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Aluetoimikuntien puheenjohtajat

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

Elina Porkka, Leena Elojärvi, Jari Horppu, Ilkka Tirkkonen ja Petri Reunanen
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Aluetoimikuntien puheenjohtajat

• Anjalankoski: Elina Porkka

• Elimäki-Koria: Ilkka Tirkkonen

• Keskusta-alue: Jari Horppu

• Kuusankoski-Jaala: Leena Elojärvi

• Valkeala: Petri Reunanen

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto



4

Aluetoiminta (1/3)

• Aluetoiminnalla Kouvolan kaupunki pyrkii 

asukkaiden tarpeiden parempaan 

huomioimiseen ja yhteistyöhön koko 

kaupungin hyväksi. 

• Yhdessä kylätilaisuudessa todettiin: 

”Ihmiset pitäisi saada huomaamaan, että 

asioihin voidaan vaikuttaa.”

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Aluetoiminta (2/3)

• Palvelumallin mukainen aluetoiminta käynnistyi 

palvelumalliraportin (PM2030) valmistelulla vuonna 

2017.

• Aluetoimikunnat alkoivat Anjalankosken ja Valkealan 

alueilla syksyllä 2018. 

• Aluetoimikunnat alkoivat Elimäki-Korian, Kouvolan 

keskustan ja Kuusankoski-Jaalan alueilla kesällä 2019. 

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Aluetoiminta (3/3)

Aluetoiminnan ensimmäisen toimintakauden 

aikana tapahtui Kouvolassa paljon ns. 

ulkoisia muutoksia, joihin aluetoimikunnat

eivät voineet vaikuttaa, kuten kaupungin 

säästötoimet ja palveluverkon karsintaan 

fokusoituminen sekä korona.

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste
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Kokouksia ja asukastilaisuuksia 

(1/2)
Aluetoimikuntien ja valtuutettujen työpaja 28.10.2020

Aluetoimikuntien infotilaisuuksia 5

Aluetoimikuntien puheenjohtajien kokouksia, aloitus 11.8.2020

• Kokouksia 6

Anjalankosken aluetoimikunta, aloitus 2018

• Kokouksia 15

• Asukas-, yhdistys- ja yritystilaisuuksia 11

Valkealan aluetoimikunta, aloitus 2018

• Kokouksia 9

• Asukas-, yhdistys- ja yritystilaisuuksia 4

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Kokouksia ja asukastilaisuuksia 

(2/2)
• Elimäki-Koria aluetoimikunta, aloitus 2019

– Kokouksia 10

– Asukas-, yhdistys- ja yritystilaisuuksia 1

– Yhteisötilakokouksia 7

• Keskusta-alueen aluetoimikunta, aloitus 2019

– Kokouksia 23

• Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta, aloitus 2019

– Kokouksia 14

– Yhdistysinfo

• Aluetoimikunnat mukana myös tapahtumissa.

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Ideoita ja palautteita

• Aluetoiminnan ideariihi 6.2.2019-6.10.2020

– 25 ideaa

• Aluetoiminta kaupungin palautepalvelussa 27.10.2020 -

– 25 palautetta ja ideaa

• Lisäksi ideat asukas-, yhdistys- ja yritystilaisuuksista

23..2021 Tulevaisuusjaosto
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Hankkeita (1/4)
Anjalankosken aluetoimikunta

• Joulukuusi Inkeroisten torille

• Nuorten liikennekäyttäytymisen ja -turvallisuuden edistäminen yhdessä alueen 

ydintiimin kanssa

• Frisbeegolf-rata Anjalaan

• Koivusaaren frisbeegolf-rata -kansalaisaloitteen tukeminen

• Keltakankaan liikenneympyrän ehostus/kesäkukat

• Kyläläisten kokoontumispaikkojen kunnostusta kaikille saavutettaviksi

• Urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien tukemista, mm. Känkkärällä ja Korjärvellä

• Yhteisötila- ja koirapuistokyselyt 

• Inkeroisten Opistontien Rantapuiston viihtyisyyden parantaminen lähialueen 

asukkaiden ja matkailijoiden houkuttelemiseksi 

• Anjalan pyöräparkit

• Mämmälän kotiseutuyhdistyksen musiikkitapahtuma puistossa

• Teininkallion kuntoradan kunnostushanke

• Koivusaaren kuntoportaat 

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Hankkeita (2/4)
Elimäki-Koria aluetoimikunta

• ELKO-botit robotiikkakerho

• Korian portaat

• Yhteisötila Pulju

• Jouluvalot Elimäelle

• Haukkavuoren ulkoilureiteille opastaulut

• Korotetut suojatiet keskustaan ELY:n hankelistalle, toteutuu lähivuosina, 

mahdollisesti jo vuonna 2021

• Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikka seurakuntakeskuksen viereen 

toteutuu, kun kirkkopuisto saneerataan lähivuosina

• Linja-autopysäkin katos 6-tien varteen. Ely toteuttaa.

