan on tapahtuma-
 järjestäjille maksutonta.
5. Tapahtumahaku on avoinna 30.4.2021 saakka. 

Ohjelmisto julkaistaan kesäkuun alussa Alvar Aalto -viikon verkkosivuilla 
osoitteessa www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko

Kouvola toimii vuonna 2021 kansainvälisen 
Alvar Aalto -kaupunkien verkoston puheen-
johtajana ja Alvar Aalto -viikko on verkosto-
yhteistyön päätapahtuma. Tapahtumaviikko 
järjestetään yhteistyössä Kouvolan kaupun-
gin, Alvar Aalto -säätiön sekä 
lukuisten tapahtumajärjestäjien 
kesken.  

Tule mukaan 
tapahtumajärjestäjäksi!

Kiinnostuitko oman tapahtumasi 
ilmoittamisesta Alvar Aalto 
-viikon ohjelmaan? 
Lisätiedot ja ohjeet 
tapahtumien ilmoittamiseen 
osoitteessa: 
www.alvaraalto.fi/alvaraaltoviikko

Tehtaanmäen koulu on ainoa 
yhä tänä päivänä käytössä oleva 
Alvar Aallon suunnittelema 
koulurakennus.
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Mennään museoon
WWW.POIKILO.FI

Haamu tavattavissa
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N Kouvolan kaupunginmuseossa voi nähdä nyt kartanoiden muinaisia 

asukkaita, jotka ovat siirtyneet virtuaalioppaiden ammattikuntaan.

KAUPUNGINMUSEOSSA ON jännittynyt 
tunnelma. Eija-Liisa Pokki käynnistää puhe-
limeen juuri lataamansa Arilyn-sovelluksen ja 
tähtää näytön Kartanoiden Kouvola -näytte-
lyssä olevaan valokuvaan.

Pian ruudulle ilmestyy haamu vaaleassa 
juhlamekossa.

”Minä olen Gertrud von Ungern”, hän esit-
telee itsensä ja alkaa kertoa tarinaansa ly-
hyellä videolla.

Gertrud oli Wrede af Elimä -aatelissuvun 
kantaäiti. Hänen miehensä Henrik Wrede an-

toi syyskuussa 1605 Kirkholman taistelussa 
hevosensa puolalaisen ratsuväen saartamalle 
kuningas Kaarle IX:lle. Kuningas pääsi pake-
nemaan, Wrede ei.

Leski sai kuninkaalta kiitokseksi yhdentoista 
tilan maista muodostetun entisen rälssitilan ja 
hallitsi omistuksiaan 1640-luvun lopulle asti.

NYKYISIN GERTRUD asustelee Anjalan kar-
tanossa. Siellä voi kuulla hänen hameensa 
kahinaa ja korkojensa kopinaa ja huomata, 
kuinka ovet aukeavat itsestään.

Hän ei ole ainoa historiallinen hahmo, joka 
herää henkiin kaupunginmuseon näyttelyssä. 
Siellä voi tavata myös kartanon palveluskun-
taa ja vuokraviljelijän: Mamselli Almin, kar-
tanon neiti Jacobinan, Tilda-piian ja torppa-
ri Petter Laxin.

Virtuaalisesti avautuvien videoiden käsi-
kirjoitus ja ohjaus on museopedagogi Irja 
Ahtovirran käsialaa. Gertrudia esittää har-
rastajanäyttelijä Sari Rajulin, joka sai kutsun 
rooliin syyskuussa.

”Sattumoisin olen erittäin suuri kartanoiden 
ystävä”, kertoo Rajulin. 

”Cheekin jäähyväiskeikan liput jäivät käyt-
tämättä, kun samaan aikaan oli kummituskier-
ros Urajärven kartanossa.”

Kouvolan kaupunginmuseoon 
saapunut Eija-Liisa Pokki tapasi 
melkein 400 vuotta sitten 
kuolleen Gertrud von Ungernin.

Kartanoiden Kouvola 
Kouvolan kaupunginmuseo 
Poikilossa 10.10. asti
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Gertrudiksi hän muuntautui tunnin mittai-
sen meikkauksen ja puvustuksen jälkeen. 
Leskirouva näyttäytyy virtuaalioppaana 
kolmella kaupunginmuseon seitsemästä vi-
deosta.

LATTIASSA ON pyöreä tarra, jossa on 
kengänkuva. Siihen vain seisomaan ja pu-
helimen suuntaus taas kuvaa kohti, ja niin 
Eija-Liisa Pokille avautuu uusi video puheli-
meen.

Kouvolaan viime kesänä paluumuuttanut 
teatterinohjaaja Pokki lumoutuu kaupungin-
museon näyttelystä.

”Wau”, pääsee useammankin kerran, kun 
Pokki tutkailee kartanoiden esineitä.

Hän löytää lisää virtuaalisia elementte-
jä, sillä kartanoiden kalustusta esittelevissä 
vitriineissä on QR-koodeja. Pokki lataa niitä 
lukevan sovelluksen ja skannaa koodin avul-
la lisätietoa. Esine, joka vaikutti peililtä tai 
kirjalta, paljastuu valokuva-albumiksi.

”Vaatteet ovat ihan mahtavia”, hän ihas-
telee katsoessaan Villikkalan kartanon hää-
pukua. ”Mielikuvitus alkaa laukata. Voisin 
viettää täällä vaikka kuinka paljon aikaa.”

OPAS TOISEEN 
TODELLISUUTEEN

Kuinka pääset tutustumaan kaupunginmuseon 
virtuaaliseen maailmaan?

Lataa ensin puhelimeesi ilmainen Arilyn-so-
vellus. Se pitäisi onnistua simppelisti minuutissa. 
Jos kuitenkin tarvitset apua, sitä saat vaikkapa 
Poikilon museokaupasta.

Sitten ei muuta kuin siirryt yläkertaan ja 
näyttelyyn. Asetu merkittyihin paikkoihin ja 
osoita Arilyn-sovelluksella edessäsi olevaa 
kuvaa. Sitten tapaatkin jo muinaista kartanon 
väkeä!

Virtuaalioppaat ovat tavattavissa livenä 
näyttelyssä lauantaina 16.1. klo 13.

Museon 
lattiassa on 
kengänkuvia 
kohdilla, 
joihin 
virtuaali-
maailmaan 
halajava 
asettuu.

”Minä olen 
Gertrud 
von Ungern.”

Eija-Liisa Pokki 
skannaa puheli-
meensa näkyviin 
virtuaalioppaan.

Korian rautatiesilta 1920-luvulla. 

Voit testata Arilynin 
toimivuutta tällä 
kuvalla

Myös museokaupasta saataviin 
Kouvola-aiheisiin postikortteihin 
herää uusi todellisuus, kun niitä 
tähtää Arilynilla. Kun sovel-
luksella tutkii vaikkapa Korian 
sillasta tehtyä korttia, näkyviin 
tulee kuvia sillasta eri vuosi-
kymmeninä.
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MUSEOLLA 
TAPAHTUU!
Aukiolot ja pääsymaksut

Poikilo-museot
Varuskuntakatu 11, Kouvolatalo 
Avoinna ti–pe 11–18 ja la-su 12–17. 
Maanantaisin suljettu. 
Perjantaisin vapaa pääsy klo 17–18.
Museon pääsylippujen hinnat muuttuivat vuo-
den alussa. Yhdellä lipulla pääsee nyt kum-
paankin museoon. Pääsyliput: aikuiset 11 €, 
opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 8 €.
Alle 18-vuotiailla, henkilökohtaisilla avustajil-
la sekä Museokortin ja Virta-kortin haltijoilla 
on vapaa pääsy Poikilo-museoihin. 
Tyky-Kuntosetelit käyvät maksuvälineinä.

Videoita suosikkiteoksista
Kouvolan taidemuseo Poikilon kokoelmissa on 
noin 2400 taideteosta. Niistä useita satoja 
on sijoitettu kaupungin tiloihin kuten kouluihin, 
palvelukeskuksiin ja virastoihin.

Taidemuseo etsi syys-lokakuussa 2020  kau-
pungin työntekijöitä ja muita tilojen käyttäjiä 
videoitaviin taidehaastatteluihin. Niissä haas-
tateltavat kertovat itselleen tärkeästä sijoitus-
teoksesta.

Mukaan videoille saatiin kaupunginjohtaja 
Marita Toikka, kehitysjohtaja Petteri Portaan-
korva sekä koululaisia ja henkilökuntaa Kou-

volan yhteislyseosta, Kouvolan yhteiskoulusta 
ja Vahteron koulusta.

Teosten sijaintipaikoissa toteutetuissa haas-
tatteluissa puhutaan teosten herättämistä 
tunteista, ajatuksista ja assosiaatioista. Haas-
tatteluosuuden lisäksi kullakin videolla on tai-
deteoksesta tietoisku, jonka on koostanut tai-
demuseon kokoelmista vastaava amanuenssi 
Mira Arkko.

Valmiit taidehaastattelut julkaistaan taide-
museo Poikilon Youtube-kanavalla sekä linkkinä 
verkkosivuilla ja somekanavissa tammikuussa.

Vahteron koulun oppilaat kertoivat lempitaulustaan, joka on Riitta Nelimarkan 
tekstiiliteos Matkailu avartaa.

Museokierros etänä
Poikilo-museoissa on riittänyt puuhaa 
korona-aikana. Kartanoiden Kouvola 
-näyttelystä on luotu opastettu virtu-
aalinen kierros, joka toimii Microsoft 
Teamsin kautta. Kierros on parhail-

laan testivaiheessa ja kevään aikana 
isokin ryhmä pääsee tutustumaan 
kerralla näyttelyyn virtuaalisesti 

opastuksen kera.

