Anjalankosken aluetoimikunnan kokous
Kokousaika: torstai 4.3. 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. Läsnä olivat Camilla Relander, Anna Peltola, Minna
Frimodig, Pirkko Haikara, Sarianne Auvinen ja Elina Porkka (pj, sihteeri).

Puheenjohtajan terveiset
a. aluetoimikunta tutuksi yhdistyksille
Päätettiin tarjota sisältöä Kymenlaakson Kylien uutiskirjeeseen.
b. yhteisötilojen tilannekatsaus
Anjalankosken tilan osalta todettiin, että mikäli tila sijaitsee Inkeroisissa, sen potentiaalisia
käyttäjiä ovat lähinnä Inkeroisten ja Anjalan alueen toimijat. Päätettiin selvittää tämän
alueen toimijoiden tilatarpeet.
c. Kouvolan osallisuuden nykytila, haasteet ja kehittämistavoitteet asukkaiden ja asiakkaiden
kannalta (huom. ennakkokysymyksiin vastaukset, vain yhteenveto kokouksessa)
Vastauksia toistaiseksi vähän, päätettiin jatkaa vastausaikaa. Puheenjohtaja koostaa
vastaukset myöhemmin yhteen.
d. Muiden ajankohtaisten asioiden tiedottaminen, ml. toimintakauden päättyminen,
asukaslehden juttuaiheet, tulevaisuusjaoston kokous.

Kehitysideat & muu palaute
e. Koirapuiston edistäminen
Asymin ja aluetoimikunnan ehdotusten läpikäynti, josta parhaimmat
toteutusmahdollisuudet todettiin olevan Myllykoskella sijaitsevalla koirapuistolla joko
Espiksenkujalla tai Rantatalonpuistossa. Päätettiin lähestyä näiden alueiden naapurustoa ja
selvittää, onko mahdollisia esteitä hankkeen edistämiselle. Selvityksen tulokset seuraavan
kokouksen esityslistalle.
f.

Teininkallion kuntoradan korjaus / tilannekatsaus
Yhteistyötaho alueelta puuttuu edelleen. Yritetään saada joku paikallisista seuroista
sitoutumaan hankkeeseen.

g. Uimahallin puiston ranta-alue
Ranta-alueella on alkamassa vesihuollon saneerausurakka, jonka vuoksi puisto ei ole
käytettävissä kesällä 2022. Istutukset jäisivät ensimmäisen kesän jälkeen työmaan alle.
Päätettiin siirtää istutuksien toteuttaminen kesälle 2022, mutta toteuttaa grillipaikka
kesäksi 2021 suunnitelman mukaisesti.

h. Koivusaaren kuntoportaat / tilannekatsaus
Paikallisilta yhdistyksiltä on tiedusteltu halukkuutta lähteä tällaiseen hankkeeseen.
Halukkuutta ei ole ollut. Päätettiin vielä laajentaa potentiaalisten toimijoiden etsimistä.
Selvityksen tulokset seuraavan kokouksen esityslistalle.
i.

auringonkukkapellot
Päätettiin hankkia yhdelle mukaan lähteneelle viljelijälle siemenet ja ilmoitetaan pellon
sijainti kaupungin karttapalveluun.

Muut asiat
j.

Suojatieturvallisuus taajamissa, asukkailta tullut yhteydenotto ja esimerkki, miten muualla
Suomessa asia on huomioitu. Päätettiin, että aluetoimikunta tekee virallisen aloitteen
kaupungille.

k. Anjalan koulun alueen kunnostaminen lasten ja nuorten aktiviteettikäyttöön (esim. trailalue, oleskelualue) > alustavia suunnitelmia olemassa, aluetoimikunta kannattaa niiden
toteuttamista.
l.

Paikallisten yrittäjien esiintuominen yhteistyössä Kinnon kanssa, mietitty videoyhteistyötä
ja yhteystiedot vaihdettu.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin järjestää seuraava Teams-kokous tiistaina 13.4. klo 17.30 – 19. Esityslista toimitetaan
myöhemmin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