23.2.2021 Tulevaisuusjaosto
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Hankkeita (3/4)
Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta

• Naisten harrastefutis

• Heijastimet Kuusankoski-Jaala alueen koululaisille (1-9 luokat) 

• Kuusankoski 100-juhlavuosi

• Robotiikkakerho Kujabotit

• Maksuttomat palvelut -esite ja nettisivut

• Yhteisötilojen suunnittelu Kuusankoskelle ja Jaalaan

• Auringonkukkapellot

• Jaalan jouluvalojen suunnittelu yhdessä kaupungin kanssa 

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste
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Hankkeita (4/4)
Keskusta-alueen aluetoimikunta

• Kotalaavu Kymijoen rannalle Alakylään

• Lasten liikennepuisto

• Hinkismäen luontopolun kunnostus

• Selfie-kehykset

• Kaupunkipeli

Valkealan aluetoimikunta

• Valkealan kirkonkylän uimarannan sekä ”Huikein lenkki” -

luontopolun kehittämishanke 

• Auringonkukkapellot

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto
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Lausuntoja ja kehittämistä

• Strategioihin ja -ohjelmiin

• Kyselyihin

• Kehittämisasioihin

• Aluetoimikuntien edustajia seuraavissa:

– Digitukiverkosto

– Ratamo-terveysmetsä

– Pääkirjaston yhteisötila

– Kaveri –verkosto, alueellinen

– Ilkivaltaryhmä

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto
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Tavoite: Jokaisella suuralueella on aluekeskus, jossa on vähintään 
yksi monipalvelupiste hyödyntäen kaupungin nykyisiä toimitiloja.

Yhteisötilat

• Yhteisötila on perustettu Elimäen vanhaan kunnantaloon Puljuun

• Pääkirjastolle suunnitellaan yhteisötilaa. 

• Valkealan yhteisötila on tulossa Valkealan monitoimitaloon. 

• Jaalaan suunnitellaan yhteisötilaa.

• Anjalankoskella on kyselty asukkailta yhteisötilatoiveista, 

suunnitelmia tilasta Inkeroisiin. 

• Kuusankoskella aloitetaan tarvekartoitus. 

• Yhteisötilaesitys kaupunginhallitukselle menossa.

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto
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Aluetoimikunnan tehtävä (1/5)

• Aluetoimikunnat ovat lisänneet yhteistyötä alueilla ja alueiden välillä. Yhteistyötä 

tehty yritysten, yhdistykset, asukkaiden ja kaupungin kanssa.

• Aluetoimikunnat ovat järjestäneet talkoita, tapahtumia, keskustelutilaisuuksia, 

antaneet lausuntoja esim. hyvinvointiohjelmasta ja palveluverkosta ja vastanneet 

kyselyihin. 

• Yhteistyötä on tehty myös valtuutettujen kanssa, esim. yhteinen kehittämistyöpaja.

• Aluetoimikunnilla on viime vuoden elokuusta lähtien ollut aluetoimikuntien 

puheenjohtajien kokous, jossa suunnitellaan aluetoimikuntien toimintaa alueilla ja 

alueiden välillä.

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

Tavoite: Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittämistä seuraavasti:  

Tarjoaa kaupunkiaktivismille toiminta-alustan 

•Aluekokouksien järjestäminen, joissa kuullaan alueen asukkaita ja yhteisöjä (esim. 

kylätoimikunnat, nuoriso- ja yrittäjäjärjestöt)

•Verkostoituminen muihin aluekeskuksiin

•Valitsee kaupungin myöntämän vuosittaisen aluekeskuskohtaisen kehittämisrahan 

käyttökohteet ja antaa vuosittain toiminnastaan raportin tulevaisuusjaostolle



17

Aluetoimikunnan tehtävä (2/5)

• Aluetoimikunnat ovat järjestäneet alueen kehittämistilaisuuksia. 

• Asukkaat ovat voineet lähettää palautteita ja toimenpide-

ehdotuksia aluetoimikunnille. 

• Lisäksi aluetoimikunnilla on ollut asukaskyselyitä, esim. 

Anjalankosken koirapuistokysely.

• Aluetoimikunnille avattiin loppuvuodesta 2020 oma aluetoiminta 

-osio kaupungin palautepalveluun.

• Yhteiskokoukset Kouvolan Asymin kanssa.

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

Tavoite: Osallistuu kaupunkisuunnitteluun oman aluekeskuksen 

alueella
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Aluetoimikunnan tehtävä (3/5)

• Aluetoimikunnat ovat esittäneet vuosittain tulevaisuusjaostolle 

toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman.

• Aluetoimikuntien edustajat on nimetty kaupungin 

digitukiryhmään ja aluetta koskeviin strategiahankkeisiin. 

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

Tavoite: Tarjoaa alueellisen demokratian toiminta-alustan 

Kansalaiskuulemiset ja -foorumit yhteistyössä kaupungin sekä muiden 

toimijoiden kanssa

Antaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä arvion alueen kehityksestä ja 

palveluiden tilasta. 

Tekee ehdotuksia palvelujen sähköistämisestä ja digitalisaation edistämisestä. 

Lausunto-oikeus kaupungin talousarviosta ja -suunnitelmasta, kaupungin 

strategiasta sekä asioista, joilla voi olla olennainen vaikutus alueen asukkaiden 

elinympäristöön, työntekoon tai muihin olosuhteisiin

Muut alueen lähidemokratiaa edistävät tehtävät  
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Aluetoimikunnan tehtävä (4/5)

• Erillistä kaupunginhallituksen hyväksymää innovaatiorahaa 

ei ole haettu. 

• Monipalvelupisteitä eli yhteisötilojen toiminnan sisältöä on 

suunniteltu pilottikohteissa Elimäen Puljussa ja 

pääkirjastolla.