Taiteilija tavattavana

Kevään taitelijatapaamisissa paikalla ovat 
Ilmiöitä ja olioita -näyttelyn taiteilijat Timo P. 
Vartiainen, Jaakko Tornberg ja Timo Heino. 
Oma päivänsä on lisäksi Jan Ijäkselle, jolloin 
Kino-Poikilossa nähdään useita hänen doku-
menttejaan. Tapahtumiin on ennakkoilmoit-
tautuminen, sillä yleisöä otetaan rajallinen 
määrä. Muutokset mahdollisia.

Turvallista museovierailua!

Tarkista ajankohtaisimmat koronapandemias-
ta johtuvat, museovierailuihin vaikuttavat ra-
joitukset Poikilo-museoiden internet- ja face-
book-sivuilta.
Poikilo-museoissa on koronavidusepidemian 
takia käytössä useita turvatoimia. Desinfioi-
vaa käsihuuhdetta on saatavilla Kouvolatalon 
sisäänkäynneillä, museokaupassa ja näytte-
lytiloissa. Huomiotarrat lattiassa muistuttavat 
turvaväleistä museokaupassa. Yhteiskäytössä 
olleet kosketusnäytöt, kuulokkeet ja monisteet 
sekä Kartanoiden Kouvola -näyttelyn lasten-
polun tehtäväpisteet on poistettu käytöstä.
Museokaupan kassalle on asennettu plek-
si, korttimaksupääte desinfioidaan jokaisen 
käyttäjän jälkeen. Museokorttikäynnin rekis-
teröinti onnistuu uudella Museokortti-sovelluk-
sella ilman lähikontaktia.
Kaupunginmuseon Kartanoiden Kouvola -näyt-
telyyn voi tutustua myös virtuaalisesti. Tutustu 
myös Puotimuseoon ja Apteekkimuseoon sekä 
Kouvolan patsaskierroksiin poikilo.fi-sivuilla.

”Minä olen 
Gertrud 
von Ungern.”

”Kartanoiden Kouvola -näyttelyyn on saatu 
nyt Jacobina Charlotta Munsterhjelmin aito 
päiväkirja.”
- Museojohtaja Anu Kasnio

Jacobinan päiväkirjamerkintöjä 
tammikuulta 1800. 
Kuva: Janne Rentola, Svenska litteraturskällskapet

Museopedagogi 
Irja Ahtovirta toimii 
oppaana virtuaali-
kierroksilla.
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Yhden roska, toisen aarre

Taidemuseo Poikilossa helmikuussa avautuva 
Ilmiöitä ja olioita -näyttely esittelee kolmen 
taiteilijan leikkisiä, mutta vakavia huomioita 
ajastamme.
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ROMUTTAMAT, KIRPPUTORIT, kierrätyskes-
kukset ja kaatopaikat ovat viehättäneet aina 
taiteilija Jaakko Tornbergia. Hän on ollut 
lapsesta lähtien kiinnostunut vanhoista romuis-
ta ja tiloista, jonne hylätty tavara päätyy.

Poikiloon häneltä tulee näytille inhimillisiä 
pienoisveistoksia, joiden materiaalina on tai-
teilijan haalimat pois heitetyt tavarat. Hah-
mot ovat humoristisia ja hellyyttäviä, ja myös 
hiukan traagisia. Jokainen on oma persoo-
nansa. Yksi näyttää eksyneeltä, toinen uhoaa 
voimansa tunnossa, kolmas on kohottanut kä-
tensä iloiseen tervehdykseen.

”Yritän vain tehdä teoksia, jotka kiinnosta-
vat itseäni. Pidän huumorista, myös mustasta, 
enkä sulje pois eri näkökulmia tekemisiini”, 
Tornberg sanoo.

Robottimiehen maine taiteilijalle tuli suures-
ta näyttelystä Galleria Sculptorissa vuonna 
2008. Siellä oli esillä satoja robottimaisia 
ihmishahmoja.

”Jostakin syystä niitä on pyydetty näytteille 
myöhemmin moneen paikkaan ja olen tehnyt 
niitä lisää.”

Kouvolassa nähdään muun muassa liikkuva 
teos Vaikka päällään seisoisi.

”Se aiheuttaa ehkä iloa ja oivalluksia, ehkä 
joku voi närkästyäkin siitä. Sitä voi tulkita mo-
nella tavalla.”

GARBOLOGIA ELI roskatiede on amerik-
kalaisen arkeologi William Rathjen lansee-
raama termi arkeologiasta, joka tutkii tämän 
päivän ihmisen jättämiä jälkiä, roskaa ja kaa-
topaikkoja.

Ympäristötaiteilija Timo P. Vartianen on 
penkonut niin takapihojen sekajäteastioita 
kuin löytänyt Lapin kairoilta hylättyä, mutta 
käyttökelpoista materiaalia.

Mitä kaikkea on tullut roskiksista poimittua?
Tuhansia uusia tai hyväkuntoisia esinei-

tä kuten käsipainoja, kynttilöitä, viinilaseja, 
CD-levyjä, kirjoja, designesineitä, kynsilakko-
ja, avaimia, kenkiä, perhokalastustarvikkeita, 
vintagelamppuja, matkalaukkuja, kukkaruuk-
kuja ja tennispalloja.

Vartiainen käynnisti kulutustottumusten kar-
toittamisen vuonna 2012 alkaneessa työsar-
jassaan Kodin garbologiaa. Poikiloon rakentu-
vissa garbologisissa installaatioissa yleisö saa 
nähtäväkseen hylättyä esineistöä, joka raot-
taa suomalaisesta arkea ja kulutustottumuksia 
uudella tavalla.

”Installoin Poikiloon parin viimeisen vuoden 
esinelöytöjen parhaat palat”, Vartiainen sanoo.

 

Timo P. Vartiainen, Kodin garbologiaa. 
Vartiainen penkoo materiaalejaan roskiksis-
ta kuin nykyaikaan erikoistunut arkeologi. 
Kuva Timo P. Vartiainen. 

Timo Heino ja teos Mykkä 
huuto, 2019, Kuva Maija 
Huitu. Heino käyttää 
taideteoksissaan yllättäviä 
materiaaleja.



TAULUMAINEN TEOS saattaa vaikuttaa 
maalaukselta, mutta lähemmin tarkasteltuna 
materiaaleiksi voivat paljastua huonepöly, 
hiukset tai ampiaispesät.

”Olen kiinnostunut aineiden kiertokulusta 
ja muodonmuutoksista”, sanoo taiteilija Timo 
Heino, joka muodostaa töissään yllättäviä 
yhdistelmiä synteettisistä ja orgaanisista ma-
teriaaleista.

Debyyttinäyttelyssään vuonna 1990 hän 
yhdisti muovia metsästä keräämiinsä luonnon 
materiaaleihin.

”Ilmennän kokemuksiani elinympäristöstäni, 
minkä myötä teoksiin tulee paradokseja ja 
ristiriitoja.”

Heino on viehättynyt Taidemuseo Poikilon 
tilasta, joka muistuttaa hänestä pilarimaista 
metsikköä.

”Tilan rytmiikka kiehtoo. Suurikokoisia ins-
tallaatioita saa ripustettua eri korkeuksiin 
käymään vuoropuhelua arkkitehtuurin kans-
sa.”

Yksi Poikilon näyttelyyn tulevista töistä on 
Addiktio-teos, jossa ostoskärryt ovat kadotta-
neet alkuperäisen muotonsa.

”Teos kuvaa yhtä aikamme paradokseista: 
alati lisääntyvä kulutustavaroiden määrä si-
sältää lupauksen ennennäkemättömästä va-
linnanvapaudesta, jonka kääntöpuolella on 
riippuvuus yhä uusista esineistä tai aineista.”
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Jaakko Tornberg, 
Luxus-sarjaa, 2020. 
Kuva Mari Lehtosalo.
”Robottimies” Tornberg 
on erikoistunut hylätystä 
tavarasta 
tehtyihin pienois-
veistoksiin.

Timo Heino, Addiktio, 2011, vääntyneet ostoskärryt. 
Kuva Jussi Tiainen 

How Great 
Kino-Poikilossa

IRONISESTI NIMETTY How Great 
-teoskokonaisuus (45 min) kuuluu Jan 
Ijäksen ihmiskunnan jätteitä käsit-
televään elokuvasarjaan. Se pyörii 
nonstoppina Kino-Poikilossa Ilmiöitä 
ja olioita -näyttelyn aikana.

Ijäs tarkastelee Jäte-elokuvien sarjassaan 
jätettä eri näkökulmista. Jätettä ei ole vain 
romu, jota kannamme roskalaatikoihin. Myös 
pilvipalveluihin bitteinä säilömämme tuotokset 
saattavat olla ehtaa roskaa.

How Great on kuvattu Suomessa, Etelä-Ko-
reassa, Ghanassa ja Turkissa, ja sen keskiössä 
on Internetin suhde addiktioihin, sensuuriin, eko-
logiaan ja hengissä säilymiseen.

Ijäksen elokuvista SWEET MOV(I)E on pal-
kittu Risto Jarva -palkinnolla vuonna 2011. Siir-
tolaisuutta käsittelevä Médusan lautta voitti Lissabonissa 
vuonna 2018 IndieLisboa-elokuvafestivaaleilla Amnesty 
International-palkinnon.

Jan Ijäs, stillkuva 
elokuvasta How Great, 
2019. Kuva Jan Ijäs

Ilmiöitä ja olioita 
Kouvolan taidemuseo 
Poikilossa 4.2.-25.4.
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Kirjaston 
tapahtumat 
kevät 2021

TAMMIKUUSSA NEULOTAAN
Kouvolan kaupunginkirjaston tapahtu-
mavuosi aloitetaan osallistamalla neu-
lomisesta kiinnostuneita kirjaston käyt-
täjiä yhteisessä neuletapahtumassa. 
Koko Kouvola Neuloo -tapahtumas-

sa voit neuloa muiden neulontaharrastajien 
kanssa samalla kun kuuntelet haastattelua ja 
esittelyjä, kenties oppia jotakin uutta mukana 
olevilta asiantuntijoilta.

