Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunnan muistio
AIKA:

Tiistai 9.3.2021 klo. 18:00 – 19:40

Paikka:

Zoom-etäkokous, kutsuja Mika Lammi

Läsnäolijat:
Jari Horppu (pj)
Juha Järvinen
Emilia Kaukiainen
Mika Lammi
Ville Mettälä
Katriina Vesala
Tommi Viljakainen
Kouvolan kaupungin edustajat:
Tarja Alamattila (Hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman valmistelukohdassa)
Heli Veripää

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jari Horppu avasi kokouksen klo 18:02.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Jari Horppu toimii kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Heli Veripää.

3. Kouvolan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä
osallisuussuunnitelman valmistelu
Hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila esitteli laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
valmistelua sekä osallisuuskoordinaattori Heli Veripää osallisuussuunnitelmaa. (katso liite)
Hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2025 pyydetään vastauksia aluetoimikunnalta maaliskuun aikana
seuraavaan kysymykseen: Mitä ensisijaisesti tulisi seuraavan neljän vuoden aikana tehdä/kehittää
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Vastaukset lähetetään Tarja Alamattilalle.

4. Osallisuussuunnitelman tavoitteet ja niiden aikataulutus
Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja toimintaan.
Osallisuus on yhteisöön kuulumista, kuulluksi tulemista ja itsensä merkitykselliseksi kokemista.
Osallisuussuunnitelmaan pyydetään vastauksia niin, että ne ovat käsiteltävissä 21.4.
aluetoimikuntien puheenjohtajien kokouksessa.
Kysymyksiä osallisuudesta: Miten asukkaiden ääni kuuluu Kouvolassa? Miten osallisuus toteutuu?
Haasteet? Kehittämistavoitteet? Miten asiakkaiden ääni kuuluu Kouvolassa? Miten osallisuus
toteutuu? Haasteet? Kehittämistavoitteet? Kouvolan osallisuuden nykytila, haasteet ja
kehittämistavoitteet asukkaiden ja asiakkaiden kannalta, voitte miettiä myös yritysten kannalta.

5. Aluetoimikuntien ajankohtaiset kuulumiset ja tulevaisuusjaoston 23.2.21
sekä puheenjohtajien 18.2. kokoukset
Tulevaisuusjaosto 23.2.2021
Tulevaisuusjaostossa käytiin läpi aluetoimikuntien toimintakertomukset, -suunnitelmat ja väliraportti
kuluneelta ensimmäiseltä kaudelta sekä Anjalankosken aluetoimikunnan puheenjohtajan Elina Porkan
tutkimussuunnitelma aluetoiminnan johtamisesta. Aluetoiminta todettiin arvokkaaksi työksi kuntalaisten ja
asukkaiden lähidemokratian toteutumiseksi. Aluetoiminnalla on vahva tulevaisuusjaoston tuki.

Ajankohtaisia asioita
-

-

Juttuehdotuksia kaupungin asukaslehteen 19.3. klo 12 mennessä
Kouvola-päivään 8.5. vartin videoesityksiä kaupungintalon studiolla. Ville Mettälä ottaa yhteyttä
kaupungin viestintään. Ideoitiin etätapahtumaa, jossa paikallisia esiintyjiä. Toinen idea oli
kaupunkipelin esittely.
Edustaja Kymenlaakson kylien tilaisuuteen 15.4.2021 klo 17.30-18.30, esittäytyivät viime
puheenjohtajien kokouksessa. Keskustellaan asiasta seuraavassa puheenjohtajien palaverissa.
Kymi Sinfoniettan lounaskonsertti keskiviikkona 10.3. klo 12.
Käytiin läpi asukkailta keskusta-alueen aluetoimikunnalle tulleita palautteita. Todettiin, että suurin
osa palautteista koski kaupungin teknisen puolen asioita.
Yhteisötila-asian eteneminen, Ville Mettälä mahdollisesti Kinnon yrityspalvelutilaselvitykseen
mukaan. Selvitys tehdään kevään aikana. Keskusteltiin HUB-tilasta, joka lakkautettiin, koska se ei
ollut taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Todettiin, että Xamkin ja yritysten yhteistila Manskilla
voisi olla toimiva.
Pääkirjaston yhteisötilasuunnitelmaa tehtiin yhdessä. Keskustan aluetoimikunnasta mukana oli
Mika Lammi ja Juha Järvinen. Mika Lammi keräsi myös asukkaita mukaan ideoimaan yhteisötilaa.