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

Tavoitteita: 

• Edistää yrittäjyysasennetta alueella

• Päättää innovaatiorahan hakemisesta

• Monipalvelupisteiden toiminnallisen sisällön suunnittelu
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Aluetoimikunnan tehtävä (5/5)

• Aluetoimikuntien kanssa on laadittu aluetoimikuntien yhteinen 

viestintäsuunnitelma. 

• Lisäksi on laadittu tapahtumakohtaisia viestintäsuunnitelmia, esim. 

Kuusankosken 100-vuotisjuhlaa varten.

• Aluetoimikunnilla on facebook-sivut, yhteinen instagram-sivu ja 

nettisivut

• Uutisia on ollut paikallislehdissä ja kaupungin tiedotuslehdessä

• Järjestetty asukastilaisuuksia ja yhteistyökokouksia, esim. yhdistysten, 

Kinnon, yrittäjien, nuorisovaltuuston, valtuutettujen kanssa

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

Tavoite: Viestittää omasta toiminnastaan alueen asukkaille ja yhteisöille sekä 

avustaa viestinnässä kaupungin organisaatiota 
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Viestinnän seurantalukuja

• Facebook-sivuilla vakituisia seuraajia

– Anjalankoskelaiset (ei aluetoimikunnan omaa sivua) 1,3 t

– Elimäki-Koria aluetoimikunta 120

– Keskusta-alueen aluetoimikunta 469

– Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta 141

– Valkealan aluetoimikunta 353

• Aluetoimikuntien Instagram 117 seuraajaa (perustettu 2020)

• Aluetoimikuntien nettisivut (kouvola.fi/aluetoimikunnat)

– Vuonna 2020 sivujen katselijat 3412

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/aluetoimikunnat/
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Esimerkki asukkaan ideasta toteutukseen –

Koivurannan alueen kehittäminen

• Kuntalaisen idea Koivusaaren kuntoilulaitteista ja koppien maalauksesta tulee 

aluetoiminnalle palautepalvelun kautta

• Osallisuuskoordinaattori lähettää palautteen Asymiin vastattavaksi. Pyytää samalla 

vastausta aluetoimikunnalle.

• Asymissa ei ole suunnitelmia Koivurannan alueesta. Asymi vastaa palautteen 

lähettäjälle ja lähettää asian edelleen liikuntapalveluihin selvitettäväksi sekä vastaa 

osallisuuskoordinaattorille.

• Asiaa käsitellään Anjalankosken aluetoimikunnassa. Aluetoimikunnalla on 

kunnostussuunnitelmia, mutta ei ko. ideassa olevia. Suunnitelmissa on kuntoportaat 

ja penkkien kunnostus. Odotellaan, mitä liikuntapalvelut vastaa. Olisiko mahdollista 

toteuttaa esim. Kouvolan liikuntapuolen suunnittelema aktiivipuisto ko. alueelle? 

Mietitään myös, jos joku yhdistys tekisi ja kaupunki antaisi tarvikkeet.

• Selvitettävä myös, miten alueen ylläpito ja tehdyt muutokset hoidetaan jatkossa? 

Kuka on vastuussa.

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste



23

Kokemuksia
Tärkeää:

• Tiedon kulku eri toimijoiden välillä ja asukkaille

• Hankeprosessien sujuvoittaminen

– Kaupungin byrokratia on koettu raskaaksi ja hitaaksi eri ideoiden 

toteuttamisissa, toki ymmärtäen lainsäädännön vaatimukset 

vastuukysymysten osalta. 

• Toteutettu hankkeita, jotka muuten jäisivät toteuttamatta

• Ennakoitavuus tärkeää, esim. päätökset palveluverkoista, miten asiat 

hoidetaan päätöksenteon jälkeen

• Suoralle demokratialle tarvitaan kanavia

• Aluetoimikunnan roolin ymmärtäminen

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste
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Aluetoiminnan vaikuttavuus

• Pienellä rahalla tehty alueiden kunnostusta

• Yhteistyötä lisätty eri toimijoiden kanssa

– Hankkeet, kehittäminen, sosiaaliset ongelmat

• Tietoa ja ideoita saatu asiakasrajapinnasta

• Alueella yhteistyötaho ja tietoa alueelta

• Osallistumismahdollisuudet ja tieto lisäävät asukkaiden luottamusta 

• Suora demokratia tukee edustuksellista demokratiaa

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste
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Kouvolan Sanomat (1/9)

• 64 uutista aluetoimikunta -hakusanalla ensimmäisen 

toimintakauden aikana
LÄHELLÄ15.3.2017 5:30

• Kouvola testaa aluekeskusten toimintaa tänä vuonna — valtuusto pui pitkään palvelumallin 

hyväksymistä

3.3.2018 5:57

• Kaupunki haluaa jakaa Kouvolan viiteen alueeseen — Asukkaat pääsemässä päättämään 

miljoonan euron kehittämisrahasta

5.3.2018 20:24

• Kouvola perustaa tänä vuonna aluekeskukset entisen Anjalankosken ja Valkealan alueille —

valtuusto päättää asiasta ensi maanantaina

6.4.2018 7:34

• Uutisen takaa: Pahimpana peikkona on vanhojen kuntarajojen palaaminen — Aluekeskuksista 

pelätään tulevan puoluepolitiikan värittämiä kuppikuntia

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/e6857505-2d29-4ea8-b216-afb3e3ccedc0
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/77482566-688d-41db-9140-2cb6f85b1cac
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/e6da3d64-a4b6-459a-b561-535fe1d6ef8a
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/29c420f2-862e-47c6-8985-b4a4f0d45436
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Kouvolan Sanomat (2/9)