Voit osallistua tapahtumaan etäyhteydellä 
useammassa kirjastossa kirjaston tarjoamien 
yhteyksien välityksellä. Koko Kouvola Neu-
loo –tapahtumaan olemme saaneet yhteis-
työkumppaniksi Novitan, joka tuo neuleiltaan 
omaa sävyään neulomisen ilosanomaan liit-
tyen. 

Tarkemmat tiedot tapahtumasta julkaistaan 
tammikuussa, seuraa kirjaston tapahtumia 
facebookissa #kouvolankaupunginkirjasto.

HELMIKUUSSA HERKUTELLAAN
Tule pääkirjastoon kuuntelemaan 
kertomusta japanilaisesta ruokakult-
tuurista. Kirjailijavieras Marjo Seki 
saapuu vieraaksemme perjantai-

na 25.2. kello 18. Seki on asunut Japanissa 
20 vuotta ja toiminut siellä ravintoloitsijana ja 
opettajana. Siten japanilainen ruokakulttuu-
ri on tullut hänelle hyvin tutuksi. Marjo Sekiltä 
on ilmestynyt kirjoja, jotka tuovat japanilaista 
kulttuuria kirjojen ystäville. Hän julkaisi oma-
kustanteena lasten sushisatukirjan, joka on ai-
noa laatuaan; edes Japanissa ei ole julkaistu 
sushisatukirjaa. Japanin vuosiensa aikana Seki 
kirjoitti kirjan Kurkistus viuhkan taakse, kirja 
kuvaa japanilaista yhteiskuntaa monesta eri 
näkökulmasta. Tällä hetkellä Seki kirjoittaa kir-
jaa, jonka aiheena on temppeliruoka. 

Toinen helmikuun kirjailijavieras on hapanjuu-
rileivonnan guru Eliisa Kuusela, joka saapuu 
vieraaksemme perjantaina 12.2. kello 18. Eliisa 
Kuusela on kirjoittanut useita tietokirjoja vaalean 
leivän hapanjuurileivonnasta ja hänellä on mm. 
oma Hapanjuurileipojat –sivusto Facebookissa. 
Tule kuuntelemaan, mistä oikein on kysymys, kun 
puhutaan maukkaasta leivästä.

MAALISKUUN RETKEILYTREFFIT
Kirjasto keskittyy maaliskuussa 
luontoon ja retkeilyyn. Kirjaili-
javieraaksi saamme retkeilyn 
aktiiviharrastajan, kirjailija Har-
ri Ahosen, joka on kirjoittanut 

useita retkeily- ja vaellusreitteihin liittyviä 
tietokirjoja. Viimeisin kirja, Pyhän Olavin ret-
keilyreitit, on ilmestynyt vuonna 2020. Ahonen 
tulee Kouvolan pääkirjastoon perjantaina 
19.3. kello 18 kertomaan runsaan kuvituksen 
kera Olavinlinnan kupeesta lähtevästä Pyhän 
Olavin retkeilyreitistä.

Luonto ja retkeily –teema jatkuu myös 
muussa toiminnassa. Kirjasto järjestää koko 
maaliskuun ajalle tasaisesti eri kirjastoihin 
tapahtumia ja esittelijöitä luontoon ja retkei-
lyyn liittyen. Näihin tapahtumiin ja esittelyihin 
toivomme yhteistyökumppaneiksi paikallisia 
latu- ja partiojärjestöjä, joihin kirjasto tulee 
ottamaan yhteyttä alkuvuoden aikana.
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KORONARAJOITUKSISTA
Mikäli koronatilanne pysyy ennallaan tai vaikeutuu lisää, kirjasto joutuu perumaan osan ta-
pahtumista ja osa järjestetään etätapahtumana. Ensisijaisesti tilaisuudet etänäkin jaetaan vain 
kirjastoihin, mutta varaudumme muutoksiin etätapahtumien järjestelyissä koronatilanteen niin 
vaatiessa. Seuraa ilmoitteluamme facebookissa ja kyyti.finna.fi –sivustolla.
Turvallisesti yhdessä!

LASTEN KULTTUURIVIIKKOJEN 

2021 OHJELMAA KOUVOLASSA

Su 7.2. klo 14 
Taikasirkus, 
Kouvolatalo. 
Sirkus Bravuuri, Taikuri Elmo Huovila. 
Juontaja Aatu Itkonen. 
Liput 22,50 €.  Lapset 10 €. 
 
La 13.2. klo 14 
Kansantanssikonsertti – Hetkessä, 
Kouvolatalo. 
Aitomäen Nuorisoseuran kansantanssijat 
ja Lohtutorttu -yhtye 
Liput 22,50 €. Lapset 10 €. 
 
La 20.2. ja su 21.2 klo 13-14 
Perhejooga sadun siivin. 
Kouvolatalo, tanssisali. 
Joogaopettajana Jaana Laaksonen 
Satujoogaa yhdessä leikkien ja satuillen! 
Satujoogassa lapsi joogaa yhdessä tutun 
aikuisen kanssa, joogasadun saattelema-
na. Soveltuu 3-11 vuotiaille lapsille ja 
kaikenikäisille aikuisille. Aiempaa koke-
musta ei tarvita. Satujoogan harjoitteet 
kehittävät keskittymiskykyä, vahvistavat 
kehotietoisuutta, lisäävät lapsen ja aikui-
sen välistä luottamusta.
Vapaa pääsy! 

Järj. Kouvolan kaupunki, Kulttuuripalvelut

Toteutetaan viranomaisohjeiden turva-
järjestelyillä.
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NUORTENKOUVOLA.FI

kouvolannuortentyopajat.fi

Nuorten Kouvola
Työpaja on nuorelle silta työelämään

Nuorten työpajatoiminta auttaa koulu-
tuksesta tai töistä pudonneita uuteen 
alkuun. Vuoden aikana työpajoissa 
mukana on noin sataviisikymmentä 
nuorta. Kouvolalainen Kimmo Valto 
on yksi heistä.

KIMMO VALTO, 26, on juuri saanut suolai-
set piirakat tehtyä. Kohta on asiakaspalvelun 
aika.
–Olen huomannut, että osaan kaikenlaista, se 
on hienoa. Etenkin asiakaspalvelu on haus-
kaa. Pystyy heittäytymään tilanteisiin, teke-
mään asiat ja heittämään läppääkin. Paras-
ta on, kun asiakas lähtee hymyssä suin, hän 

sanoo.
Valto on töissä työpajan keittiössä oppimiso-
pimuksella. Parin vuoden päästä taskussa pi-
täisi olla kokin tutkinto.
–Tulin maaliskuussa 2019 kuukaudeksi työ-
kokeiluun. Ensin vähän epäilytti. Mutta täällä 
olikin hauskaa ja oppi uutta. Kun työkokeilu 
loppui, sain palkkatukipaikan ja innostuin. Sit-
ten pääsin tähän, hän kertoo.
Valto uskoo, että hänen elämässään työpaja 
muutti paljon.
Ennen tätä hän ei juuri innostunut töiden hake-
misesta. Taulujen maalaaminen ja omat jutut 
tuntuivat tärkeämmiltä.
Työpaja toi elämään rytmin, tuloja, ystäviä, 
yhteisön. Nyt tulevaisuudessa siintää haave 
työpaikasta.

–Se voisi olla jossain kivassa kahvilassa, Valto 
sanoo.

VALTO EI OLE AINOA elämäänsä muuttanut.
Nuorten työpajoissa Kouvolan Viitakummussa 
ja Myllykosken Spiraalissa työskentelee noin 
sataviisikymmentä nuorta vuodessa.
He entisöivät ja verhoilevat huonekaluja, nik-
karoivat uutta, kutovat mattoja, tekevät tai-
detta, kokkaavat tai hoitavat vaikka omako-
titalon puutarhatöitä.
Asiakkaina on yksityisiä ja yrityksiä.
–Tärkeää on saada nuorille aitoja työkoke-
muksia, työpajajohtaja Sanna Taimisto sanoo.
Työpaja tarjoaa nuorille uusia taitoja ja reitin 
työmaailmaan. Kaupunkilaiset saavat edulli-
sesti vaikka vanhan nojatuolin verhoiltua, ko-
tinsa tai pihansa siivottua, polkupyöränsä kor-
jattua tai vaikkapa muuttonsa järjestettyä.

OSA TYÖPAJALAISISTA on koulusta tai työ-
maailmasta pudonneita nuoria, osa pitkään 
työttömänä olleita nuoria aikuisia, jotka kai-
paavat ensimmäistä askelta työelämään.
Jokaiselle luodaan oma, räätälöity polku. 
Yksi voi olla pajalla kuukauden, toinen pi-
dempään.
–Nuoret tulevat tänne joko TE-toimiston tai 
monialaisten työelämäpalveluiden kautta. 
Osa löytää meidät myös etsivän nuorisotyön 
tai Ohjaamon ohjaamana, ja voi tänne itsekin 
hakea, Taimisto kertoo.
Erityistaitoja ei tullessa tarvitse olla, mutta 
asennetta vaaditaan. Tärkein on halu oppia 
uutta.
–Täällä on mahdollisuus kokeilla erilaisia 
töitä ja opetella työelämän sääntöjä ja ai-
katauluja. Monella on haasteita elämän-
hallinnassa tai sosiaalisissa suhteissa, täällä 
pääsee alkuun, Taimisto kertoo.TE
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TYÖPAJATOIMINTA

• 16–28 -vuotiaille
• kuntouttavaa työtoimintaa, työkokei-

lua, palkallisia työpaikkoja, oppisopi-
muskoulutusta sekä paikkoja yksittäi-
sille työelämän oppijoille

• tilaustöitä, huonekalujen kunnostusta 
ja verhoilua, pintaremontteja, muutto-
palvelua, Matkahuoltopalvelu (Mylly-
koski), kotipalvelu, kahvila, pihatyöt, 
siivouksia, pienkoneiden korjausta

Nuoret voivat ottaa yhteyttä 
joko TE-palvelujen kautta, 
suoraan työpajalle, tai tehdä 
hakemuksen nettisivuilla.

