ANJALANKOSKEN ALUETOIMIKUNTA
1/2021 KOKOUKSEN MUISTIO
Anjalankosken aluetoimikunnan kokous
Kokousaika: tiistai 2.2. klo 17.30 - 19
Paikka: Teams-virtuaalikokous
Kutsutut: aluetoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Paikalla olivat Anna Peltola, Heli Veripää, Pirkko Haikara,
Susanna Nurmilaukas, Camilla Relander ja Elina Porkka (pj, kokouksen sihteeri). Myöhemmin myös
Minna Frimodig ja Sarianne Auvinen.

Puheenjohtajan terveiset
Aluetoimikuntien kevään toiminta

Todettiin vuoden käynnistyneen yhteistyötapaamisilla ja toiminnan suunnittelulla.
Toimintakausi päättyy 31.5.2021. Uudet aluetoimikunnat aloittavat kautensa elokuussa.

Anjalankosken toimintasuunnitelma, erillinen liite

Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan. Muutoksia tehdään tarpeen
mukaan kevään aikana.

Toiminnan arviointi
Aluetoimikuntien toimintaa ja toiminnassa mukana olevien kokemuksia tutkitaan kevään
aikana kehittämistyön osana. Lisäksi tulevaisuusjaosto arvioi helmikuussa erillisen
ennakkovaikutusten arviointi -prosessin tarpeellisuuden.

Kaupungin tulevat kyselyt: Liikuntaterveysstrategia, leikkipaikat, uimahalli

Aluetoimikunnilta toivotaan osallistumista ja viestin välittämistä kaupungin käynnissä olevista
ja tulevista kyselyistä. Ne löytyvät osoitteesta kouvola.fi/kyselyt.

Osallisuuskoordinaattorin terveiset aluetoimikunnalle
Aluetoimikunnat ovat hakeneet mukaan Sitran Demokratian kapeikot -hankkeeseen.
Mukaanpääsystä tieto helmikuussa. Myös Future parts -tutkimus on ollut kiinnostunut
aluetoimikuntien työstä. Aluetoimikunnat ovat olleet mediassa isosti esillä ja yhteistyötä
kaupungin viestinnän kanssa on tiivistetty. Lisäksi käytiin läpi muiden aluetoimikuntien työn
alla olevat hankkeet.

Kehitysideat & muu palaute

Koirapuistokyselyn tulokset, erillinen liite
Käytiin läpi kyselyn tulokset. Todettiin, ihmiset pitävät koirapuistoa alueellamme tärkeänä.
Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä asuminen ja ympäristö -toimialaan ja
selvitetään eri vaihtoehdot, miten hanke voitaisiin toteuttaa yhteistyössä ylläpito ja
vastuukysymykset huomioiden.

Teininkallion kuntoradan korjaus / tilannekatsaus
Todettiin, että hanke vaatii kumppanin toteutuakseen. Kartoitimme paikalliset
yhdistystoimijat, jotka voisivat olla mukana. Päätettiin, että otetaan yhteyttä Inkeroisten
Terhoon, jotta avustus saadaan kohdennettua ja hanke toteutettua.

Anjalan pyöräparkit / tilannekatsaus
Hanke etenee siten, että kaupunki tekee pohjatyöt pyöräparkkeja varten ja Anjala Elää yhdistys voi alkaa kartoittaa löytyykö lahjoituksina sopivia pyörätelineitä. Jos ei,
aluetoimikunta on sitoutunut osallistumaan tarvittavien hankintojen kustannuksiin.

Uimahallin ranta-alue / tilannekatsaus
Viranhaltijapäätös alueen kehittämiseksi on tehty, mutta se vaatii ylläpitosuunnitelman ja
katselmuksen paikan päällä. Sarianne edistää suunnitelman tekemistä ja katselmus tehdään
myöhemmin keväällä. Pöytä ja penkit alueelle valmistuvat talkootyöllä materiaalien
hinnalla.

Koivusaaren kuntoportaat / tilannekatsaus
Pirkko on ollut yhteydessä paikalliseen yhdistystoimijaan, mutta ei ole vielä saanut
vastausta yhteistyöhalukkuudesta. Selvittelyä jatketaan. Seuran/yhdistyksen toimimista
kehittämishankkeen veturina pidetään välttämättömänä. Asia otetaan seuraavan
kokouksen asialistalle. Kaikkia ideoita Koivusaaren kehittämiseksi pidettiin tärkeinä. Lisäksi
aluetoimikunnalle on tullut aloite kuntoilulaitteiden hankinnasta alueelle. Se on

liikuntatoimella jo käsittelyssä ja odotamme siihen vastausta.

Auringonkukkapellot / kimppatilaus muiden aluetoimikuntien kanssa
Mahdollisesta aluetoimikuntien yhteisestä hankkeesta järjestetään infokokous ke 3.2. klo
18-19. Sarianne ja Elina osallistuvat. Tämän jälkeen kiinnostuneille viljelijöille osataan
kertoa lisätietoja.

Myllykoski-Inkeroinen maakaasulinjan kunnostus

Todettiin, että aihetta on käsitelty useasti. Aloite tästä on jo liikuntatoimella käsittelyssä.
Odotetaan päätöstä asiasta.

Muut asiat
a. Asukas on ottanut esille Liikkalan ammuntaradan kunnostuksen. Asukasta on neuvottu
tekemään suunnitelman aiheesta ja toimittamaan sen aluetoimikunnalle. Otetaan
tarvittaessa käsittelyyn myöhemmin.
b. Alueen yhdistysten kontaktoiminen. Suunnittelemamme yhdistysten kokoamistapahtuma
ei ole koronan vuoksi toteutunut, joten yhdistyksille olisi tarpeen viestiä aluetoimikunnan
toiminnasta muuten. Päätettiin, että puheenjohtaja valmistelee ”aluetoimikuntien
infopaketin” seuraavaan kokoukseen.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin, että seuraava Teams-kokous pidetään torstain 4.3. klo 17.30 – 19. Esityslista
toimitetaan myöhemmin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