LÄHELLÄ2.6.2018 8:30

• Tulevaisuusjaoston kiikarit tarkennetaan vuoden 2030 Kouvolaan — Hallitus valitsee jaoston 

maanantaina

6.7.2018 15:45

• Oletko aktiivinen ja asut entisen Anjalankosken tai Valkealan alueella? Kouvolan kaupunki haluaa 

sinut

28.8.2018 15:02

• Ehdokkaat Anjalankosken ja Valkealan aluetoimikuntiin on nimetty — Katso listat

3.9.2018 5:34

• Kouvolaan perustettavien aluetoimikuntien jäsenehdokkaat eivät aio lietsoa kylien välistä kyräilyä 

— ”Tietynlaisia kuppikuntia pitää olla, jotta kylien ääni saadaan kuuluviin.”

4.9.2018 14:12

• Anjalankosken ja Valkealan aluetoimikunnat vahvistettiin

10.12.2018 19:04

• Kouvola aikoo hankkia 10 led-taulua aluetoimikunnille

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/80f5a34a-f803-4f8b-8336-792a556a98f5
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/9f9837ba-8161-4d0a-9ca0-cfcefb4220f0
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/13235fb1-938c-43fc-a76e-93a9f78393af
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/a1c6354f-a371-44b6-bf62-8f7afaffbc30
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/7aa2bac1-3db2-49c9-8578-fd24c364993f
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/3c3e3981-d33a-4062-ae6e-d26a1a21f404
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Kouvolan Sanomat (3/9)

27.3.2019 14:59

• Kolmen aluetoimikunnan jäsenhaku on käynnissä — Kouvolan kaikki viisi aluetoimikuntaa on 

kesällä toiminnassa

9.4.2019 6:02

• Koulun rakentamiseen ja asumiseen liittyvät kysymykset kokoavat keskustelijat Valkealan 

kuntailtaan

9.4.2019 22:10

• ”Kouvolassa pärjätään tulevaisuudessa kahdella lukiolla” — Valkealan kuntaillassa yleisö kysyi ja 

virkamiehet vastasivat

15.5.2019 15:40

• Kouvolan tulevaisuusjaosto nimesi jäseniä uusiin aluetoimikuntiin

22.5.2019 5:32

• Aluetoimikuntien puheenjohtajat löytävät hyvästä Kouvolasta myös parannettavaa: Elokuvia 

keskustaan, Alko Elimäelle ja Kuusankoskella ympäristö kuntoon

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/3ae4d0df-f217-408a-97cb-4b49b8f5b4c1
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/bc7256b2-5d08-4a62-b80b-6358514f1624
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/2db57251-0f75-44e3-a348-676e09325404
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/4cf1bf21-e901-4ee3-b9c2-e901dfcbd0ff
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d8d36421-7e26-48af-a568-380e70685384
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Kouvolan Sanomat (4/9)
28.5.2019 6:40

• Kouvolan uusien aluetoimikuntien perustaminen halkaisi valtuuston — Larikka: On huonoa 

pelisilmää esittää puolen miljoonan euron panostusta samaan aikaan kun käymme yt-

neuvotteluita

30.5.2019 4:00

• Pääkirjoitus: Aluetoimikuntien on nyt näytettävä, etteivät ne ole vain juhlamokkakerhoja

31.5.2019 17:05

• Lukijalta: Aluetoimikunnat ovat tehneet arvokasta työtä perustamisistaan lähtien

29.6.2019 5:36

• Inkeroislainen parturi-kampaajayrittäjä Sarianne Auvinen on aina valmis töihin oman kylän 

hyväksi, oli kysymys sitten vaikka vessojen pesusta

27.8.2019 5:30

• Robotiikasta roolipeleihin — Koulujen ilmaisten harrastekerhojen määrä on Kouvolassa 

epätasa-arvoinen — Kaunisnurmen koulussa 8 kerhoa, Kaipiaisissa ei yhtään

13.10.2019 12:40

• Lukijalta: Valkealan alueen väestökehitys on ollut muun Kouvolan väestökehitykseen verrattuna 

myönteinen— Monitoimitalo turvaisi alueen kasvua

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/c1da0a92-a432-4cd6-acdf-4726451d7af1
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/paakirjoitukset/892c4d06-9ded-41ea-9fe2-eb58b65e52eb
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/95ebf2ca-402d-4f29-8104-3c6c943d978d
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/5ec6be46-c7a1-4d76-846d-8cf526a1d987
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/16dba577-cf27-4715-afdc-323bb5767e95
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/8e2d7dad-ef89-4245-824f-48bc9d0292d9
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Kouvolan Sanomat (5/9)
14.11.2019 7:05

• Nyt pääsevät keskustan asukkaat ääneen — Asukkailta toivotaan ideoita tuomaan eloa ja 

viihtyisyyttä Kouvolan keskustaan

20.11.2019 6:05

• 50 henkeä ideoi piristystä Kouvolan keskustaan aluetoimikunnan asukasillassa — Kansalaistorille 

toivotaan mahdollisuutta juhlien järjestämiseen, Manskille Kouvolan omaa Oodia eli Koodia

24.11.2019 14:07

• Lukijalta: Vuohijärveä koskevat säästöpäätökset on tehty yhtään tuntematta paikallisia olosuhteita 

— ”Mikä on kyläkummin ja aluetoimikunnan rooli?”