Asiakaspalvelu: 
Spiraali p. 020 615 5802 
Viitakumpu p. 020 615 8180
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”Nyt mennään sinne, 
missä nuoret ovat”
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Nuorisopalvelut jalkautuivat jokaiselle Kouvolan viidestä alueesta. 
Nuoria kuullaan herkällä korvalla ja tavoitetaan NuortenTaloilla, kouluilla, 
kadulla, ostoskeskuksissa ja verkossa. Uusi malli mahdollistaa nopean 
reagoinnin paikallisiin ilmiöihin.

–Nyt mennään sinne, missä nuoret ovat. Sa-
malla nuoret tavoittavat meidät paremmin 
riippumatta siitä, missä päin Kouvolaa ovat, 
koordinaattori, nuorisopalveluyksikön vastaa-
va Maritta Rihu sanoo.

Uudessa aluemallissa Nuorisopalvelut toimii 
viidellä perhekeskusalueella: keskusta, Val-
keala, Kuusankoski-Jaala, Myllykoski-Inkeroi-
nen ja Koria-Elimäki. 

Lisänä toimii verkkoalusta Discord.
Jokaiselta alueelta löytyvät myös koulunuo-

risotyöntekijän, erityisnuorisotyön- ja etsivän 
nuorisotyön työntekijöiden työpisteet. Nuoria 
tavoitetaan myös koulun kautta. 

”PAIKAN PÄÄLLÄ NUORET TULEVAT 
ERI TAVALLA TUTUIKSI”
Erityisnuorisotyöntekijä Jonna Anttila on työs-
kennellyt Myllykoski–Inkeroisten alueella syk-
syn alusta.

–Paikan päällä nuoret tulevat eri tavalla tu-
tuiksi. Näen aika paljon alueen nuoria. Tuntuu, 
että olen saanut hyvän kontaktin heihin, hän 
sanoo.

Erityisnuorisotyöntekijänä Anttila muun muas-
sa ohjaa erilaisia yksilöasiakkaita ja pienryh-
miä sekä pitää seksuaali- ja päihdekasvatusta 
kouluilla.

–Täällä on aika erilaista kuin keskustassa, on 
aika tiiviit piirit. Tykkään kyllä hirveästi nuo-
rista täällä. Sekä Inkeroisten että Myllykosken 
nuoret ovat aivan ihania, hän sanoo.

Anttilan työpiste on Myllykosken kirjaston 
nuorisotilan yhteydessä. Usein hän suuntaa 
myös Inkeroisiin tai jalkautuu kaduille nuorten 
pariin.

–Uuden mallin ideana on, että nuoret löytä-
vät saman katon alta niin tavallisen kuin etsi-
vän nuorisotyön sekä erityisnuorisotyöntekijän. 
Meitä voi tulla tapaamaan tosi matalalla kyn-

nyksellä, aina, jos jokin mietityttää, hän sanoo.
Myllykoski–Inkeroinen -alueen nuorien mie-

lissä pyörivät paljolti samat asiat kuin nuorilla 
muuallakin: korona, jaksaminen, päihteet.

–Päihteet tietysti näkyvät ja puhututtavat 
täällä, se on koko Kouvolan haaste. Ennaltaeh-
käisevä työ ja päihteistä puhuminen avoimesti 
onkin tosi tärkeää, hän sanoo.

JOKAINEN ALUE ON OMANLAISENSA
Nuorisotyön ideana on tarjota nuorille osalli-
suutta, tukea ja turvaa elämän eri käänteissä. 
Nuoria kohdataan NuortenTaloilla, koulussa, 
kotona, kaduilla ja verkossa.

Kun nuorisotyöntekijä on siellä missä nuoret-
kin, on tutustuminen nopeampaa. Paikan pääl-
lä näkyvät nuorten ilon- ja huolenaiheet sekä 
paikalliset ilmiöt. 

–Jokainen alue on omanlaisensa, tarpeet voi-
vat olla hyvin erilaisia. Myllykoskella tehdään 
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Jaalan NuortenTalo
Jaalantie 97, Jaala

Valkealan NuortenTalo
Toikkalantie 5, Valkeala

Kuusaan NuortenTalo
Keskusaukio 1, 
Kuusankoski Lehdokin SporttiTalo

Madekuja 1, Kouvola

Työpaja Viitakumpu
Viitakummuntie 2, Kouvola

Korian Monitoimitalon
NuortenTalo 
Kyntäjäntie 9, Koria

Elimäen NuortenTalo
Vanhanmaantie 28, Elimäki

Työpaja Spiraali
Kenraalintie 6, Myllykoski

Myllykosken NuortenTalo
Paperitehtaantie 10, Myllykoski

Sippolan NuortenTalo
Sippolan koulu, 
Sippolantie 15, SippolaInkeroisten NuortenTalo

Yhteiskouluntie 8, Inkeroinen

NuPa NuortenPaikka
Kahvila NuortenPaikka
Kouvolankatu 28, Kouvola

Kouvolan 
kaupungin 
nuorisopalvelut
NuortenTalot 
ja Nuorten 
työpajat

vahvaa yhteistyötä kirjaston kanssa ja Voik-
kaalla taas pidämme nuorteniltoja seurakunnan 
tiloissa yhdessä seurakunnan nuorisotyöntekijän 
kanssa. Nyt voimme reagoida alueiden ilmiöihin 
ja tarpeisiin joustavasti ja nopeasti, Rihu sanoo.

KOULU MUKANA 
Nuoria tavoitetaan entistä tiiviimmin myös kou-
lun kautta. Koulunuorisotyöntekijä työskente-
lee puolet työajastaan NuortenTalolla, puolet 
alueen yläkoululla. 

Koulunuorisotyöntekijät järjestävät ryhmäy-
tyksiä, välitunti- ja pienryhmätoimintaa ym. 
osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa koulujen 
oppilaille. Erityisnuorisotyöntekijät toteuttavat 
seksuaali-  ja päihdekasvatustapahtumia. On 
myös erilaisia teemaviikkoja ja muun muassa 
kutosluokkalaisille suunnattu päihdekasvatusta-
pahtuma, Rihu kertoo.

Yhteistyötä tehdään myös koulun oppilashuol-
lon, sosiaalipalveluiden ja järjestöjen kanssa. 

–Nuorisotyöntekijöistä tulee alueen asuk-
kaille ja muille nuorten kanssa toimiville tuttuja. 
Näin verkostoituminen helpottuu. Ennen ajateltiin 
enemmän, että nuorten asiat kuuluvat vain nuo-
risopalveluille, nykyään nuorista huolehtiminen 
koetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi, Rihu kertoo.

NUORTENPAIKKA KOUVOLANKADULLA
NuortenPaikka toimii Kouvolan keskustassa 
Kouvolankadulla. Sen tiloista löytyvät Ohjaa-
mo, nuorisokahvila ja monitoimitila. 

–Nuoriso-ohjaajat eri alueilta ovat jokainen 
vuorollaan töissä NuortenPaikassa keskustas-
sa. Ja samalla voi mukana tuoda vaikka oman 
alueen nuoria tutustumaan NuortenPaikkaan, 
Rihu kertoo.

Saman katon alta löytyvät myös erityisnuo-
risotyön, etsivän nuorisotyön, kulttuurisen, moni-
kulttuurisen, ja kansainvälisen nuorisotyön pal-
velut sekä nuorisovaltuuston toiminnan ohjaus. 

Edellä mainitut palvelut ovat nuorten saata-
villa myös muilla alueilla tarpeen mukaan. 

NuortenPaikasta löytyy myös nuorisopalvelui-
den hallinto.

NUORTENTALOISSA PÄÄSEE 
TAPAAMAAN MYÖS ERITYISNUORISO-
TYÖNTEKIJÄÄ JA ETSIVÄÄ NUORISO-
TYÖNTEKIJÄÄ.  
Erityisnuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan 
kuuluu muun muassa ehkäisevää päihde-
työtä ja seksuaalikasvatusta. 

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan 
nuoria, jotka ovat jääneet työn ja opiske-
lun ulkopuolelle.

KYMMENEN NUORTENTALOA
NuortenTalojen toiminta on tarkoitettu pää-
asiassa 12–17 -vuotiaille nuorille, ja toimintaa 
kehitetään nuorten toiveiden pohjalta.
NuortenTalo on nuorille turvallinen paikka, 
jossa voi viettää aikaa, tavata kavereita sekä 
saada ohjausta ja neuvontaa. Myös nuorten 
toiveita kuullaan tarkalla korvalla.

Ohjaamo 
auttaa elämässä 
eteenpäin
Kouvolankadulla NuortenPaikassa sijaitseva 
Ohjaamo on monialainen nuorten palvelupis-
te, josta löytyy vastaus moneen. 

–Meiltä saa tietoa, neuvontaa ja ohjaus-
ta työnhakuun, koulutukseen ja hyvinvointiin 
liittyvissä kysymyksissä. Kaikki palvelut ovat 
maksuttomia ja asioissa autetaan matalalla 
kynnyksellä,  Ohjaamon palveluohjaaja Anna 
Kemppinen sanoo.