7. Keskusta-alueen aluetoimikunnan toiminnan tavoitteet loppukaudeksi
-

Kaupunkipeli
Kouvolan digitukihankkeessa ollaan mukana

-

Ideoitiin mahdollista digi-iltaa asukkaille
Vastaukset kaupungin hyvinvointi- ja osallisuussuunnitelmaan

8. Vuoden 2021 kuntavaalit 18.4.2021?
Oikeusministeriö ilmoitti, että Suomessa ei järjestetä kuntavaaleja 18. huhtikuuta koronaepidemian takia.
Vaalit pidetään näillä näkymin 13.6. On arvioitu, että mahdollisesti valtuustokausi jatkuisi elokuun loppuun
ja uusi valtuusto aloittaisi syyskuun alusta. Täten nykyisten aluetoimikuntien toimikausi pitenisi. Todettiin,
että vanhoja jäseniä olisi hyvä olla mukana myös seuraavalla kaudella, jolloin tietotaito siirtyisi. Jäsenhaku
ilmeisesti elokuussa.

9. Viestintäasia Emilia
Viestintäasioita ei ollut.

10. Ilkivaltatyöryhmä ja kaupunkipeli
Todettiin, ettei ilkivaltatyöryhmästä ollut terveisiä. Kaupunkipeli etenee, palaveri asiasta kaupungin
edustajien kanssa ensi perjantaina 12.3.

11. Digi-tukihanke
Aluetoimikunnan edustajat eivät osallistuneet digitukihankekokoukseen. Heli Veripää kertoi, että
verkoston viime kokouksessa 27.1. kerrottiin Kymenlaakson digitukihankkeen aineistoista ja
tapahtumista sekä kevään 2021 suunnitelmista. Digitaaliset palveluprosessit ja sisällöt -hanke:
Personoitu digityöpöytä oli esillä kokouksessa. Kokouksessa esiteltiin myös Verkosta virtaa toimintaa ja vertaisopastajia sekä Kouvolan hyvinvointikyselyn tuloksia.

12. Muut asiat
Lumiukkokisa
Katriina Vesala kertoi keskustan aluetoimikunnan Kouvolan Ladun kanssa toteutetusta lumiukkokisasta.
Saatiin hyvin näkyvyyttä ja Kouvola johti jonkin aikaa lumiukkokisaa. Kisa jatkuu 14.3.2021 asti ja toivottiin

vielä osallistujia sekä aktivointia. Todettiin, etteivät kaikki käyttäneet hastageja, jolloin lumiukot eivät
ilmestyneet laskuriin. Lisäksi todettiin, että Instagramin puolelta pitäisi myös katsoa osallistujat. Katriina
Vesala ja Mika Lammi arpovat palkinnot 15.3.
Lumiukkokisan viesti:
”Hiihtolomat lähestyvät ja erilaiset lumihaasteet starttaavat
Kouvolan keskusta-alueen aluetoimikunta ja Kouvolan Latu yhdistävät voimansa ja haastavat kaikki
kouvolalaiset lumiukkotalkoisiin.
Suomen Latu
on käynnistänyt #ulkonakuinlumiukko kampanjan, joka jatkuu 14.3. asti. Tähän liittyy myös lumiukkolaskuri,
jossa kaupungit kisaavat lumiukkojen määrästä suhteesta asukaslukuun ja mehän voitetaan tämä tietenkin,
kun kaikki innostuvat mukaan

https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

Kouvolassa startataan su 21.2. klo 10-13 Kouvolan Ladun tapahtumassa Haanojan Haalin maastossa.
http://kouvolanlatu.net/laji…/tapahtumat-teemaillat-talkoot/
Kouvolan oma haaste on #lumihaastekouvola, johon osallistuneita onnekkaita aluetoimikuntamme
palkitsee Kouvola-aiheisin palkinnoin. Ensi viikolla ohjeistamme vielä lisää tästä haasteesta, kun hiihtoloma
lähestyy ja lämpötilakin alkaa nousta lähelle nollaa.
Nyt voi jo aloittaa lumiukkoilut, kuvata ja lisätä someen kera #ulkonakuinlumiukko ja #lumihaastekouvola,
joko täällä facessa tai instassa. Mukavaa ja talvista viikonloppua!
#aluetoimikunnat #kouvola
Suomen Ladun sivuilla tietoa”

Pyöräreitti -hanke
Tommi Viljakainen ideoi asukkaiden tekemiä ja julkaisemia pyöräreittejä, esim. Kouvolasta Kotkaan.
Ongelmana on osuudet, joissa ei ole pyöräteitä. Reitit voitaisiin julkaista ja jakaa Google Mapsissa. Tommi
oli ottanut yhteyttä kaupungin matkailuun. Heli Veripää lähettää ideasta tiedon kaupungin tekniselle
puolelle, jossa on laadittu kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmaa. Olisiko idea mahdollista lisätä ko.
suunnitelmaan asukkaita osallistavana? Todettiin, että aikoinaan kaupungin liikuntatoimisto jakoi
kesäpyöräpasseja, joihin sai kerätä leimoja ja osallistua kilpailuun.

Ratamo -terveysmetsä -hanke
Emilia Kaukiainen kertoi, että oli osallistunut Ratamo -terveysmetsähankkeen suunnitteluun.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 13.4.2021 klo 18:00. Mika Lammi kutsuu Zoom-kokouksen koolle.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40.