2.3.2020 6:33

• Kouvolan viisi aluetoimikuntaa ovat saaneet toimintansa käyntiin – Elimäen alueella halutaan 

Korialle portaat Kymijoen törmälle, Valkealassa aiotaan kunnostaan Huikein Lenkki -luontopolku

6.5.2020 17:00

• Uusi työryhmä selvittää Kouvolan riesaksi kasvanutta ilkivalta- ja roskaamisongelmaa – Jälkien 

siivous ja korjaus maksaa kaupungille 250 000 euroa vuodessa

11.5.2020 5:55

• Kouvolan aluetoimikuntien rahoitusta järjestellään uudelleen – Innovaatiorahaa ei ole haettu 

lainkaan

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/a1d13e09-963e-4f2f-a3ac-a290a325c605
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/336a7060-2fa0-4de5-b5ba-3b482017c58e
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/e62901c0-9446-4ede-9cb8-eeacd4c1f145
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/8b9ac343-713b-43d7-8a6a-b8b8cc617df1
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/8ebfa467-4d0e-493f-9cc9-0c70c57ccf44
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/6599b4d4-9c8f-4aba-a0ad-e5e56add4c84
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18.5.2020 19:00

• Koronavirus perui hallivuoroja naisten harrastejalkapallon ryhmältä Sami Hyypiä -areenassa –

Kaupunki tukee toimintaa, jota voidaan laajentaa koko Kouvolan alueelle

22.5.2020 6:00

• Koronan keskelle silmäniloa: Valkealan kylissä kylvetään auringonkukkaa teiden varsille –

Kesällä niitä saa käydä keräämässä

27.5.2020 6:00

• Kouvolan liikennepuisto voidaan avata kesäksi, jos kaupunki näyttää aluetoimikunnalle vihreää 

valoa – Rahoitus lahjoituksina, toiminnan järjestäisi Parik

28.5.2020 21:55

• Kouvolan liikennepuisto saattaa avautua kesäkuussa – Asiaa käsitellään tiistaina teknisessä 

lautakunnassa

4.6.2020 15:04

• Ilouutinen Kouvolan nuorille kaasuttelijoille: Liikennepuiston aukeaminen varmistui!

30.7.2020 17:59

• "Eveliina otti asian esiin kokouksessa, ja saimme kaupungin hyväksynnän" – Aluetoimikunta 

mahdollisti naisten höntsäfutiksen Kuusaalla

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/urheilu/e8bdb558-0a51-499d-8b5c-02446d97937a
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/fd173166-cf2e-4386-9ef0-9594dbf98f2f
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/ad5d6a98-07ff-42c1-ae2f-6102f0aa92cd
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/152aa9bc-e613-4381-a33c-5f339026fd08
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/797b1250-9855-400b-b194-044a5285ba66
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/f743467d-64b9-4746-8ab7-d78d698599c5
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18.8.2020 6:30

• Nyt niitä saa poimia! – Katso kartalta, missä kouvolalaisten iloksi Valkealaan kylvetyt 

auringonkukkapellot sijaitsevat

20.10.2020 15:56

• Kouvolan liikennepuisto aukesi kesällä vaikeuksien jälkeen koronasta huolimatta – Ponnistus 

sai huomiota myös valtakunnallisessa keskustatekokilpailussa

10.11.2020 5:30

• Pimeille kulkijoille jaetaan heijastimia Kouvolassa perjantaina 13. päivä – Tempauksella 

halutaan muistuttaa erityisesti joukkoliikenteen käyttäjiä näkyvyydestä

7.12.2020 10:10

• Kouvolan kaupunginvaltuustossa maalailtiin jo uutta kulttuuritaloa ja maksuttomia liikuntavuoroja 

lapsille ja nuorille: Muutosesitykset vedettiin pois ja muutettiin toimenpidealoitteiksi – Ensi 

vuoden talousarvio saatiin pakettiin kahdella äänestyksellä

8.12.2020 5:00

• Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kouvolan 8 miljoonaa euroa positiivisen budjetin – Etelä-Kouvolan 

yhtenäiskoulun nimen vaihtaminen talousarviokirjaan oli ainoa äänestysten tuoma muutos, myös 

juniorivuorojen maksuttomuutta ja kulttuuritaloselvitystä esitettiin

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/73defd77-2028-4042-b3cc-4e886f7f8d3f
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/60d06b5d-1788-4bee-bdd6-ef021e5ecf3d
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d88da16a-9b48-4f08-8e07-b84965244529
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/5bdebbd0-08e2-4ad0-83f0-2b5c4dbbb5e9
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/8ede1d2d-7606-4ff4-906f-e9586dae91a8
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10.12.2020 8:00