Ohjaamon palvelut on tarkoitettu 15-29 
-vuotiaille. Ideana on koota erilaiset nuorten 
palvelut ja eri alojen asiantuntijoita saman ka-
ton alle. Palvelua tuottavassa verkostossa on 
mukana Kouvolan kaupungin lisäksi TE-toimis-
to, Kela, Kymsote ja Kouvolan seudun ammat-
tiopisto KSAO.

Ohjaamolta löytyy päivystysaikana aina 
nuorisopalveluiden ja TE-toimiston asiantuntija. 
Ajanvarauksella tapaamaan voi tulla esimer-
kiksi opinto-ohjaajaa, ammatinvalintapsykolo-
gia tai Miepä-sairaanhoitajaa. 

–Tänne voi tulla vaikka, kun miettii työ- ja ura-
vaihtoehtoja tai on juuri muuttanut Kouvolaan ja 
pohtii, mitä voisi harrastaa. Täällä asiantuntijat 
tulevat nuorten luo ja keskustelevat myös yhdes-

sä. Jos vaikka on kysyttävää sekä Kelasta että TE 
-toimistosta, kummatkin asiat saa hoidettua täällä. 
Samalla palvelu nopeutuu, Kemppinen kertoo.

Jos kaipaa ryhmän tukea, Ohjaamolla löytyy 
myös valmennusryhmiä esimerkiksi jännittäjille tai 
hyvinvoinnista kiinnostuneille. Työnhakuunkin saa 
sparrausta.

–Täällä käy työnantajia rekrytoimassa ja jär-
jestämme työnhakutapahtumia myös verkossa. 
Työnantajia voi tulla tapaamaan matalalla kyn-
nyksellä. Meillä jaetaan myös ensi 
kesän Kouvolan kaupungin 
myöntämät nuorten kesätyö-
setelit, Kemppinen vinkkaa.

OHJAAMO
• Päivystys maanantaista torstaihin 
 klo 13-16, muuna aikana ajanvarauksella
• Käyntejä vuodessa 
 • yksilöohjauksessa noin 1700
 • ryhmissä noin 800
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Maailmalta nuorisovaihtoon Kouvolaan
Adele Salaün ja Sangara Novak tulivat Kouvolaan Euroopan unionin 
Euroopan solidaarisuusjoukot -liikkuvuusohjelman kautta ja kotiutuivat heti. 
”Suomen kieli on kyllä aika haaste”

Ranskalainen Adele Salaün ja slovenialainen 
Sangara Novak ovat Kouvolassa ESC-vaih-
dossa ja nauttivat joka päivästä.

–Olin aina haaveillut Pohjoismaista ja eten-
kin Suomesta. Kun valmistuin yliopistolta, pää-
tin hakea nuorisovaihtoon. Kouvolaan on ollut 
helppo kotiutua, kaikki ovat olleet avuliaita ja 
kannustavia, Salaün kertoo.

Salaün opiskeli Ranskassa lakia ja talout-
ta. Kun hän valmistui, oli aika pitää välivuo-
si, miettiä elämää, toteuttaa haaveet. Löytyi 
ESC-vaihto. 

Nuorisopalvelujen ESC (European Solidarity 
Corps) -hanke tarjoaa vapaaehtoistyötä, työ- 
ja harjoittelupaikkoja ja solidaarisuusprojekte-
ja 18–30-vuotiaille eurooppalaisille nuorille. 

Nyt Salaün maalaa ja korjaa vanhoja huo-
nekaluja Viitakummun nuorten työpajalla ja 
touhuaa nuorten kanssa Kuusankosken Nuor-
tenTalolla. Illalla voi vaikka pulahtaa jääkyl-
mään järveen.

Nuorisokeskus Anjalassa, Valkealan Nuor-
tenTalolla ja Kulttuuripaja Kullassa työsken-
televä Sangara Novak teki vapaaehtoistöi-

tä nuorten parissa jo Sloveniassa. Suomesta 
ja suomalaisesta nuorisotyöstä hän kiinnostui 
käytyään kansainvälisessä Youth 2020 -ta-
pahtumassa Tampereella.

–Päätin tulla vuodeksi. Oli mahtava pääs-
tä mukaan Nuorisokeskukseen, osallistua 
leirikouluihin ja viettää kokonaisia päiviä 
luonnossa. Olen myös kiitollinen lämpimästä 
vastaanotosta, jonka sain Kulttuuripaja Kul-
lan asiakkailta ja siitä, että he ovat puhuneet 
englantia kanssani, Novak sanoo.

Kouvolaan tulee ESC:n kautta vuosittain kol-
me nuorta. Myös kouvolalaisilla nuorilla on 
mahdollisuus lähteä vaihdon kautta ulkomaille. 
Jos sinua kiinnostaa lähteä vapaaehtoiseksi, 
ota yhteyttä: nuoriso-ohjaaja Virpi Kärkäs p. 
020 615 8652 tai virpi.karkas(at)kouvola.fi

Nyt sekä Salaünille että Novakille on tul-
lut jo tutuksi niin kaupunki, sauna, järvet kuin 
maisemat. Tärkein on kuitenkin yhteys muihin.

–Tärkeintä on jutella nuorten kanssa ja roh-
kaista heitä puhumaan englantia. Samalla he 
rohkaistuvat kansainvälistymään. Suomen kieli 
on kyllä vielä aika haaste, he nauravat.

Mikä ihmeen Discord?
Discord on sovellus, jossa nuoret voivat 
tavata sekä toisiaan että ohjaajia. Siellä 
toimii myös virtuaalinuokkari.

– Discord on alun perin pelaamiseen kehitet-
ty sovellus, jossa nuoret voivat jutella ja vies-
titellä toisten nuorten tai nuorisotyöntekijöi-
den kanssa sekä jakaa omaa pelaamistaan. 
Discord on oikeastaan nuorten tila, nuoriso-
työntekijä Riku Tähtinen kertoo.

Kouvolassa Discordiin on liittynyt muutama 
sata nuorta. Kävijöitä on yhden illan aikana 
kuitenkin vähemmän.

–Nuoret käyttävät aika paljon muita, omia 
kanaviaan. Koronan aikana tavoitimme kui-
tenkin Discordin kautta nuoria, jotka eivät ol-
leet koskaan käyneet tavallisella nuokkaril-
la. Sen jälkeen heidän oli helpompi suunnata 
myös tavalliselle nuokkarille, Tähtinen kertoo.

Parhaiten mukaan pääsee kirjautumalla 
sisään ja hakemalla nuorisotyöntekijän kave-
rikseen, Tähtinen vinkkaa.
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Virtuaalinuokkari 
avoinna 
ma-to klo 15-20, 
pe klo 15-21.

Nuorisovaltuusto on vaaleilla valittu, nuorista koostuva valtuusto, joka 
tuo nuorten näkökulmaa päätöksentekoon. Tällä hetkellä Kouvolan 
nuorisovaltuustossa on 31 jäsentä. 
Lisätietoa: nuortenkouvola.fi/vaikuttaminen

Discordissa toimii 
myös virtuaali-
nuokkari
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Kouvola liikkuu

Liikuntapalveluiden ryhmät 
starttaavat 11.1.2021

Kevätkaudella liikutaan ohjatuissa liikuntaryhmissä 
11.1.–30.4.2021. Syksyllä ryhmiin ilmoittautuneet 
siirtyvät automaattisesti kevätkaudelle. Jos asiakas ei 
jatka ryhmässä keväällä, on peruutus tehtävä 17.1. 
mennessä puhelimitse tai sähköpostilla oman ryhmän 
liikunnanohjaajalle. Vapaita paikkoja voit tiedustella 
kauden käynnistyttyä. Hiihtolomaviikolla (vko 9) 
ryhmät eivät kokoonnu. 

Vinkkejä vapaista paikoista liikuntaryhmissä:
ELIMÄKI:
to klo 9–10 ohjattu kuntosali, Elimäen kuntosalit
to klo 10.30–11.15 venyttely, Elimäen kunnantalo
INKEROINEN:
ma klo 9–10 erityisliikunnan ohjattu kuntosali, 
Inkeroisten uimahalli
VALKEALA:
ti klo 13.45–14.30 kahvakuula, 
Valkealatalon painisali
ke klo 9–9.30 erityisliikunnan vesiliikunta, 
Valkealatalon uimahalli

KESKUSTA:
ma klo 10–10.45 pilates, Kuntotalon peilisali
ma klo 14.45–15.45 ohjattu kuntosali, 
Haanojan haalin kuntosali 
ti klo 13.30–14.30 omatoimikuntosali, 
Haanojan haalin kuntosali
ke klo 14.30–15.30 +65 ohjattu kuntosali 
(aloittelijat), Ikäasema
KUUSANKOSKI:
ma klo 12–12.30 erityisliikunnan vesiliikunta, 
Kuusankosken uimahalli
ke klo 9–10 erityisliikunnan tasapainoryhmä, 
Kuusankosken urheilutalo alakerta
ke klo 10.15–11 erityisliikunnan venyttely, 
Kuusankosken urheilutalo alakerta
to klo 13.15–14.15 ohjattu kuntosali, 
Kalliosuojan kuntosali
Ryhmät ovat suunnattu aikuisille ja ikääntyneille. 
Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
kuntapalvelut.fi/kouvola
Liikunnanohjaajien yhteystiedot löydät sivulta 
kouvola.fi/liikuntaryhmat

OHJATTUA 
LIIKUNTAA KOTIIN 
Live-striimatut ryhmät

KEHONHUOLTO tiistaisin 
klo 14.30–15.15

VENYTTELY torstaisin klo 12.00–12.30 
Huom! Työssäkävijät, hyvä mahdolli-
suus venyttelyyn kesken työpäivän. 

Ryhmät toteutetaan kevätkaudella 
ajalla 11.1.–30.4.2021 (pl. vko 9).
Ryhmän hinta 16,50€.

