Anjalankosken aluetoimikunta 3/2021 kokouksen muistio
Anjalankosken aluetoimikunnan kokous
Kokousaika: tiistai 13.4. klo 17.30 - 19
Paikka: Teams-virtuaalikokous
Kutsutut: aluetoimikunnan jäsenet ja varajäsenet, osallisuuskoordinaattori Heli Veripää,
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Paikalla: Sarianne Auvinen, Minna Frimodig, Pentti Salin,
Elina Porkka (pj + sihteeri), Susanna Nurmilaukas, Pirkko Haikara, Heli Veripää ja Tarja Alamattila,
Camilla Relander (klo 17.55)

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman esittely / Heli Veripää & Tarja Alamattila
Tarja esitteli hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman. Aluetoimikunnalta pyydettiin huhtikuun
loppuun mennessä kommentit asukkaiden mielestä tärkeimmistä hyvinvoinnin kehittämiskohteista
seuraavien 4 vuoden aikana. Kommentit Helille tai Tarjalle sähköpostilla.
Heli esitteli osallisuussuunnitelman. Kommentit osallisuuden toteutumisesta Helille 21.4. mennessä.

Kehitysideat & muu palaute
Alvar Aalto –viikon toimintaan osallistuminen elokuussa
Inkeroisten rantatapahtuma suunnitteilla > päätettiin, että ei osallistuta aluetoimikuntana,
koska toimikausi päättyy aiemmin.

KymiLibri 22.-25.7.
Päätettiin, että jos kaupunki osallistuu, niin aluetoimikunta on valmis osallistumaan (Pentti ja
Minna) yhteiselle ständille.

Kouvola-päivään osallistuminen toukokuussa
Päätettiin, että tehdään kooste alueemme parhaista paloista ja toteutetuista hankkeista.
Päätettiin tilata videon toteutus kumppanilta. Jatketaan toteutuksen suunnittelua eri
foorumissa.

Koirapuiston edistäminen / tilannekatsaus
Päätettiin, että edistetään koirapuiston toteutuksen selvitystä entisten
tenniskenttien/Espiksenkujan osalta. Toinen harkittu vaihtoehto (Rantatalonpuisto) herätti
vastustuta. Minna ja Pirkko jatkavat asian valmistelua.

Teininkallion kuntoradan korjaus
Ko. kuntoradan korjaus kuuluu kaupungin liikuntapalveluiden hoidettavaksi, joten
aluetoimikunta ei osallistu hankkeeseen, vaan asia etenee liikuntapalveluiden kautta. Pj
ilmoittaa päätöksestä aloitteen tehneelle asukkaalle.

Kuntoportaat
Keskusteltiin vaihtoehtoisista paikoista kuntoportaiden rakentamiselle. Asuminen ja ympäristö toimialalta on tiedusteltu mahdollisuuksia ja reunaehtoja yksityishenkilön omistamalle maalle
rakentamisesta. Päätettiin, että keskustelua jatketaan maanomistajan kanssa. Elimäen
aluetoimikunnasta on selvitetty kokemuksia Korian kuntoportaista. Jatketaan aiheesta
seuraavassa kokouksessa.

Torikojujen hankinta
Mämmälän kotiseutuyhdistys ehdottanut talkoilla tehtävien kiinteiden torikojujen
rakentamista, joita myyjät voisivat vuokrata. Päätettiin, että ko. yhdistys ottaa yhteyttä
myllykoskelaisiin (asianosaiset vaihtaneet yhteystietoja), jossa torikojuasia on jo toteutettu
yhteistyössä kaupungin kanssa. Saman toimintamallin hyödyntäminen myös Inkeroisten torin
käyttöön olisi toivottavaa.

Iltayö-pyöräilytapahtuma / Ummeljoen kyläyhdistys ym. toimijat
Päätettiin, että aluetoimikunta on tapahtumassa mukana esimerkiksi kustantamalla
mehupisteen tarjoilut pyöräilijöille.

Muut asiat
a. Inkeroisten grillipaikka valmistuu ennen heinäkuuta, joten laskutusasiat saadaan hoidettua
ennen lomia.
b. Aluetoimikunnan toimintakausi päättyy 31.7.2021 ja seuraavien toimikuntien jäsenhaku
käynnistyy syksyllä.

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin, että seuraava kokous on tiistaina 18.5 klo 17.30 -19.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