• Lukijalta: Kaupunki on laiminlyönyt Valkealan luontopolun

15.12.2020 6:30

• Kymijoen rantaan rakennettiin kotalaavu pyöräilymatkan päähän Kouvolan keskustasta – Paikka 

on jo löytänyt käyttäjänsä

18.12.2020 21:20

• Kuusankoski täyttää ensi vuonna 100 vuotta – Juhlavuosi alkaa jo uudenvuodenaattona, 

tapahtumia riittää pitkin vuotta

20.12.2020 15:00

• Lukijalta: Valkealan jääkiekon kyläsarja on hieno esimerkki kylien aktiivisuudesta – Aktiivisuutta 

tarvitaan myös Kouvolan kaupungilta

3.1.2021 4:00

• Pääkirjoitus: Kouvolan aluetoimikunnat ovat löytämässä vähitellen paikkansa – Kyse ei ole vain 

rahanjakoautomaateista

3.1.2021 5:00

• Kaupunki oli jättää aluetoimikunnat yksin, mutta nyt yhteistyö toimii – Päättäjien ajoittain 

väläyttämä epäluottamus kuitenkin harmittaa Kouvolan aluetoimikunnissa

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/929754e8-3a64-4e1d-b844-1eb7ea2a033b
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/753a7ded-f043-4f32-b419-8350ba8266ec
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/7fe67364-fe6d-45b3-9bbc-9be52ba37b9c
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/lukijalta/3a99a556-0936-47e4-8271-244532202b67
https://kouvolansanomat.fi/mielipide/paakirjoitukset/781575cf-99e4-495e-856c-ace6eb61ccf3
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/6150c17c-c2bb-4232-8c42-3843d8bf799d
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3.1.2021 5:30

• Elimäelle yhteisötila, keskustan liikennepuisto auki ja Valkealaan auringonkukkapeltoja – "Tässä 

on vähän niin kuin vapaapalokuntana juostu kaupungin lakkautusten perässä", kuvaa 

aluetoimikunnan aktiivi

21.1.2021 17:00

• Valkealan uuden koulun rakentaminen alkaa syksyllä, ja koulu valmistuu tammikuussa 2024 –

Kouluhankkeesta keskustellaan ensi viikolla kuntaillassa, jota voi seurata verkossa

26.1.2021 20:00

• Jaalan kuntalaisillassa esillä yhteisötilan käynnistys sekä sote-palvelujen kehitys – Teemailta 

pidetään verkossa 25. helmikuuta

23.3.2021 Tulevaisuusjaosto

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d4fcf070-45aa-4398-a21e-379cd18b8ae4
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/c9ea4376-2efd-4afa-a97b-7a51d3b915ac
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/84fd6229-47f1-4c54-a6dc-bdfda61fd0e5
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8.3.2018 05:00

Monipalvelupiste kävelymatkan päässä

8.3.2018 10:40

Tulevaisuuden palvelumalli alkamassa jo tänä vuonna Myllykoskella ja Inkeroisissa

5.7.2018 11:04

Tule mukaan Anjalankosken aluetoimikuntaan

6.8.2018 21:05

Aluetoimikuntaan hakuaika päättyy torstaina

23.8.2018 06:35

Aluetoimikuntatyöstä 19 kiinnostunutta

28.8.2018 15:04

Aluetoimikuntiin seitsemän jäsentä

4.10.2018 09:40

Aluetoimikunnan puheenjohtaja Elina Porkka haluaa vaikuttaa eikä valittaa

1.11.2018 09:36

Anjalankosken aluetoimikunnan asukasilta 8.11. Känkkärän luontopolun 

kotalaavulla Anjalassa

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

https://www.keskilaakso.fi/2018/03/08/monipalvelupiste-kavelymatkan-paassa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/03/08/monipalvelupiste-kavelymatkan-paassa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/03/08/tulevaisuuden-palvelumalli-alkamassa-jo-tana-vuonna-myllykoskella-ja-inkeroisissa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/03/08/tulevaisuuden-palvelumalli-alkamassa-jo-tana-vuonna-myllykoskella-ja-inkeroisissa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/07/05/tule-mukaan-anjalankosken-aluetoimikuntaan/
https://www.keskilaakso.fi/2018/07/05/tule-mukaan-anjalankosken-aluetoimikuntaan/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/06/aluetoimikuntaan-hakuaika-paattyy-torstaina/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/06/aluetoimikuntaan-hakuaika-paattyy-torstaina/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/23/aluetoiminkuntatyosta-19-kiinnostunutta/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/23/aluetoiminkuntatyosta-19-kiinnostunutta/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/28/aluetoimikuntiin-seitseman-jasenta/
https://www.keskilaakso.fi/2018/08/28/aluetoimikuntiin-seitseman-jasenta/
https://www.keskilaakso.fi/2018/10/04/aluetoimikunnan-puheenjohtaja-elina-porkka-haluaa-vaikuttaa-eika-valittaa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/10/04/aluetoimikunnan-puheenjohtaja-elina-porkka-haluaa-vaikuttaa-eika-valittaa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/11/01/anjalankosken-aluetoimikunnan-asukasilta-8-11-kankkaran-luontopolun-kotalaavulla-anjalassa/
https://www.keskilaakso.fi/2018/11/01/anjalankosken-aluetoimikunnan-asukasilta-8-11-kankkaran-luontopolun-kotalaavulla-anjalassa/
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24.1.2019 05:00