Ilmoittaudu ryhmiin Hellewi-ilmoittau-
tumisjärjestelmän kautta. Täytä ilmoit-
tautuessasi myös sähköpostiosoitteesi. 
Ilmoittautuessasi ryhmien alkamisen 
jälkeen (11.1.), ilmoittaudu Hellewin 
lisäksi myös sähköpostilla johanna.
partanen@kouvola.fi.

Tulet saamaan linkin ja ohjeistuksen 
sähköpostitse ennen ryhmän alkamista.
 
Live-striimaus toteutetaan Teams-
sovelluksen kautta. Sinulla ei tarvitse 
olla Teams-sovellusta osallistuessasi 
tietokoneelta vaan voit liittyä jumpal-
le suoraan linkin kautta. Tabletti ja 
puhelin vaativat yleensä Teams-
sovelluksen lataamisen laitteeseen.
 
Lisätietoa sovelluksen käytöstä
ja lataamisesta 
kouvola.fi/liikuntaryhmat 
(Teams-ohje).

VESIJUMPPAA

AVOIMET VESIJUMPAT - LOISKIS!
Näille vesijumpille ei tarvitse ilmoittautua. 
Tule silloin, kun sinulla on vesijumppafiilis!
Hinta 3,50 € + uimahallimaksu/kerta 
(maksetaan uimahallin kassalle).
Vesijumpat kevätkaudella 11.1.–30.4.2021 
(ei viikolla 9)
ma  klo 11.30–12.00 Urheilupuiston uimahalli
ma  klo 14.30–15.00 Kuusankosken uimahalli
ke  klo 14.15–14.45 Inkeroisten uimahalli

Vesijumppaa 
MILLOIN VAIN!
Uimahalleissamme pääset jump-
paamaan virtuaaliohjatusti oman 
aikataulusi mukaan. Kaikista 
kaupunkimme uimahalleista 
löytyy näyttö, jolta voit valita 
mieleisesi vesijumpan. Palvelu on 
vapaasti kaikkien uimahalli-
asiakkaiden käytössä. 

Adele Salaün ja Sangara Novak tulivat Kouvolaan Euroopan unionin 
Euroopan solidaarisuusjoukot -liikkuvuusohjelman kautta ja kotiutuivat heti. 
”Suomen kieli on kyllä aika haaste”

Huom. 
Koronatilanne voi 
vaikuttaa ryhmien 

toteutumiseen.
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VIRTAAMOSTA 
TUKEA HYVINVOINTIIN
Ohjausta, tukea ja neuvontaa ilman ajanvarausta 
liikkumiseen liittyvissä asioissa. 
Liikuntaneuvoja tavattavissa ilman ajanvarausta tiistaisin 
klo 13–16. Tule rohkeasti keskustelemaan. Virtaamossa toi-
mii myös maksuton liikuntavälinelainaus. InBody- kehonkoos-
tumusmittaukset 20 € (käteinen).

TIISTAIN LIIKUNNALLISET TEEMAT VIRTAAMOSSA

12.1. klo 13–16 Liikunnan palveluohjaus
Tietoa kevätkauden ohjatuista ryhmistä, kursseista, opastuk-
sista, testeistä ja niihin ilmoittautumisesta. 

19.1. Alustus klo 14 Onko liikkuminen 
”jotenkin vain jäänyt”
Miten päästä uudelleen liikkumisen alkuun ja kuinka saada 
liikkuminen säännölliseksi ja pysyväksi osaksi elämäntapaan. 
Esittelyssä lainattavat liikuntavälineet. 
Tarjous! InBody-kehonkoostumusmittaus 15€ (käteinen)

9.2. Alustus klo 14 Anna kyytiä some-niskalle!
Neuvoja ja vinkkejä miten ehkäistä huonon katseluasennon 
haittoja. 

9.3. Alustus klo 16.30 Raskaus ja liikunta
Yleistä tietoa liikkumisesta ja liikuntaharjoittelusta raskauden 
eri vaiheissa, liikunnan merkityksestä äidille sekä syntymättö-
mälle vauvalle. Mihin raskausaikana tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ja millaista liikuntaa kannattaa välttää.          

13.4. Alustus klo 14 Liikkumisen merkitys 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta  
Alustus käsittelee fyysisen aktiivisuuden lukuisia suotuisia vai-
kutuksia terveyteen ja hyvinvointiin kaiken ikäisillä. Liikkeellä 
lisää elämänlaatua!    

4.5. klo 13–16 Ylös, ulos ja luontoon!
Esittelyssä Kouvolan alueen ulkoliikuntamahdollisuuksia. Nou-
da maksuton Nauti luonnosta -esite, jossa on tietoa Kouvolan 
luontopoluista. Esittelyssä liikuntapalveluiden ohjattu 
kesäkausi.

Virtaamo, Kouvolankatu 15, Kauppakeskus Valtari
Katso lisää Virtaamon palveluista kouvola.fi/virtaamo

Levypainotreeni! 
Saliharjoittelun rutiinit palaavat monien arkeen uudenvuoden jälkeen. Jos 
kaipaa vaihtelua ja tehoa perinteisiin laitteisiin, kannattaa kokeilla erilai-
sia vapaita painoja. Esimerkiksi levypainotreeni on toiminnallista ja kuor-
mittaa koko kehoa monipuolisesti. Se nostaa sykettä tehokkaasti ja saa 
rasvan palamaan. Näillä harjoitteilla parannat myös lihasten nopeutta, 
kestävyyttä ja voimaa.

 liikkuvakouvola     @liikkuvakouvola  

liikkuvakouvola

TÄSSÄ LIIKKUVAKOUVOLAN VINKIT 
LEVYPAINOHARJOITTELUUN

Maastaveto 
korokkeelta

Askelkyykky 
taakse ristiin

Askelkyykky taakse 
pystypunnerruksella

Vatsat kiertäen  

Katso lisää liikkeitä 
videolta Liikkuva-
kouvolan somesta!

Kymenlaakson monipuolisimmasta liikuntatarjonnasta vastaa Liikkuvakouvo-
la. Sieltä löydät mm. paikalliset liikuntamahdollisuudet, erilaiset treeni-
videot ja liikuntapalveluiden ajankohtaiset tapahtumat.
Liikkuvakouvolan tavoitteena on kuntalaisten omatoimisen liikunnan lisäämi-
nen ja aktiivisen arjen omaksuminen. Löydä inspiraatiosi liikkuvaan arkeen 
ja seuraa somessa!
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Esteetöntä 
liikuntaa 
luonnossa

Niko Ristiranta 
Alakylän luontopolulla

Kouvolassa on useita luontopolkuja, 
joista muutama soveltuu osittain 
myös liikuntaesteisille. 

Yksi tällainen on Korialla sijaitseva Alakylän 
luontopolku, jossa pääsee kulkemaan esteet-
tömästi 800 metrin pituisen osan. Edestakais-
ta matkaa kertyy siis 1,6 km. Esteetön osuus 
lähtee Korian silloilta ja päättyy Pyteränojan 
laavulle. Myös siltojen toisella puolella olevas-
ta Pioneeripuiston luontopolusta osan voi kul-
kea apuvälineiden kanssa.

Tulevaisuudessa esteettömyyteen tullaan 
kiinnittämään enemmän huomiota. Parhaillaan 
suunnittelupöydällä on Lehtomäessä sijaitse-
van Kalalammen luontopolun saneeraus, jossa 
lähtökohtana on polun muuttaminen kokonaan 
esteettömäksi. Myös Kymijoen ulkoilureitin vie-
lä rakentamaton osa Sääksniemessä tullaan 
toteuttamaan esteettömänä. Lisäksi Ratamon 
takana olevaan metsään suunnitellaan vajaan 
kilometrin pituisen esteettömän reitin rakenta-
mista osana Terveysmetsä -hanketta.

Reittien suunnitellussa ongelmia aiheuttavat 
joidenkin alueiden pinnanmuodot, jotka hanka-
loittavat oleellisesti täysin esteettömien reittien 
toteuttamista. Tasaiseen maastoon jo aiemmin 
tehdyissä kohteissa aiheuttaa haasteita se, että 
reittejä ei ole tehty riittävän leveiksi apuvälinei-
den tai rattaiden kanssa liikkumista varten.

Näkövammaisia ei luontokohteissa ole tois-
taiseksi huomioitu erityisesti, sillä olettamuk-
sena on, että heidän mukanaan kulkee joka 
tapauksessa oma avustaja. Toki liikuntaestei-
sille suunniteltu tasainen kulkupinta on näkö-
vammaisellekin helpompi kulkea, kuin kivinen 
ja juurakkoinen polku.

Tulevaisuudessa on suunnitteilla myös 
esteettömiä leikkipaikkoja. Haluamme kuulla, 
mitä Sinä odotat esteettömältä leikkipaikalta. 
Käythän vastaamassa kyselyymme sivulla 
kouvola.fi/leikkipaikat
Kysely on avoinna tammikuun 2021 
loppuun asti.

Liikuntaneuvojat 
Eila Vanhala, 
Heidi Haapiainen 
ja Johanna Partanen

Tiesitkö, että liikuntaneuvonnasta saat tukea 
LIIKUNNALLISEMPAAN TAI AKTIIVISEMPAAN ELÄMÄNTAPAAN?