Häiriköintiin Inkeroisten ja Myllykosken kirjastoissa etsittiin ratkaisua – Pitkä 

aukiolo palaa helmikuussa, mutta vain kokeeksi

30.1.2019 16:17

Taajamiin tapahtumia ja ihmiset liikkeelle

4.2.2019 04:00

Pienelläkin rahalla saadaan vireyttä kyliin – Elimäen aluetoimikunnan jäsenet 

hakuun keväällä

7.3.2019 16:49

Kokoomuksen valtuustoryhmä tervehdyttäisi taloutta organisaatiouudistuksella, 

henkilöstömäärää pienentämällä, aluetoimikuntien lakkauttamisella ja 

palveluverkkojen tiivistämisellä

25.5.2019 04:00

Inkeroisten ja Myllykosken monipalvelupisteistä kysely kesän aikana

19.6.2019 09:04

Inkeroisiin ja Myllykoskelle kartoitetaan monipalvelupisteitä – Vastaa kyselyyn ja 

vaikuta

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

https://www.keskilaakso.fi/2019/01/24/hairikointiin-inkeroisten-ja-myllykosken-kirjastoissa-etsittiin-ratkaisua-pitka-aukiolo-palaa-helmikuussa-mutta-vain-kokeeksi/
https://www.keskilaakso.fi/2019/01/24/hairikointiin-inkeroisten-ja-myllykosken-kirjastoissa-etsittiin-ratkaisua-pitka-aukiolo-palaa-helmikuussa-mutta-vain-kokeeksi/
https://www.keskilaakso.fi/2019/01/30/taajamiin-tapahtumia-ja-ihmiset-liikkeelle/
https://www.keskilaakso.fi/2019/01/30/taajamiin-tapahtumia-ja-ihmiset-liikkeelle/
https://www.keskilaakso.fi/2019/02/04/pienellakin-rahalla-saadaan-vireytta-kyliin-elimaen-aluetoimikunnan-jasenet-hakuun-kevaalla/
https://www.keskilaakso.fi/2019/02/04/pienellakin-rahalla-saadaan-vireytta-kyliin-elimaen-aluetoimikunnan-jasenet-hakuun-kevaalla/
https://www.keskilaakso.fi/2019/03/07/kokoomuksen-valtuustoryhma-tervehdyttaisi-taloutta-organisaatiouudistuksella-henkilostomaaraa-pienentamalla-aluetoimikuntien-lakkauttamisella-ja-palveluverkkojen-tiivistamisella/
https://www.keskilaakso.fi/2019/03/07/kokoomuksen-valtuustoryhma-tervehdyttaisi-taloutta-organisaatiouudistuksella-henkilostomaaraa-pienentamalla-aluetoimikuntien-lakkauttamisella-ja-palveluverkkojen-tiivistamisella/
https://www.keskilaakso.fi/2019/05/25/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteista-kysely-kesan-aikana/
https://www.keskilaakso.fi/2019/05/25/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteista-kysely-kesan-aikana/
https://www.keskilaakso.fi/2019/06/19/inkeroisiin-ja-myllykoskelle-kartoitetaan-monipalvelupisteita-vastaa-kyselyyn-ja-vaikuta/
https://www.keskilaakso.fi/2019/06/19/inkeroisiin-ja-myllykoskelle-kartoitetaan-monipalvelupisteita-vastaa-kyselyyn-ja-vaikuta/
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28.7.2019 10:00

Inkeroisten ja Myllykosken monipalvelupisteistä kysely – Vastausaikaa 7.8. asti

13.8.2019 11:04

Inkeroisten ja Myllykosken monipalvelupisteiden asukaskyselyyn 78 vastausta

26.8.2019 09:29

Asukastyöpaja aluetoiminnasta tänään Inkeroisissa

29.8.2019 02:13

Monipalvelupisteiden ideointi alkoi – Myllykosken asukastyöpaja 18.9. kirjastossa

9.9.2019 05:49

Monipalvelukeskukset asukastyöpaja Myllykoskella

13.9.2019 16:37

Aluetoimikunta kutsuu päättäjiä ja viranhaltijoita Elimäelle

14.11.2019 15:28

Lapset leikkivät Korialla junaradalla

15.11.2018 04:31

Pannukahvin porina siivitti jutustelua – Aluetoimikunta esittäytyi Känkkärän kotalaavulla