Palvelu on maksuton ja siihen ohjaudutaan terveydenhuollon kautta tai 
varaamalla ajan itse. 
• Liikuntaneuvonta lapset ja nuoret, Heidi Haapiainen p. 020 615 6374
• Liikuntaneuvonta Elimäen ja Keltakankaan terveysasemilla 
 (lähipalvelu kaikenikäisille), Johanna Partanen p. 020 615 8248
• Liikuntaneuvonta aikuiset ja ikääntyneet, Eila Vanhala p. 020 615 7625
• Liikuntaneuvontaa on mahdollista saada Teams- ja Skype-sovelluksen 
 välityksellä myös suoraan kotiin. Ota yhteyttä sähköpostilla 
 etunimi.sukunimi@kouvola.fi. Neuvontaa voit saada myös puhelimitse. 
 Ota rohkeasti yhteyttä liikuntaneuvojiin!
Katso lisää kouvola.fi/liikuntaneuvonta
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Kouvolan visioissa jokainen lapsi voi 
harrastaa maksutta ja osana koulupäivää
Kouvola hakee erityisavustusta, joka mahdol-
listaa lasten harrastusten tuomisen koulupäi-
vän yhteyteen.

Jos rahoitus saadaan, keväällä 2021 al-
kaa pilottivaihe, jossa on mukana neljä kou-
lua: Elimäen yhtenäiskoulu, Keskustan koulu, 
Kouvolan yhteiskoulu ja Tähteenkadun koulu.

–Kouvolan mallin päätavoitteena on lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituk-
sena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus kou-
lupäivän yhteydessä. Lisäksi haluamme mah-
dollistaa nuorten omaehtoisen harrastamisen 
valvotussa ympäristössä, liikuntapäällikkö 
Teemu Mäkipaakkanen kertoo.

Ala- ja yläkoululaisten harrastustoiveita on 
kartoitettu marraskuun aikana toteutetulla 
koulukyselyllä. Siihen vastasi Kouvolassa yh-
teensä 22 koulua ja 1452 oppilasta. 

Kyselyssä nousivat esiin hyvinkin erilaiset 
harrastukset animaationteosta ruoanlaittoon, 
koodaukseen ja parkouriin. Näiden tietojen 
pohjalta suunnitellaan Kouvolan mallin har-

rastukset, ja kysely ohjaa myös koulukohtai-
sen harrastussuunnitelman laatimista.

Harrastussuunnitelman toteuttamiseen osal-
listuu laaja toimijarinki, jossa on mukana eri 
aloja, kuten liikunta ja urheilu, taide ja kult-
tuuri, nuorisoala, tiede, luonto ja kädentaidot.

–Harrastuksen järjestäjinä toimisivat pai-
kalliset liikunta- ja urheiluseurat, kulttuuritoi-
mijat, nuorisojärjestöt, Kouvolan kaupungin 
palvelut ja muut yhteisöt, joilla on osaamista 
lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, Mäki-
paakkanen kertoo.

Mäkipaakkasen mukaan tavoitteena on 
juurruttaa Kouvolan malli pysyväksi toimin-
tatavaksi. Pilottihanke luo perustan Kouvolan 
mallille ja harrastamisen tuomiselle koulupäi-
vän yhteyteen. 

Mallin toteutumista myös seurataan ja ar-
vioidaan järjestelmällisesti ja sitä kehitetään 
edelleen. Tarkoituksena on hakea lukuvuosit-
tain hanketukea mallin toteuttamiseen. 

Pilottivaiheen jälkeen tavoitteena on laa-
jentaa toiminta Kouvolan jokaiseen koulu-
kyseylyyn vastanneeseen 22 kouluun. Silloin 
toiminta tavoittaisi liki 1500 lasta ja nuorta.

Jos perheen talous on tiukilla, 
LAPSEN LIIKUNTAHARRASTUKSEEN 
VOI SAADA TUKEA

Erityisavustusta lasten ja nuorten harrasta-
miseen voi hakea vielä keväälläkin. 
Avustusta hakee lapsen tai nuoren liikuntaseu-
ra. Kriteerinä on taloudellisen tuen tarve har-
rastamiseen.

Joskus lapsen liikuntaharrastuksen maksut voivat 
tuntua ylivoimaisilta. Kouvola haluaa mahdol-
listaa lasten ja nuorten liikkumisen silloinkin, kun 
perheellä on tiukkaa. 

Yksi keinoista on erityisavustus lasten ja nuorten 
liikunnan tukemiseen. Avustusta voi hakea lapsen 
tai nuoren seuran kautta.

–Seuramme joukkueiden jäsenet ovatkin hake-
neet tukia ahkerasti. Varsinkin haastavina aikoina 
on ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa myös vä-
hävaraisempien lasten harrastaminen. Monissa 
perheissä on myös useampi lapsi, joka harrastaa 
ja tämä kertaa harrastusmaksuja. Tällainen tuki 
on parasta sekä eriarvoistamisen että syrjäyty-
misen ennaltaehkäisyä, Pohjois-Kymen Liikuntayh-
distys ry:n toiminnanjohtaja Jari Seppänen sanoo.

Suuruudeltaan avustus on maksimissaan 50 eu-
roa kuukaudessa per lapsi. Käytännössä se koh-
dentuu harrastuksen kausimaksuihin.

–Tuella voidaan rahoittaa puolet lapsen kau-
simaksusta tai alentaa sitä enintään 50 euroa 
kuussa, kaupungin liikuntapäällikkö Teemu Mäki-
paakkanen sanoo.

PERHEET VOIVAT HAKEA 
AVUSTUSTA VIELÄ KEVÄÄLLÄ

Kaupungilla on sopimus tiettyjen liikuntaseurojen 
kanssa, joilta perheet voivat hakea avustusta. 
Seura arvioi perheen taloudellisen tuen tarpeen,  
päättää kenelle tukea haetaan ja hakee avustus-
ta kaupungilta.

Jaettavana on kaikkiaan 9000 euroa.        
–Alun perin avustus oli tarkoitettu vuodelle 2020, 

mutta koronan takia haimme ja saimme lisäaikaa 
tukirahan käyttöön, Mäkipaakkanen kertoo.

Kaikkiaan Kouvola sai vuonna 2020 Etelä- Suo-
men aluehallintovirastolta ja Kymin Osakeyhtiön 
100-vuotissäätiöltä yhteensä 30 000 euroa vähä-
varaisten perheiden lasten ja nuorten liikkumisen 
tukemiseen. Mäkipaakkanen toivoo, että vastaa-
vaa voitaisiin kehittää jatkossakin. 
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KOUVOLAN JÄÄHALLI 15.8.2020–18.4.2021
• lauantai klo 8–9 mailallinen vuoro 
• sunnuntai klo 10.30–11.15 mailaton vuoro 

KUUSANKOSKEN JÄÄHALLI 
25.8.2020–11.4.2021
• tiistai klo 9.15–10 mailaton vuoro
• torstai klo 14.–14.45 mailaton vuoro
• perjantai klo 14–14.45 mailallinen vuoro 

• lauantai klo 8–9.15 mailaton vuoro
• sunnuntai klo 8–8.45 mailallinen vuoro

VALKEALAN JÄÄHALLI 
15.8.2020–11.4.2021
• lauantai klo 8–8.45 mailallinen vuoro 
• lauantai klo 9–9.45 mailaton vuoro 
• sunnuntai klo 8–8.45 mailallinen vuoro 
• sunnuntai klo 9–9.45 mailaton vuoro 

INKEROISTEN JÄÄHALLI 
24.8.2020–11.4.2021
• maanantai klo 15.30–16.45 mailallinen vuoro
• tiistai klo 14–15.15 mailaton vuoro
• keskiviikko klo 15–15.45 mailallinen vuoro
• torstai klo 15–16.15 mailaton vuoro 
• perjantai klo 14–15.15 mailallinen vuoro
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INKEROISTEN JÄÄHALLI 
24.8.2020–11.4.2021
• maanantai klo 15.30–16.45 mailallinen vuoro
• tiistai klo 14–15.15 mailaton vuoro
• keskiviikko klo 15–15.45 mailallinen vuoro
• torstai klo 15–16.15 mailaton vuoro 
• perjantai klo 14–15.15 mailallinen vuoro

Kouvolan kulttuuria

Kouvolan Teatteri starttaa 
vuoden 2021 monipuolisesti
Kouvolan Teatterin vuosi 2021 käynnistyy monipuolisen ohjelmiston pyörteissä. Syksyltä jatka-
vat huippusuosittu musikaali Kirka – Surun pyyhit silmistäni, vuolaasti kehuttu komedia Tämä on 
ryöstö! ja upea lämminhenkinen yhden naisen näytelmä Anjan lähes erinomainen elämä. 
Lisäksi ohjelmistossa nähdään koko perheen näytelmä Adalmiinan helmi, Maria Jotunin klassik-
koteos Kultainen vasikka sekä takaisin ohjelmistoon toivottu yleisösuosikki Anu Pentik –nainen, 
joka loi savesta maailman. 
Laajasta, monipuolisesta ja laadukkaasta ohjelmistosta löytyy elämyksiä jokaiselle. 
Me pidämme teatterilla huolta katsojan turvallisuudesta ja seuraamme kaikkia viranomais-
ohjeita, lue lisää nettisivuiltamme: kouvolanteatteri.fi/turvallisestiteatteriin

TÄMÄ ON RYÖSTÖ!

Farssin aineksia sisältävä Tämä on 
ryöstö! -pankkiryöstökomedia tarjoi-
lee yleisölle läjäpäin koomisia hetkiä 
sekä oivaltavia teatterikonsteja, kun 
näyttämöä hyödynnetään ennen-
näkemättömällä tavalla. Esityksen 
rullatessa pääset nauramaan ja 
hieromaan silmiäsi näyttelijöiden 
osoittaessa taitonsa niin fyysisessä 
kuin verbaalisessakin komiikassa.

Lähde mukaan seuraamaan pa-
kojalalla olevan roiston epäonnisia 
ryöstöpuuhia hänen yrittäessään 
päästä käsiksi mittaamattoman ar-
vokkaaseen timanttiin Kouvolan kes-
kuspankin uumenissa. Roiston apuna 
on vähemmän välkky apuri, viekas 
tyttöystävä – ja huoltomies. Kuka täs-
tä varsinaisesta A-ryhmästä onnistuu 
lopulta kaappaamaan timantin? Olisi 
suorastaan rikollista missata tämä!

KULTAINEN VASIKKA

Maria Jotunin klassikkokomedia on 
kuvaus rahan välttämättömyydestä, 
sen humusta ja häikäisystä – ihmisen 
koko olemuksesta maailmansodan 
keskellä. Tapahtumapaikkana on 
sykkivä kaupunki, jossa musta pörssi 
on villiä ja kaikki on kaupan. Esityk-
sen ohjaaja Mikko Roiha lupaa 100 
esitystä täynnä hikeä, rakkautta 
ja juhlintaa. Nyt tanssitaan kengät 
rikki!

Suomen teattereita kiertävässä 
yhteistuotannossa ovat Kouvolan 
Teatteri, Kotkan Kaupunginteatteri, 
Jyväskylän kaupunginteatteri, Teat-
teri Eurooppa Neljä, Turun Kaupun-
ginteatteri, Kuopion Kaupunginte-
atteri sekä suomalais-berliiniläinen 
Vapaa Teatteri.
Ensi-ilta Kouvolassa 10.2.2021
Esitys tekstitetään englanniksi ja 
suomeksi.

Kultainen vasikka. Kuvassa 
Ella Mustajärvi (edessä), 
vasemmalta Ritva Grönberg, 
Saara Jokiaho, Markus Ilkka 
Uolevi ja Joonas Kääriäinen. 

KUVA MOE MUSTAFA
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Tämä on ryöstö! 
Kuvassa Sami 
Kosola, Tiina 
Winter ja Nina 
Petelius-Lehto. 

Katso kaikki esitysajat 
ja lisätiedot: 
kouvolanteatteri.fi

Lippukassa: (05) 7400 330, 
ti–la klo 11–15 sekä 3 h 
ennen iltaesityksiä.
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Kymi Sinfoniettan uusi vuosi 
käynnistyy toiveikkaissa tunnelmissa
Kymi Sinfonietta kääntää uuden 
lehden uuteen vuoteen toiveikkaal-
la energialla ja musiikilla. Tämä 
kymenlaaksolaisen kulttuurin 
dynamo haluaa tarjota lohtua ja 
kannustusta haastavien aikojen 
keskellä kaikille kuulijoilleen. 

Kevätkausi käynnistyy kapellimestari Taavi
Oramon luotsaamalla runokonsertilla, 

jossa kuullaan suomalaista sanataidetta 
laulettuna ja lausuttuna. Claude Debussyn 
rakastetuimmat sävelet kohtaavat nuoren 
suomalaissäveltäjän Heta Ahon Kolme 
laulua Edith Södergranin runoihin ja suoma-
laisen sanataiteen. Oramo on konsertissa 
kaksoisroolissa ja tulkitsee laulajana Sö-
dergranin koskettavan lyriikan. Debussyn 
maalauksellisissa teoksissa Dance sacrée 
et danse profane ja La Mer sivellintä käyt-
tää harpisti Päivi Severeide. 

Helmikuun alussa on vuorossa hyvää miel-
tä ja upeaa naisenergiaa kun orkesterin 
vieraiksi saapuvat positiivisuutta säteilevä 
romanialaispianisti Alexandra Dariescu ja 
kaksi merkittävää kapellimestarikilpailua 
hiljattain voittanut Tianyi Lu, joilla on tuo-
misinaan kiehtova romanttinen ohjelma. 
Myöskään odotettu kansanmusiikkiyhtye 
Friggin vierailu helmikuussa yhdessä ka-
pellimestari Jaakko Kuusiston kanssa ei 
jätä ketään kylmäksi. Tämä palkittu virtu-
oosimainen yhtye yhdistelee musiikissaan 
pohjoismaista perinnettä ja Americanaa 
omaperäisellä ja lämminhenkisellä taval-
la. 

Orkesterin yleisötyö ja jalkautumistoi-
minta on ollut valtakunnallisestikin tarkas-
teltuna poikkeuksellisen laajaa. Konsert-
teja lapsille, vanhuksille ja erityisryhmille 
välitetään myös keväällä etäyhteyksien 
kautta. 

Kymi Sinfoniettan konserteissa on nou-
datettu koronatilanteesta johtuen tarkasti 
turvaohjeistuksia, näin myös kevätkaudel-
la. Mikäli konsertteja joudutaan peru-
maan koronavirustilanteen vuoksi, tulee 
orkesteri näkymään ja kuulumaan KYMI 
SINFONIETTA LIVES -kanavilla.

KYMI SINFONIETTA 
KEVÄT 2021

AVAJAISKONSERTTI   
To 14.1. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari ja laulusolisti: Taavi Oramo
Harppusolisti: Päivi Severeide
Claude Debussy: Dance sacrée et danse profane
Heta Aho: Kaksi Tanka-laulua 
 Kolme laulua Edith Södergranin runoihin:
Claude Debussy:  La Mer 
 Meriaiheisia runoja 

TIANYI LU & ALEXANDRA DARIESCU       
To 4.2. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Tianyi Lu
Solisti: Alexandra Dariescu, piano
Robert Schumann:  Abendlied (orkestrointi Johan Svendsen)
Clara Schumann:  Pianokonsertto (sovitus: Emili Rackemann)
Johannes Brahms: Fantasia, 7:stä pianokappaleesta op. 116  
  Intermezzo Es-duuri op. 117 
Edward Elgar:  Sérénade lyrique
 Chanson de nuit op. 15, nro 1 
 Chanson de matin op.15, nro 2
     
FRIGG & JAAKKO KUUSISTO   
To 11.2. klo 17 ja 20, Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Jaakko Kuusisto
Solisti: Kansanmusiikkiyhtye Frigg 

  

Seuraa ajantasaista tiedotusta 
konserteista ja lipunmyynnistä 
osoitteesta: kymisinfonietta.fi
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ONNEA 
100-VUOTIAS!
Kuusankosken kunnan perustamisesta tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi suunnitel-
missa on tapahtumia joka kuukaudelle.

Kuusankosken 
juhlavuoden 
logon suunnit-
teli Amanda 
Kareenkoski.

KUUSANKOSKI HÄVISI kartalta kirjaimellisesti, kun 
Karttakeskus keksi, ettei kuntafuusion jälkeen ole 
enää sen nimistä taajamanosaa. Karttoihin ilmestyivät 
nimet Voikkaa, Kuusaa ja Kymintehdas.

”Kun asiasta nousi häly, karttoja luvattiin korjata, 
mutta eihän se hetkessä käy”, sanoo kulttuurineuvos 
Eero Niinikoski.

Kuusankoski on silti todistettavasti olemassa. Sen 
100-vuotisjuhlinnan järjestämisen käynnisti kaupungin 
nimeämä Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta.

Toimikunta kutsui juhlavuoden järjestelyihin mukaan 
kuusankoskelaisia aktiiveja eri aloilta. Niinikoski on 
yksi heistä. Mukaan tuli myös edustajia Kuusankoski 
Seura ry:stä, Kuusankosken seurakunnasta, Kouvolan 
kaupungilta sekä paikallisista yrityksistä.

”Sitten alkoi tapahtua. Muutamien istuntojen jälkeen 
syntyi koko vuoden kattava ohjelmarunko.”

TARKOITUKSENA ON, että Kuusankosken juhlavuot-
ta juhlistaisi joka kuukausi jokin tapahtuma.
”Suunnitelmat ovat valmiina, mutta koronatilanne vai-

kuttaa tietysti toteuttamiseen”, sanoo Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan 
puheenjohtaja Leena Elojärvi.

Varmaa on, että juhlavuoden kunniaksi julkaistiin joulukuussa 2020 
Keskustan koulun 5M-luokan musiikkivideo niin YouTubessa, koulun sivuilla 
kuin juhlavuoden Facebook-sivuilla.

”Kuusankosken lukion 100-vuotisjuhla on siirretty huhtikuuhun, touko-
kuuhun suunnitellaan juhlavuoden pääjuhlaa Kuusankoskitalolla. Tiedossa 
on puhetta ja musiikkia. Samana päivänä on myös juhlajumalanpalvelus 
Kuusankosken kirkossa.”

Kesäkuussa Eerolassa pidetään Kuusankosken juhlavuoden kunniaksi 
golf-kisat. Elokuussa on Kuusankosken halkijuoksu sekä patosulkujen au-
kaisu. Kymin ammattikoulun juhlasalissa kuullaan pianokonsertti heti, kun 
se on koronan vuoksi mahdollista.

Juhlavuoden tapahtumatiedot päivitetään Kouvola.fi ja VisitKouvola.fi 
-verkkosivustojen tapahtumakalentereihin sekä juhlavuoden Facebook-si-
vuille, Facebook - Kuusankoski100vuotta.

NIINIKOSKI MUISTAA, kuinka uuden Kouvolan ensimmäinen kaupungin-
johtaja Lauri Lamminmäki totesi puheessaan, että Kouvola on enemmän 
kuin osiensa summa.

”Näkemykseen sisältyi mielestäni ajatus, että alueiden identiteettiä ja 
perinteitä ei ole syytä hävittää. Niiden avulla voidaan nostaa ja moni-
puolistaa uuden kaupungin julkista kuvaa.”

Kuusankoski näyttää esimerkkiä kuntajuhlinnasta, joten Niinikosken mie-
lestä uusi Kouvola voisi jatkaa juhlia vuonna 2022.

”Silloin tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Kouvola aloitti itsenäisenä 
kuntana. Samana vuonna perustettiin myös Kouvolan seurakunta”, Niini-
koski sanoo.

”Koska Kymenlaakson metsäteollisuus aikoo juhlia samana vuonna toi-
mintansa aloittamisen 150-vuotisjuhlaa, vuodesta 1922 on kehittymässä 
todellinen supervuosi.”
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