24.1.2020 09:00

Myllykosken keskustan häiriköintiä halutaan estää kameravalvonnalla

29.11.2019 12:00

Elimäen aluetoimikunta ideoi kuntoportaita Korialle

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

https://www.keskilaakso.fi/2019/07/28/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteista-kysely-vastausaikaa-7-8-asti/
https://www.keskilaakso.fi/2019/07/28/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteista-kysely-vastausaikaa-7-8-asti/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/13/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteiden-asukaskyselyyn-78-vastausta/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/13/inkeroisten-ja-myllykosken-monipalvelupisteiden-asukaskyselyyn-78-vastausta/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/26/asukastyopaja-aluetoiminnasta-tanaan-inkeroisissa/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/26/asukastyopaja-aluetoiminnasta-tanaan-inkeroisissa/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/29/monipalvelupisteiden-ideointi-alkoi-myllykosken-asukastyopaja-18-9-kirjastossa/
https://www.keskilaakso.fi/2019/08/29/monipalvelupisteiden-ideointi-alkoi-myllykosken-asukastyopaja-18-9-kirjastossa/
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/09/monipalvelukeskukset-asukastyopaja-myllykoskella/
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/09/monipalvelukeskukset-asukastyopaja-myllykoskella/
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/13/aluetoimikunta-kutsuu-paattajia-ja-viranhaltijoita-elimaelle/
https://www.keskilaakso.fi/2019/09/13/aluetoimikunta-kutsuu-paattajia-ja-viranhaltijoita-elimaelle/
https://www.keskilaakso.fi/2019/11/14/lapset-leikkivat-korialla-junaradalla/
https://www.keskilaakso.fi/2019/11/14/lapset-leikkivat-korialla-junaradalla/
https://www.keskilaakso.fi/2018/11/15/pannukahvin-porina-siivitti-jutustelua-aluetoimikunta-esittaytyi-kankkaran-kotalaavulla/
https://www.keskilaakso.fi/2018/11/15/pannukahvin-porina-siivitti-jutustelua-aluetoimikunta-esittaytyi-kankkaran-kotalaavulla/
https://www.keskilaakso.fi/2020/01/24/myllykosken-keskustan-hairikointia-halutaan-estaa-kameravalvonnalla/
https://www.keskilaakso.fi/2020/01/24/myllykosken-keskustan-hairikointia-halutaan-estaa-kameravalvonnalla/
https://www.keskilaakso.fi/2019/11/29/elimaen-aluetoimikunta-ideoi-kuntoportaita-korialle/
https://www.keskilaakso.fi/2019/11/29/elimaen-aluetoimikunta-ideoi-kuntoportaita-korialle/
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31.1.2020 15:18

Aluetoimikuntien ja kaupungin yhteinen ideointityöpaja järjestetään maaliskuussa

21.5.2020 10:00

MLL:n Elimäen yhdistys ilman toimitilaa – Aluetoimikunta selvittelee yhteisötilan 

mahdollisuutta

25.9.2020 13:00

Elimäen vanhasta kunnantalosta pilottikohde – Puljusta järjestöjen yhteisötila

29.10.2020 19:55

Inkeroisten koulukeskuksen alueelle saatiin vihdoin suojatiet – Anjalan koulun 

vanhempaintoimikunta jakoi oppilaille lahjoituksina saatuja heijastimia

30.10.2020 08:00

Aluetoimikunta rakentaa Korian Ponnen kanssa kävelyportaita Korialle – Anjalankosken 

aluetoimikunta selvittää koirapuiston toteuttamista

18.12.2020 06:00

Keskilaakson Hyväntekijä-palkinto Elimäki-Koria -aluetoimikunnalle – Aktiivinen toiminta on 

tuottanut tuloksia

16.12.2020 06:17

Aluetoimikunta selvittää koirapuistotarvetta Inkeroisissa ja Myllykoskella – Kysely avoinna 

vuoden loppuun

3.3.2021 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

https://www.keskilaakso.fi/2020/01/31/aluetoimikuntien-ja-kaupungin-yhteinen-ideointityopaja-jarjestetaan-maaliskuussa/
https://www.keskilaakso.fi/2020/01/31/aluetoimikuntien-ja-kaupungin-yhteinen-ideointityopaja-jarjestetaan-maaliskuussa/
https://www.keskilaakso.fi/2020/05/21/mlln-elimaen-yhdistys-ilman-toimitilaa-aluetoimikunta-selvittelee-yhteisotilan-mahdollisuutta/
https://www.keskilaakso.fi/2020/05/21/mlln-elimaen-yhdistys-ilman-toimitilaa-aluetoimikunta-selvittelee-yhteisotilan-mahdollisuutta/
https://www.keskilaakso.fi/2020/09/25/elimaen-vanhasta-kunnantalosta-pilottikohde-puljusta-jarjestojen-yhteisotila/
https://www.keskilaakso.fi/2020/09/25/elimaen-vanhasta-kunnantalosta-pilottikohde-puljusta-jarjestojen-yhteisotila/
https://www.keskilaakso.fi/2020/10/29/inkeroisten-koulukeskuksen-alueelle-saatiin-vihdoin-suojatiet-anjalan-koulun-vanhempaintoimikunta-jakoi-oppilaille-lahjoituksina-saatuja-heijastimia/
https://www.keskilaakso.fi/2020/10/29/inkeroisten-koulukeskuksen-alueelle-saatiin-vihdoin-suojatiet-anjalan-koulun-vanhempaintoimikunta-jakoi-oppilaille-lahjoituksina-saatuja-heijastimia/
https://www.keskilaakso.fi/2020/10/30/aluetoimikunta-rakentaa-korian-ponnen-kanssa-kavelyportaita-korialle-anjalankosken-aluetoimikunta-selvittaa-koirapuiston-toteuttamista/
https://www.keskilaakso.fi/2020/10/30/aluetoimikunta-rakentaa-korian-ponnen-kanssa-kavelyportaita-korialle-anjalankosken-aluetoimikunta-selvittaa-koirapuiston-toteuttamista/
https://www.keskilaakso.fi/2020/12/18/keskilaakson-hyvantekija-palkinto-elimaki-koria-aluetoimikunnalle-aktiivinen-toiminta-on-tuottanut-tuloksia/
https://www.keskilaakso.fi/2020/12/18/keskilaakson-hyvantekija-palkinto-elimaki-koria-aluetoimikunnalle-aktiivinen-toiminta-on-tuottanut-tuloksia/
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